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Voorwoord
Het kleine figuurtje op het omslag stelt de 16de-eeuwer aartshertog
Ferdinand II van Oostenrijk voor, de hoofdrolspeler in dit boek. Hij werd
vernoemd naar zijn vader, die daarom hier verder Ferdinand I zal heten.
De omslagvoorstelling met de strak blauwe lucht is ontleend aan de
decoratie van een griffeldoosje. Het geborduurde omslag van dit doosje dat
op de achterkant van dit boek is afgebeeld, toont de initialen AF: koning
Ferdinand I en van diens vrouw koningin Anna. Op vier leitjes die ook in
het omslag zitten zijn nu nog aantekeningen zichtbaar, in het handschrift van
de Boheemse koning zelf.
Dit object, de leitjes en de voorstelling op het doosje staan symbool
voor het onderzoek dat in dit proefschrift is samengevat. Want in eerste
instantie lijkt de voorstelling onder de helder blauwe lucht zonneklaar. Hier
is een deel van de Praagse Burcht zichtbaar. En als er zelfs leitjes met 16deeeuwse teksten bewaard zijn, dan moeten er toch tal van bronnen zijn over
de koninklijke residentie, over de Praagse Burcht? Bronnen over de witte
toren, versierd met een zonnewijzer en over de overdekte brug die de toren
met het gebouw ernaast verbindt. En wat is er op de achtergrond verder van
deze Burcht te zien?
Ik ga ervan uit dat hier een deel van het zogenaamde Westelijke paleis
te zien is, waar aartshertog Ferdinand II moet hebben gewoond. Maar of de
maker hier gestreefd heeft naar een nauwkeurige weergave van de locatie is
zeer de vraag. Hoe het paleis er van deze kant af uitzag, is verder nergens
meer vastgelegd en ook over het interieur zijn geen bronnen.
De tekening van een opengewerkt gebouw die op de torenmuur is
ingezet, verwijst symbolisch naar de inhoud van dit boek. Want hoewel
slot Stern dat hier is getekend, nog wel bijna ongeschonden in een park op
enkele kilometers van de Burcht staat, is dit gebouw, dat onder aartshertog
Ferdinand werd gebouwd, alleen in haar uniciteit te beschrijven. Over de
functie van dit opmerkelijk vormgegeven gebouw is niets meer vastgelegd.
En dan de aartshertog zelf? Hij is hier niet voor niets zo klein en
gemanipuleerd tussen de muren van het kasteel geplaatst. Ik koos voor een
uitsnede van een tekening waarop aartshertog Ferdinand II in een van zijn
harnassen is weergegeven. Want harnassen speelden een grote rol in zijn
leven en in zijn verzamelingen. In Praag en misschien zelfs wel in of bij het
Westelijk paleis moet hij zijn wapenverzamelingen en harnassen hebben
bewaard. Als een ouderwets geharnaste ridder vermaakte de aartshertog
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de Boheemse adel tijdens toernooien en feesten. Maar voor de Europese
geschiedenis is deze aartshertog van klein formaat, hij figureerde nooit
op internationale podia als vertegenwoordiger van zijn vader, een van de
machtigste mannen van de 16de eeuw. De Praagse steden en de Burcht waren
tijdens het stadhouderschap niet het centrum van Habsburgse representatie,
zoveel zal uit het volgende duidelijk worden.

V 004

V 005

Ik ben in 1990 in Praag met dit onderzoek begonnen, onder de geweldige
stimulans van Blanka Ernest en de collega’s van het Kunsthistorisch
Instituut van de Academie voor Wetenschappen in Praag. Zij introduceerden
mij in de nog lastig toegankelijke archieven, waar sleutels al jaren niet
waren omgedraaid en zij vroegen me mee te werken aan de voorbereiding
van Rudolf II and Prague, een grote tentoonstelling die in 1997 op vijf
locaties zou openen.
Ook Stern was in dit project betrokken, maar werd helaas nooit
ingericht met de verzamelingen van aartshertog Ferdinand II. Daarvoor was
toen door de restauraties geen ruimte. Wellicht kan deze tentoonstelling er
ooit nog eens komen.
Behalve in Praag werd ik ook in Wenen in archieven, in de Österreichische
National Bibliothek en in de Hofburg bij de Waffensammlungen van het
Kunsthistorisches Museum bijzonder hartelijk ontvangen en tijdens alle
latere bezoeken, met tussenpozen van vele jaren, werd steeds met dezelfde
energie meegedacht en gesteund. In beide steden was zelfs altijd een
tijdelijk bureau om aan te werken. Ik stel het daarom bijzonder op prijs dat
als vertegenwoordigers van deze grote groep collega’s, Luboš Konečný uit
Praag en Karl Vocelka uit Wenen lid zijn van de beoordelingscommissie.
Ver van de Habsburgse hofcultuur, maar ook aan een eigen bureau, in het
Kunsthistorisch Instituut in Amsterdam ondervond ik steun en stimulans van
wel drie promotoren, ten eerste van Robert Scheller, die, hoewel allang met
emeritaat, toch lid is van de commissie. Later kreeg ik ook veel steun van
Eric Jan Sluijter en co-promotor Peter Eversmann. De drie andere leden van
de commissie, Bram Kempers, Bob van de Boogert en Lex Bosman hebben
zich ook in de onderzoeks- of in de schrijffase op belangrijke momenten
stimulerend en geïnteresseerd getoond.
Hessel Miedema was lang geleden eerste lezer van mijn pogingen om
Stern te duiden en heeft ook de voorliggende versie met dezelfde bijzondere
aandacht van commentaar voorzien.
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Natuurlijk ben ik ook en zelfs op heel veel andere manieren gesteund
bij het voltooien van dit Theatrum dat geen Theatrum is. Nanda de Groot
gaf met bijzondere toewijding redactionele aanwijzingen en zorgde voor de
vormgeving en de kwaliteit van de lang niet altijd even scherp aangeleverde
voorstellingen.
Als ik met heel veel theatrale woorden alle anderen ook bij name noem,
wordt deze tekst te lang en daarom aan allen: heel veel dank!
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De stad Praag is de laatste jaren intensief schoongemaakt. Het verval, dat
onder het communisme aan alle gebouwen zichtbaar was, is gestuit en
grootse restauraties zijn voltooid. De Burcht, eens Koninklijke Residentie
en tegenwoordig de zetel van de president, is toegankelijker dan ooit. Op
veel plaatsen en ook op de Burcht slijt de (min of meer oorspronkelijke)
architectuur niet meer door verwaarlozing maar juist door stromen
bezoekers die via dwingende pijlen door paleiszalen, kerk, klooster,
kathedraal en over de transen geleid worden. Praag is een historisch en
kunsthistorisch toegankelijker stad geworden met veel drukte tot gevolg.
Een paar kilometer verderop in het ‘Obora Hvězda’ [wildpark van
Stern] is het stil. Het park op ‘Bila Hora’ [de Witte Berg] is dicht beplant,
er staan dikke beuken en hier en daar een eik en overal ontspringen kleine
bronnen en kabbelt water de berg af. In deze oase van rust staat aan het eind
van een brede allee een heel oud lustslot, maar bijna niemand gaat er kijken.
Dit zware hoekige gebouw met kleine vensters en rood-witte luiken oogt
weinig toegankelijk en zelfs al neemt de toevallige wandelaar de moeite
naar binnen te gaan, dan nog weet hij niet wat hij ziet. In vijf hoeken van het
stervormige gebouw bevinden zich kamers en gangen rond een wat grotere
veelhoekige middenruimte met een gewelfd plafond, in de zesde sterpunt is
het trappenhuis.
De ontoegankelijkheid van ‘Hvězda’ of Stern wordt van buitenaf in de
eerste plaats veroorzaakt door de muren die het aan alle kanten omringen.1
De plattegrond wekt de associatie met een vesting, al zal de zeshoek door
de wandelaar niet eens meteen worden overzien, want de ommuring en
de ligging op de rand van de berg maken het onmogelijk om het gebouw
heen te lopen. De gevel heeft geen versieringen of opschriften en alleen
een kenner van heraldische kleuren ziet misschien een verband tussen
de (overigens moderne) rood-wit gekleurde luikjes aan de vensters en de
Habsburgers.
Direct achter de toegangspoort rijzen zonder plint de zware muren uit
het gras en na enkele treden staat de bezoeker in een klein portaal en daarna
zonder veel omhaal in een gang die oogt als de toegang tot een labyrint.2
Pas in de centrale hal is er enig overzicht, maar ook daar, direct onder een
imposante stucdecoratie op het gewelf valt nog steeds niets over het gebouw
of over de functie te zeggen. In het grote aantal nissen in de middenruimte
en in iedere kamer op de ingangsverdieping staat niets (meer) en ook
de wanden zijn leeg. Wat was de functie van dit gebouw en hoe was het
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ingericht?
Stern geeft niets prijs, want ook de figuratieve reliëfs op de gewelven
bevatten geen aanwijzingen. Slechts één stucreliëf dat niet eens een
prominente plaats heeft, toont een vogel met twee koppen, maar dit is
een veel vrolijker vogel dan de wat grimmige adelaar met vervaarlijk
kromme snavel uit het wapen van de Habsburgers. De decoraties op deze
ingangsverdieping zijn gaaf, de wenteltrap met een slakkenhuistrapje als
spil, heeft geen uitgesleten treden, de indeling van de ruimten is authentiek,
maar er is nergens een wapen of een officiële datering te zien, zelfs op de
vijf stenen schouwen in de ruimten op de eerste verdieping niet.3 Wat wel
meteen duidelijk is: Stern is oud en gaaf bewaard, alleen het dak met de
koperen bedekking en de dakstoel met een (te) laag plafond, oogt nieuwer
dan de rest.
Lustslot Stern dateert uit 1555 en aartshertog Ferdinand II van
Oostenrijk, de zoon van de Boheemse koning Ferdinand I, zou het hebben
ontworpen. Maar wat heeft deze zoon - de aartshertog die beroemd
werd om zijn sinds de jaren zeventig van de 20ste eeuw gereconstrueerde
tentoonstelling van harnassen en zijn ‘Kunst-und Wunderkammer’ in
Ambras - met dit stervormige gebouw beoogd?
Deze vraag heeft mij vanaf mijn eerste bezoek aan Stern beziggehouden en doet dat nog steeds, want ondanks intensief onderzoek in
Praagse en Weense archieven en in de grootste bibliotheek met Habsburgs
erfgoed, de Österreichische Nationalbibliothek, zal in dit proefschrift niet
het verlossende antwoord kunnen worden gegeven op bovenstaande vraag.
Stern zal in deze beschrijving van de activiteiten van stadhouder aartshertog
Ferdinand II de stilste en meest onaangetaste plaats blijven van zijn
dynamische en kleurrijke hof.
Een eerste oriëntatie in de literatuur maakt Stern nog fascinerender,
want geen enkele auteur lijkt raad te weten met het gebouw. In de weinige
zinnen die ze aan Stern wijden, wordt het zowel (klein) lustslot, jachtslot,
villa als fantasie residentie genoemd, zonder dat de opmerkelijke vorm van
de binnenruimten met het gebruik in verband wordt gebracht.4
Robert Evans, één van de eerste auteurs die zich op veelzijdige
wijze met de Praagse hofcultuur bezighield, noemt Stern een fantasie
zomerresidentie, ‘the first Bohemian essay in courtly maniera’ en maakt
melding van Ferdinands verzamelactiviteiten die hij in Praag begon.5
Elisabeth Scheicher, conservator van zijn verzamelingen in Ambras, wijst
op het begin van Ferdinands verzamelingen in Praag waarvoor zijn vader
hem ruime middelen verschafte. De verzamelingen zou de aartshertog
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echter in zijn ‘privates Refugium’ kasteel Bürglitz hebben opgesteld,
hoewel over het ‘Was und Wie’ geen gegevens bekend zijn. Ferdinand II
woonde er met Philippine Welser in een gelukkig huwelijksverband, aldus
Scheicher. Het ‘kleine Lustschloss Stern’ zou een getuigenis van zijn eigen
creativiteit zijn. Scheicher weet eigenlijk geen plaats voor Stern want
zij brengt het architectonisch alleen in verband met Fischer von Erlachs
tuinhuisontwerpen van 150 jaar later.6 Ook kunsthistoricus Jan Bialostocki
weet er niet goed raad mee en typeert Stern, als ‘the whim of a dilletante
patron’ eerder dan een professioneel en geraffineerd ontwerp van een
ambitieuze kunstenaar. Deze amateur of amateuristische opdrachtgever
was aartshertog Ferdinand II, terwijl Juan Maria del Pambio en Giovanni
Lucchese, volgens deze auteur, de uitvoerend architecten waren, die de
fantasieën van de prins op bewonderenswaardige manier wisten te vertalen
in vaardige oplossingen. Bialostocki is weinig eenduidig over de functie
van het gebouw en noemt het zowel een jachtslot als een villa. De muren
rondom zijn, aldus deze auteur, ‘a fortification system of Italian origin’
hoewel deze muren werden gebouwd door de Boheemse architect Wolmut.
Waarom een villa of jachtslot als vesting werd vermomd, legt hij niet uit.
Bialostocki kan Stern en ommuring niet echt plaatsen.7
Ter indicatie van een functie of bedoeling van Stern zijn Evans’
‘courtly maniera’ en Bialostocki’s ‘whim of a dilletant patron’ dus weinig
verhelderend. De term maniera heeft in de kunsthistorische literatuur uit de
jaren ’70 van de 20ste eeuw meestal een weinig positieve connotatie, terwijl
ook het woord ‘whim’ als typering van de wens van de opdrachtgever
weinig consistentie suggereert. De bijdragen van aartshertog Ferdinand
aan de aanleg van en de bouw in de tuinen en de restauratie van de Praagse
Burcht blijken echter geen gril. Hij volgde de ontwikkelingen nauwlettend
en nam beslissingen over de vormgeving. Daarnaast bood zijn hof, zo zal in
de hier volgende hoofdstukken blijken, ruimte aan kunstenaars en geleerden
die van hem persoonlijk opdrachten ontvingen. Er moet dus in Praag in
de periode van het stadhouderschap van de aartshertog wel iets meer zijn
gebeurd dan gevat lijkt te worden onder de termen hoofse maniera of
grilligheid van de opdrachtgever.
Scheichers beschrijving van het hof van aartshertog Ferdinand II in
Praag is positiever, maar ook niet erg precies. De aartshertog zou zich met
het ontwerp hebben afgezet tegen niet nader verklaarde ‘Modernismen’. Het
hof noemt ze weelderig en de aartshertog creatief en persoonlijk betrokken
in artistieke zaken, maar ook Scheicher gaat hier noch in andere publicaties
uitgebreider in op deze hofcultuur.
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Mijn onderzoek is daarom niet alleen gericht op de functie en
betekenis van Stern, maar zal juist veel meer aspecten beschrijven van het
Praagse hof en de hofcultuur in de periode dat aartshertog Ferdinand II van
Oostenrijk daar stadhouder was (1547-1567). Ik vermijd bij de beschrijving
ervan met enige nadruk stilistische typeringen en vooral de verwarrende
term Maniërisme, die van ‘maniera’ is afgeleid, maar allang niet meer alleen
verwijst naar de vakvaardigheid waarmee het object is gemaakt. Achter de
term schuilt voor veel auteurs een hofcultuur die reageerde op de oudere
vormgeving door in vorm of volume te overdrijven. De hofcultuur is echter
niet het uitgangspunt van hun beschrijvingen, maar de focus ligt op het
object, vrijwel altijd geïsoleerd en slechts door typeringen van uiterlijkheden
geduid. Veel Duitstalige auteurs houden vast aan stilistische kaders, omdat
hun benadering van kunst hoewel vaak impliciet, steunt op Alois Riegls
verklaring van stijlveranderingen door ‘Kunstwollen’, een in mijn ogen
weinig grijpbaar principe dat de vorm van het object loszingt van maker en
opdrachtgever.
Op het Praagse hof van koning Ferdinand I blijft, ook in recente
literatuur, het etiket: ‘de introductie van de Renaissance’ geplakt, terwijl
steeds duidelijker wordt dat de Habsburgse koning zijn intrek nam in een
hof dat al veertig jaar eerder, via het hof van de Hongaarse koning Matthias
Corvinus in Buda en Pest en via de voorgangers van Ferdinand I, de
koningen Wladislav en Ludvig Jagiello, nauwe banden had met Italiaanse
bouwmeesters en de vormgeving van Italiaanse hoven, die in veel literatuur
als een garantie voor Renaissance wordt beschouwd.
Scheichers bondige vaststelling dat het ‘Was und Wie’ over de
verzamelingen van de aartshertog in Praag ontbreekt, is adequaat. Er zijn
geen inventarissen en er zijn niet veel sporen van onderhandelingen met
kunsthandelaars en kunstenaars. Maar desondanks is er materiaal genoeg
voor een kleurig en fascinerend beeld van tal van manifestaties van de
Habsburgers in Praag.
Dit beeld van de Habsburgse vorsten en hun opdrachten presenteer ik
onder de wellicht tautologisch klinkende titel ‘Theatrum van representatie’
omdat onder de woorden theater en representatie veel facetten van het
16de-eeuwse hof te ordenen zijn. Beide termen, theater en representatie,
verwijzen zowel naar de abstracte en/of symbolische als naar praktische
middelen waarmee in de 16de-eeuwse hoofse samenleving de vorst en zijn
entourage in beeld kwam of werd gebracht.
De abstracte betekenissen van representatie [Representatio] en een
ruime opvatting van het begrip theater [Theatrum], bieden in deze studie
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de mogelijkheid veel van de beeldvorming te beschrijven en tevens, zonder
daar in filosofische of wetenschapshistorische zin uitgebreid bij stil te
hoeven staan, de mogelijkheid enkele van de verschillen tussen het 16deeeuwse denken en ordenen en dat van de huidige tijd te benadrukken.
De 16de-eeuwer had een andere houding ten opzichte van hiërarchie
en dit komt in het beeld van een vorst nadrukkelijk tot uitdrukking. In
de wijze waarop de manifestaties van koning Ferdinand I in Praag zijn
vastgelegd, is zijn uitzonderlijke positie als vertegenwoordiger van God
als vanzelfsprekend, net als de vaak abstracte verbeelding hiervan, die met
name de ‘deugdzaamheid’ van de vorst benadrukt.
De term theater stond in de 16de eeuw voor veel meer dan alleen de
podiumkunsten. Theatrum werd gebruikt bij pogingen tot het geven of
het in beeld brengen van een overzicht. Het woord figureert in boektitels
waarin (delen) van de wereld of de natuur worden gepresenteerd.8 Deze
inhoud van de term theater, waar in het geval van aartshertog Ferdinand in
Praag uitdrukkelijk ook theatrale vormen van spel een plaats hebben, is hier
bedoeld.

# I 010

De uitleg van het begrip Koninklijke Representatie of ‘Representatio
Majestatis’ maakt de moderne lezer, die nog slechts te maken heeft met
ceremonieel koningschap, duidelijk hoe in de 16de eeuw alles - het recht, de
religie en dus ook de receptie van de vorst- werd bepaald door dit begrip.
Een aantal onderdelen van de vorstelijke representatie zijn ook bij het
huidige koningschap bewaard, maar de koning of koningin van vandaag is
geen plaatsvervanger van God, maar een gewoon mens en dient zich ook
zo te gedragen. De 16de-eeuwse vorst moest zich juist op alle mogelijke
manieren van mensen onderscheiden, want hij had immers een positie die
boven alle andere verheven was, hij kon en hoefde zich alleen aan God te
spiegelen.
In historische en vooral politieke analyses van het optreden van de
koning gaat de betekenis van de Koninklijke representatie vaak verloren,
want politieke schermutselingen dienen menselijke doelen. De positie van
Ferdinand I bijvoorbeeld was bij de debatten over zijn koningschap in
1526, aanvankelijk helemaal niet vanzelfsprekend. De adel en (in mindere
mate) de afgevaardigden van de steden wilden zijn erfelijke claim op de
kroon niet erkennen, maar kozen hem uiteindelijk als ‘primus inter pares’,
eerste (mens) onder gelijken. Op het moment van zijn kroning echter
gingen allen die hem omringden en ook het Boheemse volk een bijdrage
leveren aan de topoi van zijn koningschap. De hoofse entourage, dat wil
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zeggen alle adellijken aan het hof en met hen het gewone volk erkenden als
vanzelfsprekend dat hij geen gelijke meer was, maar directe representant
van God, het Imago Dei.
God gaf in de 16de eeuw immers iedereen een rol. Een koning kon
zich alleen door uiterste deugdzaamheid onderscheiden van anderen. Wat
dit inhield was geen onderwerp van uitleg en deugdzaamheid werd slechts
uitgedrukt in abstracta als rechtvaardigheid, wijsheid, kracht of geloof.
Iedere benadering van de koning, dus ook in woord en beeld gebeurde dan
ook alleen in termen van zijn ‘deugdzaamheid’. De vorst was hierdoor
als vanzelf ook minder menselijk, want een gewone sterveling worstelde
immers altijd met zijn deugdzaamheid. Zou een vorst zich in de wijze
waarop hij zich gedroeg of werd verbeeld anders of zelfs menselijk zijn dan
vormde hij een onmiddellijke bedreiging voor de eenheid en daarmee de
rust in het land.
De historicus Eberhard Strauss heeft zich in een studie over het Beierse
hof intensief beziggehouden met de betekenis van de term representatie in
relatie tot de vorst zelf. Hij stelt deze betekenissen aan de orde op basis van
contemporaine, 16de- tot laat 18de-eeuwse teksten. Zijn boek ‘Representatio
Maiestatis (…)’ bevat interpretaties van dit begrip met behulp van een
veelzijdig aantal teksten.9 Een probleem van zijn tekstcompilatie is dat
teksten uit verschillende eeuwen door elkaar heen worden gebruikt,
waardoor de indruk ontstaat dat het begrip tussen de 16de en de late 18de
eeuw niet veranderde, terwijl de betekenis van het koningschap dat wel
deed. Van een gekozen positie in een aristocratie werd de koning in de loop
van de 17de eeuw een alleenheerser in een absolute staat. In de loop van deze
eeuwen is ook het Godsbegrip veranderd dat nauw met term ‘Representatio
Maiestatis’ verbonden is. Straubs bronteksten zijn vooral 18de-eeuws en gaan
over absolutistische vorsten. Over het 16de-eeuws koningschap en over de
positie van de vorst blijken nauwelijks contemporaine teksten te bestaan.
Eerder, in de 15de eeuw was hierover wel veel discussie, die in juridische
en theologische geschriften werd vastgelegd. Deze discussies gingen echter
niet over staatsrechtelijke vertegenwoordiging, maar over de positie en
representatie van de paus.10
De enige 16de-eeuwse bron die over het belang van de ‘Representatio
Maiestatis’ uitleg geeft, vond Straub niet bij juristen of theologen, maar juist
bij een auteur die in hoofse kringen verkeerde: de dichter/toneelschrijver
Torquato Tasso (1544-1595). Tasso laat Peter de Heremiet in het gedicht
La Gerusalemme liberata (1580), zeggen dat een leider moet worden
vereerd, anders zal de Staat van de innerlijke kracht worden beroofd en

Madelon Simons

Inleiding

uiteenvallen.11
De vorst was dus de innerlijke en tegelijkertijd samenbindende
kracht, ook al werd over zijn politieke positie gediscussieerd, zo zal in
de geschiedenis van Bohemen onder koning Ferdinand I blijken, en al
zette een groot deel van de Boheemse standen zich niet altijd in voor
die samenbindende kracht. Na momenten van crisis, zoals die tijdens
de Schmalkaldische oorlog in 1547 en nadat de vorst zijn macht had
herbevestigd, stelde Bohemen zich, in de gepresenteerde beeldvorming,
wel weer achter de gekozen koning en stonden hun handelingen rond
zijn ontvangst in het teken van zijn ‘representatio maiestatis’. Het is niet
echt duidelijk hoe belangrijk het voor Ferdinand I was om na 1547 de
adel en (in tweede instantie) ook het volk de mogelijkheden te geven om
zijn representatie vorm te geven, maar in zijn zoon had hij een energieke
regisseur. Voor Ferdinand II golden bij officiële optredens waarschijnlijk
dezelfde protocollen en symbolen als voor de koning, al lijkt hierover niets
met nadruk vastgelegd.12 De aartshertog was in afwezigheid van de koning
wel de hoogste adellijke in Praag en zijn status zal iedereen duidelijk zijn
geweest, maar hij heeft de vormgeving van het eerbetoon niet aan anderen
aan het hof kunnen of willen overlaten. Hoewel hij de plaatsvervanger
van de koning was, stond hij zelf slechts éénmaal in het centrum van grote
hoofse manifestaties, toen hij in 1557 in de orde van het Gulden Vlies trad.
Omdat hij met de niet adellijke Philippine Welser trouwde, was er voor hem
geen groots en openbaar huwelijksfeest en waren er ook geen feestelijke
doopplechtigheden rond de geboorte van hun vier kinderen. Er was
kortom weinig aanleiding tot een uitbeeldingstraditie van de Habsburgse
deugdzaamheid ten tijde van het koningschap van Ferdinand I in Praag.
Anders dan aan het Weense hof, waar (vanaf 1557) Jacopo Strada de
vormgeving van vorstelijke manifestaties verzorgde, is er in Praag niemand
die zich hiermee bezighield, anders dan de aartshertog zelf. Eenzelfde man
met een adviserende en regisserende rol als bijvoorbeeld Vasari voor de
Medici in Florence en Giulio Romano voor de Gonzaga in Mantua, is er
in Praag niet. Aartshertog Ferdinand II lijkt voor zichzelf geen erebogen te
hebben laten oprichten; maar hij bracht in zijn feestelijke contacten met de
Boheemse adel in plaats van zijn eigen deugdzaamheid zijn creativiteit in
beeld.13
Intrigerend maar mijns inziens onbenaderbaar is de vraag naar de
persoonlijke beleving van het vorstelijk eerbetoon. Een prinsenzoon werd
al van jongs af aan vertrouwd gemaakt met de betekenis van zijn rol als
(eventueel) toekomstige vorst en daarmee als plaatsvervanger van God.
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Hij kende zijn plaats en de beeldvorming die daarbij hoorde, maar had
blijkbaar mogelijkheden om zich hier aan te onttrekken. De vraag waarom
de aartshertog zich door zijn huwelijk buiten de hiërarchie en de dynastie
plaatste, is echter alleen door hemzelf te beantwoorden.

# I 016

In teksten over beeld en beeldvorming wordt de term representatie ook
voor veel minder abstracte zaken dan de hierboven getypeerde gebruikt.
De Koninklijke residentie hoog boven de Praagse steden kan worden
beschouwd als onderdeel van de materiële representatie van de koning.
Een 16de-eeuws paleis was vaak, en dat geldt ook voor het Praagse, nauw
verbonden met de kerk. De St.-Vitus kathedraal en het St.-Jorisklooster met
kerk staan binnen de Burchtmuren om, in de woorden van Straub, het beeld
van de plaatsvervanger van God op aarde heel dicht bij de woning van God
zelf, de kerk, te plaatsen.14
De positie van Ferdinand I ten opzichte van religie en kerk was tijdens
zijn koningschap overigens gecompliceerd. Hij moest het evenwicht houden
tussen de belangen van de Utraquistische en die van de Roomse kerk.
Hierdoor was de nauwe verbondenheid tussen kerk en vorst niet in één beeld
te vatten. De St.-Vitus kathedraal binnen de muren van de Burcht stond in
Ferdinands regeringsperiode voor de Roomse kerk, al was deze lange tijd
geen aartsbisschoppelijke zetel en was de Tynnkerk in de Oude stad de
hoofdkerk van de Utraquisten.
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Het Koninklijk paleis en de ruimten waar de standen vergaderden waren
bij het aantreden van Ferdinand I als koning passend bij zijn representatie.
Het paleis dat onder zijn voorganger Wladislav II was uitgebreid en het
deel dat de Habsburgse familie zou bewonen waren zichtbaar boven
de vestingmuur, al moet dit beeld ernstig aangetast zijn geweest bij het
aantreden van aartshertog Ferdinand II doordat een brand alle daken had
verwoest. In de loop van de regeringsperiode van koning Ferdinand I, die
eindigde met zijn dood in 1564, werd, zoals hier zal worden beschreven,
de Burcht gerestaureerd en werden ernaast tuinen aangelegd. Dit waren
geen grote uiterlijke veranderingen, want vanaf de Moldau-oevers
was alleen het zomerpaleis dat Ferdinand I liet bouwen goed te zien,
maar zal de verdieping die de aartshertog aan het westelijk deel van de
Burchtbebouwing liet toevoegen, nauwelijks zijn opgevallen.
Stern lag veel te ver van de stad om tegelijk met de Burcht met
de Habsburgse representatie te kunnen worden verbonden. Alleen de
reiziger die de stad uit het Westen naderde, zag een deel van Stern boven
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de boomtoppen uitsteken, maar daaraan was de regerende vorst niet te
herkennen. Stern past in mijn ogen veeleer in de materiële representatie van
de aartshertog, ietwat verborgen, maar creatief en van kwaliteit.15 De enige
bron waaraan de toekenning van aartshertog Ferdinands hand kan worden
ontleend zijn ontwerpteksten bedoeld voor een fundatiesteen. Als deze bron
typerend is voor de beeldvorming die de aartshertog voor ogen had, dan
is deze ruim 550 jaar later nog van invloed.16 Stern wordt in deze teksten
nadrukkelijk zijn eigen schepping, zonder dat de functie ervan genoemd
wordt. Overigens moet de typering ‘verborgen’ niet worden verward met
de functie die Stern in romantische 19de-eeuwse literatuur krijgt als zijn
geheime liefdesnest. Ferdinand II had geen verborgen liefde, maar een
relatie met Philippine Welser, die vanaf 1557 ook zijn echtgenote werd.

* I 018

De term representatie wordt in kunsthistorische literatuur vaak in verband
gebracht met de functie van verzamelingen en staat in deze context veelal
voor het aanzien dat de verzamelaar met zijn verzamelingen kon verwerven.
Net als Robert Scheller in verband met Rembrandts verzamelingen, stelt
Thomas DaCosta Kaufmann dat de kunstkamer van keizer Rudolf II in
Praag gezien moet worden als een vorm van representatie, in de woorden
van de auteur ‘imperial self-representation’.17 Deze invulling van de term
representatie staat, in mijn ogen, lijnrecht tegenover het 16de-eeuwse begrip
‘Representatio Maiestatis’. Keizerlijke representatie kan nooit door de
Keizer zelf worden vormgegeven, maar is een beeld dat misschien zelfs
zijns ondanks bestaat. Keizer Rudolf II zou, aldus Dacosta Kaufmann zijn
kunstkamer hebben gebruikt om er aan zijn bezoekers te tonen hoe geleerd
hij was. De relatie van een verzameling met het begrip representatie is,
naar mijn mening, veel minder direct dan DaCosta Kaufmann schetst. In
de maatschappelijke en sociale hiërarchie van Amsterdam in de 17de eeuw
kon Rembrandt met zijn verzamelingen inderdaad meer aanzien verwerven,
maar voor keizer Rudolf II was die vorm van representatie uitgesloten.
Hij had immers de hoogste status en hij had ook over zijn geleerdheid
aan niemand verantwoording af te leggen. Op basis van zijn hiërarchische
positie had de keizer immers alle deugden, dus ook geleerdheid. De
kunstkamer van Rudolf II was dan ook geen plaats voor de keizer om
zichzelf te tonen, maar hij toonde er een overzicht van alle mogelijke kennis.
Ook al functioneerde deze Keizer in politieke zin onvoldoende en
verscheen hij te weinig in het openbaar om ‘in beeld te komen’, zijn
verzamelingen zijn geen substituut voor het gebrek aan ‘Representatio
Maiestatis’, zoals Dacosta Kaufmann suggereert. Ook voor aartshertog
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Ferdinand gold dat hij, als zoon en plaatsvervanger van de koning, geen
beeld van zijn geleerdheid ontleende aan zijn verzamelingen. Maar dat nam
niet weg dat hij met die verzamelingen en zijn kennis over het materiaal dat
hij bijeenbracht zijn gasten imponeerde. Zijn kunstkamer is te reconstrueren
tot een plaats waar kennis werd uitgestald, analoog aan de term theatrum
zoals deze in boektitels, in het ontwerp voor de ordening van het geheugen
zoals die van Giulio Camillo, en in Samuel Quicchebergs voorstel tot
een verzamelingsordening getiteld Inscriptiones vel tituli theatri. In de
kunst- (of wonder)kamer konden gasten en ook de vorst deelnemen aan
gesprekken over kennis en bewondering voor de kunst of de natuur. ‘Kunst
oder Wunder’ zijn overigens de benamingen die aartshertog Ferdinand zelf
gebruikte voor de inhoud van zijn verzameling in de kunstkamer. Behalve
deze kamers had hij, zo zal nog blijken, ruimten met harnassen, wapens,
antiquiteiten en een bibliotheek.18
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De objecten in een kunstkamer waren heel divers, aartshertog
Ferdinand II en ook keizer Rudolf II, verzamelden zowel kunst in de
betekenis van alles wat door mensen is vervaardigd als naturalia, objecten
van de hand van de Schepper zelf.19 Kenmerkend voor 16de-eeuwse
verzamelingen was de aandacht voor rariteiten en exotica, voor de
uitzonderlijkheden die nog meer bewondering wekten dan het gekende of
alledaagse. Ferdinands verzamelingen in Praag, waaronder ook levende
exotische planten, dieren en mensen, waren toegankelijk voor geleerden
die aan zijn hof werkten, zo blijkt uit hun aantekeningen. Het werk van
twee van de lijfartsen die in de nabijheid van de aartshertog leefden zal
hier dan ook worden besproken en toont dat beide geleerden werkten aan
een Theatrum in de zin van een overzicht. Pier Andrea Mattioli en Georg
Handsch hadden in de periode van Ferdinands stadhouderschap medische,
botanische en zoölogische onderzoeksprojecten, waarvan zij in (deels
gepubliceerde) briefwisselingen en aantekeningen verslag deden.
Mattioli’s botanische handboek Commentaren op Dioscurides, de grootste
uitgave die onder het mecenaat van de aartshertog tot stand kwam en in
meerdere edities in Praag verscheen, maar ook Handsch ongepubliceerde en
niet voltooide Tierbücher, geven inzicht in de manier waarop deze geleerden
werkten. Net als in moderne wetenschap werd empirisch materiaal in
de beschrijvingen aangevuld met gegevens uit oudere (vaak klassieke)
literatuur en (vaak kritisch benaderde) observaties van tijdgenoten. Maar
anders dan in recente wetenschappelijke verslagen is er bij Mattioli en
Handsch ruimte voor traditie, waarmee een specifiek kenmerk van het
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16de-eeuws denken zichtbaar wordt. Beide geleerden in Praag deden
geen botanisch of zoölogisch onderzoek met als enig doel gedetailleerde
en specialistische kennis toe te voegen. Zij streefden ernaar alles wat in
de Schepping werd vastgelegd, te beschrijven en in beeld te brengen.
Kenmerkend is de voortdurende zoektocht naar aanwijzingen over de plaats
van het onderzochte in de Schepping, Gods aanwezigheid in het object,
waarbij het voor deze twee artsen vooral ging om de geneeskrachtige
werking.
Het werk van beide mannen laat zien dat de aartshertog ook in Praag
met recht mecenas genoemd wordt, want hij stimuleerde niet alleen de
publicaties van Mattioli, maar hij gaf opdracht veel meer dan alleen de
planten en dieren uit diens handboek in beeld te laten brengen. Deze series
zijn waarschijnlijk nooit tot wasdom gekomen of verloren gegaan, hoewel in
de verzamelingen in Ambras wel schilderijen zijn bewaard van (exotische)
dieren en van mensen die in Praag aan het hof hebben geleefd. Dit
beeldmateriaal diende, net als Ferdinands bibliotheek en zijn kunstkamer,
als forum en theatrum van geleerdheid, niet alleen voor de aartshertog zelf,
maar ook voor zijn gasten en geleerden aan zijn hof.
Elisabeth Scheicher voegt een heel ander aspect toe aan de
bedoeling van Ferdinands verzamelactiviteiten en de waardering van zijn
kunstkamer. Representatie, esthetische waardering, geschiedsbewustzijn
en persoonlijke smaak zijn, volgens deze schrijfster clichés die het beeld
van het geheel alleen maar onduidelijker maken. Ik kan haar hierin ten
aanzien van het woord representatie gelijk geven, mits hieronder niet (de
als vanzelfsprekende) vorstelijke representatie wordt verstaan, maar een
vorm van maatschappelijke statusverhoging, gebaseerd op intellectuele
vaardigheden.
Scheicher vond in woorden van Goethe een, in haar ogen, veel mooiere
omschrijving voor de intenties van de aartshertog met zijn verzamelingen:
‘Jede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine
Art von geistiger Geselligkeit, welch dann doch das Höchste ist, wonach
wir streben’.20 Goethe sprak hier over een museum aan het begin van de 19de
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eeuw, dus over anders geordende en anders gepresenteerde objecten dan
in Ferdinands kunstkamer. ‘Geistiger Geselligkeit’ vat echter Ferdinands
gebruik van zijn Ambrasse en (naar alle waarschijnlijkheid) ook de Praagse
verzamelingen inderdaad mooi samen, want ‘geestelijke gezelligheid’
kan worden vertaald als intellectuele uitwisseling en eensgezindheid
door het gebruik van alcohol en raakt daarmee de kern van een bezoek.
Het bestuderen en bewonderen van objecten van Ferdinands verzameling
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was namelijk geen sober en serieus bekijken van museale objecten; het
vereiste een veel grotere dynamiek, die ik theatraal wil noemen. De regie
hierover was in handen van aartshertog Ferdinand. Hij bepaalde niet alleen
wie er keken, maar ook naar wat en wanneer. De Ambrasse ‘Kunst-oder
Wunderkammern’, de antiquiteiten, de wapens en wapenrustingen en
de bibliotheek konden onderdeel van de ontvangsten zijn, zoals ook een
rondgang door de tuinen, een bezoek aan de stallen of het sportveld. Daarbij
hoorde ook een initiatie. Bij een bezoek aan de Bacchusgrotten in een van
de tuinen in Ambras, werden de manlijke en de vrouwelijke bezoekers
gevraagd een flinke hoeveelheid wijn zonder pauze op te drinken en hun
naam in het ‘Trinkbuch’ (gastenboek) te zetten, waarna zij toegang kregen
tot de kunstkamer.21
Dit ritueel laat zien dat, ook al werd er slechts lichte wijn gedronken,
voor de belangrijkste bezoekers net als bij de optochten, verkleedpartijen
en veel grotere spektakels, vermaak een belangrijk, zo niet het belangrijkste
element was. Het ging aartshertog Ferdinand om een veelzijdige presentatie,
met een serieuze of een benevelde bewonderende receptie. De participatie
van het publiek was bij dit laatste ongetwijfeld theatraal, in de betekenis van
overdreven.
Het begrip Representatie uit de titel geeft in de hier volgende tekst vooral
een kader aan de beeldvorming van hiërarchie in de 16de-eeuwse hofcultuur.
Theater is de term waarmee in de 16de eeuw een overzicht werd beoogd en
dat is hier beslist ook het geval: in de volgende hoofdstukken worden de
vormen beschreven waarmee de vorst en zijn plaatsvervanger aartshertog
Ferdinand II van Oostenrijk hun uitzonderlijke positie in beeld brachten
en is het beeldmateriaal dat dit kan ondersteunen letterlijk ‘in de marge’
opgenomen. In plaats van onderschriften hebben de voorstellingen in de
marge een nummer dat verwijst naar de beeldverantwoording achterin. De
verschillende typografie van deze nummers verwijst naar de datering van de
gekozen illustratie.
In plaats van onderschriften hebben de voorstellingen in de marge
van de tekst een nummer dat verwijst naar de beeldverantwoording.
De symbolen vóór deze nummers duiden de status van de illustratie.
Foto’s van enkele 14de-eeuwse objecten zijn voorzien van een +; het
symbool # markeert de meerderheid van de afbeeldingen van objecten
uit de periode van het koningschap van Ferdinand I (1526-1564), met
vergelijkingsmateriaal uit de15de, vroeg 16de en 17de eeuw. Een enkele
afbeelding dateert uit de18de of 19de eeuw (~); beeldmateriaal van een
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oorspronkelijk object in haar huidige, veranderde gedaante heeft een *.
Het vraagteken in de titel moet duidelijk maken dat in deze studie
niet is komen vast te staan dat koning Ferdinand I en zijn zoon Ferdinand
II vooraf bepaalden dat de wijze waarop zij zich wilden manifesteren
overzichtelijk en herkenbaar in vorm en betekenis zou zijn. Het is
eerder omgekeerd. De kunstenaars en bouwmeesters die zich in Praag
manifesteerden en Habsburgse opdrachten vormgaven, deden dit onder
invloed van harde onderlinge concurrentie. Voorstellen werden beslist niet
altijd of misschien wel zelden gekozen om de vormentaal of de iconografie,
maar eerder om de prijs of om hun effect. De Habsburgse manifestaties
in Praag sinds 1526 moeten dus niet als een bewust bedoelde eenheid
worden beschouwd, maar de term ‘Theatrum’ biedt wel de mogelijkheid
te wijzen op de specifieke 16de-eeuwse associatieve- en soms spectaculaire
samenhang.
De term theater wordt overigens in recente literatuur steeds vaker
met beschrijvingen van hoofse zaken geassocieerd.22 Wanneer de term
echter gebruikt wordt als typering van de openbare of besloten optredens
van de aartshertog, past dit niet met de conventies van het 16de-eeuwse
begrip theater in de betekenis van opvoering. Dit vereiste een stuk dat was
vastgelegd en daardoor te herhalen was, spelers die zich van hun rol bewust
waren en een publiek dat de voorstelling als iets uitzonderlijks ervaarde.
De deelnemers aan de Praagse spektakels, ceremonies, toernooien
en optochten gedroegen zich, in mijn ogen, wel als spelers; zij hadden een
rol en bij alle manifestaties was publiek dat zich van de uitzonderlijkheid
van het gebeuren bewust was. Goden op praalwagens, volledig geharnaste
ridders of iets minder spectaculair: grote groepen jonge Praagse vrouwen,
allemaal in het blauw gekleed, of oude mannen rond een wijnfontein
behoorden immers niet tot het gewone straatbeeld. Maar in Praag ging het
niet om volledig ingestudeerde en herhaalbare opvoeringen, al is aan de
voorraad rekwisieten die de aartshertog had, wel te zien dat hij scènes of
hele onderdelen liet herhalen. Aartshertog Ferdinands optredens voldoen
daarmee wèl aan de term theatraal, maar kunnen geen theater genoemd
worden, want die term is voorbehouden aan het spel dat plaatsvindt binnen
de kaders van een speciaal daarvoor met een podium ingericht gebouw, een
theater. Ferdinands opvoeringen waren juist op verschillende locaties, niet
alleen omdat er in het midden van de 16de eeuw nog geen speciale vaste
ruimtes voor opvoeringen waren, maar omdat zijn manifestaties ruimte
nodig hadden en soms zelfs letterlijk explosief waren. De manifestaties van
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aartshertog Ferdinand II in Praag, die in het vijfde hoofdstuk besproken
worden, moeten daarom, het voorstel van de Zwitsers theaterwetenschapper
Andreas Kotte volgend, gedefinieërd als ‘theatrical events’, theatrale
gebeurtenissen. Alle deelnemers: de spelers en publiek zijn zich van elkaar
en van de overdrijving bewust en dragen bij aan het theatrum, het in beeld
brengen van de Representatie van de vorst.23
Een bezoek onder leiding van de aartshertog aan slot Stern, zoals dat
later aan de verzamelingen en de tuinen in Ambras plaatsvond, was ook een
theatrale gebeurtenis. Stern, een speciaal gebouw maar geen theater, was
wel het decor voor de aartshertog in zijn rol als gids voor zijn ronddolende
gasten. Het is alleen de vraag of zijn gasten zichzelf wel spelers voelden
en of er ook nog ander publiek in Stern aanwezig was. Stern staat in ieder
geval ver af van dat wat in de dagelijkse routine van de Praagse hofcultuur
gebruikelijk was.
Deze tekst over een Theatrum van representatie zou eigenlijk in de vorm
van een al dan niet imaginair theater moeten worden gepresenteerd. Dan
zouden als in een kunstkamer of misschien zelfs in de houten constructie
van Camillo’s geheugentheater de verschillende onderdelen tegelijkertijd,
in samenhang en in associatie met elkaar verwoord en in beeld gebracht
dienen te worden.24 In dat geval had iedere bezoeker/lezer zelf, vanuit zijn
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eigen overzicht en associatie zijn gang door de verschillende onderdelen
kunnen kiezen. Een dergelijke presentatie van een proefschrift als een losse
hoeveelheid objecten en ideeën, waarmee de lezer vrij kan associëren, past
echter niet in het 21ste-eeuws denken en bij mijn eigen durf.
Daarenboven levert de historische distantie van vijf en een halve
eeuw veel te grote witte vlekken in de kennis over die verschillende
onderdelen om de lezer een vrije keuze in de volgorde van lezen en kijken
te kunnen laten. Praag is weliswaar veel toegankelijker dan enige tijd
geleden, maar de archieven geven te weinig prijs om tot de invulling van
een sluitend en overzichtelijk beeld, een 16de-eeuws ‘Theatrum’ te kunnen
komen. Associatief denken, het zoeken naar zichtbare of onzichtbare
samenhang met behulp van associaties en enige magie zijn een 16de-eeuwer
wel vertrouwd, maar een 21ste-eeuwer (waarschijnlijk) niet. Daarom zijn
hier de onderdelen nadrukkelijk los van elkaar gehaald en opgedeeld in
hoofdstukken.
De levensbeschrijving van de aartshertog in het eerste hoofdstuk is hier
niet gestructureerd rond zijn horoscoop en andere toekomstvoorspellingen
die tijdens zijn leven zijn gedaan, maar richt zich op zijn opleiding als prins
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en zijn functioneren in Praag. In deze biografie zijn interpretaties over het
romantische leven van Ferdinand met Philippine Welser vermeden. Niet
alleen omdat deze niet op bronnen gebaseerd zijn, maar omdat ook hier,
in Scheichers woorden, alleen clichés zijn weergegeven. Philippines leven
is grotendeels onbekend en valt niet veel beter te beschrijven als dat van
een Augsburgs burgermeisje. De rijke burgerstand in die stad bereidde
hun kinderen namelijk ook, net als de adelstand aan het hof, voor op een
toekomstig leven onder de adel en in dienst van de vorstelijke representatie.
Het feit dat Philippine had leren dansen en door Augsburgse jongens het
hof was gemaakt, zal haar hebben geholpen zich in Praag te handhaven.
Het idee dat Philippine ver weg in kasteel Bürglitz leefde en niet deelnam
aan het Praagse hofleven, is in mijn ogen ook een romantisch residu. Voor
de Boheemse adel was de verbintenis tussen Ferdinand en Philippine niet
geheim. In het midden van de 16de eeuw is het niet ongebruikelijk dat er één
of zelfs meer vrouwen in de nabijheid van de vorst leefde, zonder dat er een
officiële huwelijksverbinding was. In het Duits is er voor haar positie een
veelzeggende naam: ‘Beywohnerin’. Wel uitzonderlijk is dat de aartshertog
met Philippine een officiële huwelijksband aanging en dat Ferdinand II
deze tot Philippines dood niet lijkt te hebben verbroken; er zijn namelijk
geen buitenechtelijke kinderen van hem bekend uit de tijd dat hij met haar
getrouwd was.
De Praagse Burcht wordt in hoofdstuk 2 zo goed als mogelijk
geopend met een beschrijving van de situatie tijdens de regeringsperiode
van koning Ferdinand I. Deze Habsburgse vorst heeft echter binnen de
muren veel minder sporen nagelaten dan zijn voorgangers. De residentie
van de aartshertog is bijvoorbeeld in de loop der eeuwen opgegaan in
latere paleisbouw. De enige letterlijke opening die koning Ferdinand I in
de vestingmuren liet aanbrengen om de tuinen te bereiken, zorgde ook
figuurlijk voor een brug voor de hovelingen om deel te nemen aan de door
aartshertog Ferdinand gestimuleerde activiteiten.
Over bouwgeschiedenis Stern en de bemoeienissen van aartshertog
Ferdinand blijkt aan de stand van wetenschap niets toe te voegen. Het is,
naar Praagse verhoudingen, in hoog tempo gebouwd en het bouwproces
had zijn volle aandacht. Stern zal in het derde hoofdstuk wel worden
gepositioneerd als een gaaf, dat wil zeggen nauwelijks door latere ingrepen
veranderd en een driedimensionaal voorbeeld van de het streven van de
aartshertog om zijn hof vorm te geven. Het wildpark, de tuinen op de helling
van de Witte Berg en het keukengebouw waar het zojuist geschoten wild
aan het spit werd geregen, waren er voor hoofse ontspanning van Ferdinand
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en zijn gevolg. Stern zelf was ook onderdeel van die ontspanning als in de
veelhoekige kamers met de vele nissen en talrijke doorgangen de aartshertog
zijn bezoekers ontving en de weg wees of als hij ze er juist liet verdwalen,
waarna zij de terrastuinen afdaalden naar het verfrissende water of een
partijtje tennis speelden in het balhuis.
Het vierde hoofdstuk gaat over Mattioli en Handsch, van wie alleen al
vanwege hun geletterdheid kan worden aangenomen dat zij de aartshertog
steunden bij de vormgeving van zijn ‘Theatrum’. Veel aandacht is er hier
voor de beschrijvende bijdragen van Georg Handsch, die in de manuscripten
die hij in de bibliotheek van de aartshertog naliet, observaties noteerde
die iets prijsgeven van de aandacht van de aartshertog voor de natuur. Van
beide geleerden wordt duidelijk dat zij zich praktisch en theoretisch zeer
betrokken toonden bij het hof van de aartshertog, al kan vooralsnog geen
van beiden worden aangewezen als regisseur bij de theatrale activiteiten van
hun mecenas en vorst.
Het vijfde hoofdstuk tenslotte beschrijft een aantal fragmenten van
de ‘theatrical events’ van de aartshertog in woord en in beeld. Dit laatste
gebeurt vaak met ‘geleend’ beeldmateriaal van gebeurtenissen buiten
Praag. De aartshertog profileert zich hier als groot organisator, die vorm
gaf aan een aantal evenementen waarin de Habsburgse aanwezigheid in
Bohemen manifest werd. De hoofse gebruiken zijn veel meer dan eerder
verondersteld, gebaseerd op locale hofgebonden tradities en veranderingen
die de vorst , in dit geval Ferdinand I zelf bepaalde. Vergelijkingen in
Europees verband blijken dan ook nauwelijks vruchtbaar, behalve als het om
de organisatie van een verwante vorst gaat, zoals de tante van aartshertog
Ferdinand II, regentes Maria van Hongarije.
Aartshertog Ferdinand II lijkt in ieder geval in het stadhouderschap van
twintig jaar geslaagd in zijn pogingen voor de Boheemse adel ruimten en
gelegenheden te creëren om elkaar te ontmoeten en de toon van de hoofse
pronkzucht te zetten.
Zijn toernooien waren behalve een sportief treffen ook gelegenheden
waarbij vooral hij zijn theatrale vindingen toonde. Bij de intocht van
zijn vader in Praag in 1558 voerde de aartshertog ook de regie. Wie er
verantwoordelijk waren voor de optredens van de Praagse bevolking blijft
onbekend, terwijl het de vraag is of er aan de betekenis van deze optredens
zoveel literaire en historische verwijzingen ten grondslag lagen als in de
meest recente literatuur wordt verondersteld.
De vraag of Stern ooit als eerste locatie voor de verzamelingen van
de aartshertog heeft gediend, kan op basis van de schaarse gegevens over
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zijn aankopen niet bevredigend worden beantwoord, maar dat in Praag
het fundament voor de Ambrasse ‘Kunst-oder Wunderkammer’ lag is
duidelijk.25 Het meest voortvarend verzamelde Ferdinand harnassen, wapens
en andere toernooirekwisieten. Daarnaast werd in Praag het streven van
Maximiliaan I voortgezet: geleerden werden gestimuleerd onderzoek te
doen en dit te beschrijven, terwijl kunstenaars de opdracht kregen bij dit
onderzoek beeldmateriaal te leveren. De aartshertog heeft, in de lijn van
zijn overgrootvader, gestreefd naar beeldprojecten rond de, in het vierde
hoofdstuk beschreven, zoölogische studies, maar ook de geschiedenis van
zijn eigen geslacht had in Praag al zijn aandacht. Dit project zou in Ambras
sterk worden uitgebreid.
Aartshertog Ferdinand II heeft in Praag veel energie gestoken
in een groot aantal manifestaties die tot doel hadden de Koninklijke
deugdzaamheid in beeld te brengen en daarnaast gaf hij zijn eigen
Theatrum vorm, waarbij watermannen in een schubbenhuid en vissen uit de
Adriatische Zee even kleurig in beeld werden gebracht.
In Stern blijken de pronkharnassen of andere blinkende praal niet in
de nissen te kunnen worden geplaatst en de kamers niet gemeubileerd met
tafels vol Kunst-oder Wunder maar ondanks dat is het wel het monument
voor aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk.
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Aartshertog Ferdinand, een korte biografie
Deze beschrijving van het leven van aartshertog Ferdinand bevat gegevens
die zijn ontleend aan 16de-eeuwse administratieve en juridische bronnen en
verwerkingen daarvan door 19de- en 20ste-eeuwse historici, naast een aantal
boeiende en recente ontsluitingen van zijn verzamelingen.26
Het werk van 19de-eeuwse romantische auteurs die zich op het
gevoelsleven van de aartshertog en zijn grote liefde Philippine Welser
hebben gestort, bevat prachtige anekdoten en levensechte typeringen van
de eigenzinnige vorst en zijn bijzondere en mooie vrouw.27 De scène,
zoals door Avancini verbeeld, waarin de aartshertog ergens tussen 1548
en 1552 op zijn ros Augsburg binnenreed en daar aan het raam van een
burgermanswoning de vrouw zag staan voor wie hij zijn hele loopbaan
wilde opgeven en van wie hij haar hele leven vurig zou blijven houden,
is groots en theatraal. Dit beeld en de vele andere over het geheime en
curieuze leven van Philippine kleuren veel, zo niet alle levensbeschrijvingen
van het echtpaar. Maar hebben deze ideeën over de liefde en het huwelijk
wel iets te maken met het 16de-eeuws denken en de plaats van de vrouw
aan het hof? Zeker in relatie tot het Habsburgse hof in Bohemen is over
privélevens nauwelijks iets bekend. Veel 16de-eeuwse Habsburgers hadden
concubines of ‘Beywohnerinnen’ met wie ze ook gezinnen hadden, naast
een ‘officieel’ huwelijk. Ferdinands beweegredenen om in 1557 officieel,
dus in het bijzijn van een priester, met Philippine te trouwen en haar trouw
te blijven, zullen nooit kunnen worden achterhaald. Veel meer dan de
constatering dat de aartshertog zich aan zijn gelofte hield, tijdens Philippines
leven niet met een prinses of familielid trouwde en (voor zover bekend) in
die tijd geen buitenechtelijke kinderen kreeg, moet in deze korte schets van
hun levens dan ook niet worden verwacht.
De verklaring dat de aartshertog slot Stern als het liefdesnest speciaal
voor zijn Augsburgse burgermeisje Philippine zou hebben gebouwd, zou een
prachtig antwoord zijn op de vragen rond Stern en veel van de activiteiten
van Ferdinand II in Praag, maar ook dit is een romantisch verdichtsel dat
niet bijdraagt aan een historisch zinvolle benadering van het Praagse hof
rond 1555.28 Daartoe bestaan evenwel andere, meer betrouwbare bronnen.
De belangrijkste en hier intensief gebruikte biografie is het tweedelige
werk van de Oostenrijkse historicus Joseph Hirn, gepubliceerd tussen 1885
en 1887. Ook Hirn is, ondanks het veelzijdig brononderzoek niet helemaal
vrij van vooronderstellingen over Philippine en het huwelijk, maar dat lijkt
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onvermijdelijk als een huwelijk op politiek niveau ‘geheim’ moet blijven.29
Het is Hirn vooral te doen om een reconstructie van staatsrechtelijke
en staatkundige aspecten van de Habsburgse machtsstruktuur en om de
geschiedenis van Tirol. Uit zijn boek blijkt het wankele evenwicht waarin
de Habsburgse dynastie voordurend verkeerde ten opzichte van de macht
van bijvoorbeeld Duitse keurvorsten, de katholieke kerk, de reformatie,
de Boheemse, Hongaarse, en Tiroolse standen en lange tijd vooral ook de
dreiging van de Turken. Hirns beschrijving van aartshertog Ferdinands
opvoeding en scholing en de periode in Praag is relatief kort, maar wel
grotendeels geannoteerd. De periode in Praag is ondergeschikt, het gaat hem
vooral om de periode vanaf 1567 in Innsbruck en Ambras.
Enkele aanvullingen op Hirn komen uit Viktor Bibls monografie
over de twee jaar oudere broer Maximiliaan II, hoewel Bibl minder goed
is geannoteerd dan Hirn. Het werk van historici van het eind van de 20ste
eeuw zoals Paula Findlen en Alfred Kohler verdiepen het levensverhaal
over aartshertog Ferdinand vooral over politieke zaken en geloofskwesties.30
Bronnen over ‘het mecenaat’ van koning Ferdinand I en aartshertog
Ferdinand zijn aan het eind van de 19de eeuw in archieven in Wenen, Praag
en Innsbruck geïnventariseerd en in regesten gepubliceerd in het genoemde
Jahrbuch des Allerhöchsten Kaiserhauses. In het kasteel Ambras is sinds de
publicatie van Luchner met de reconstructie van de harnasverzamelingen
in 1958 en de gedeeltelijke reconstructie van overige verzamelingen in het
zogenaamde ‘Unterschloss’ veelzijdig onderzoek gedaan naar vrijwel alle
facetten van het hofleven aldaar.31 Sinds de jaren negentig zijn een aantal
catalogi verschenen die deelaspecten van het leven van de aartshertog en dat
van Philippine belichten en waarin onderdelen van de verzamelingen een
grote rol spelen. Steeds opnieuw blijkt ook in deze publicaties dat de kennis
over de periode in Praag veel ‘witte vlekken’ heeft.
Schilderijen, prenten en tekeningen fungeren daarom in deze tekst
als aanvullingen op zijn biografie. Beeldmateriaal speelt al vroeg in het
leven van de aartshertog een bijzondere rol. Ferdinand II lijkt hetzelfde
streven te hebben gehad als zijn overgrootvader Keizer Maximiliaan
I om documentatie van zijn persoonlijke inspanningen en interesses
bijeen te houden en voor de illustratie hiervan kunstenaars aan het werk
te zetten. Maar net als of nog minder dan bij Maximiliaan I heeft dit
geleid tot voltooide series. Het persoonlijk leven van de aartshertog is, op
enkele portretten na, helemaal buiten beeld gebleven. Daarom zullen hier
bronnen over de hofcultuur van keizer Maximiliaan I in Innsbruck en het
beeldmateriaal dat aan andere hoven ontstond, worden gebruikt om de
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levensbeschrijving van de aartshertog als het ware aan te vullen.

‘Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!’
Habsburgse huwelijkspolitiek en de hoogst uitzonderlijke keuze van
aartshertog Ferdinand II32
De erfopvolging van de Habsburgers verliep vooral in de eerste helft van
de 16de eeuw voor de Oostenrijkse tak succesvol. Alle kinderen stelden hun
(officiële) huwelijksleven in dienst van de erfopvolging. Dochters die niet
trouwden traden in het klooster en representeerden hun familie in kerkelijk
verband, de jongens huwden de partner die de familieoudste voor hen had
bedacht - behalve aartshertog Ferdinand II (1529-1595).
Keizer Maximiliaan I (1449-1519) tilde de huwelijksonderhandeling
als instrument tot uitbreiding en consolidatie van de macht op een hoger
plan. Hij verbond de Oostenrijkse erflanden aan Bourgondië en de
Nederlanden door in 1477 te trouwen met Maria van Bourgondië. Het
huwelijk van zijn zoon en beoogd opvolger Philips de Schone (1478-1506)
met de Spaanse Johanna van Castilië (1479-1555) leverde een alliantie die
bij Philips vroegtijdige dood nog onvoldoende waarborgen had voor de
macht. Maximiliaan I zelf zette daarom de onderhandelingen voort om de
positie van zijn kleinkinderen zeker te stellen.
Zijn oudste kleinzoon Karel (1500-1558) bracht hij onder bij zijn
dochter Margaretha van Oostenrijk, regentes in de Nederlanden. Nadat
Karels positie in de dynastie duidelijk was, volgden er succesvolle
huwelijksonderhandelingen. Karel zou uiteindelijk met drie prinsessen van
belangrijke Europese koningshuizen trouwen, werd koning van Bourgondië,
Spanje en de Nederlanden en keizer van het Duitse Rijk. Karels zoon
Philips (1527-1598), uit het huwelijk met Isabella van Portugal (15031539), volgde zijn vader op als koning van Spanje en de Nederlanden. Ook
Philips II trouwde meerdere malen in belangrijke vorstenhuizen en was rond
het midden van de eeuw een geducht huwelijksconcurrent voor zijn neef
aartshertog Ferdinand II.33
Twee andere kleinkinderen van Maximiliaan I, Ferdinand (15031564) en Maria (1505-1558) waren van groot belang voor de consolidatie
en uitbreiding van zijn macht in Oost-Europa. Ferdinand en Maria werden
in 1504/05 inzet bij het huwelijksverdrag met Wladislav II Jagiello
(1456-1516), de koning van Bohemen en Hongarije. Dit soort verdragen
waren bijzonder speculatief, want de kindersterfte was groot. In dit geval
had bijvoorbeeld Wladislav in 1505 pas één dochter, Anna, en een nog
ongeboren kind. In 1506 werd Ludwig geboren en kon het verdrag voor
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de dubbele verbintenis tussen Oostenrijk en Hongarije/Bohemen in 1515
worden gevierd in de Stephansdom in Wenen.34 Kleinzoon Ferdinand
trouwde in 1521 met Anna Jagiello (1503-1547), kleindochter Maria huwde
een jaar daarna met Ludwig Jagiello (1506-1526).
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Ferdinand I en Anna hadden een bijzonder vruchtbaar huwelijk,
zij kregen tussen juni 1526 en januari 1547 vijftien kinderen, van wie
er dertien de huwbare leeftijd bereikten.35 Het elftal dochters gaf hun
vader grote speelruimte op de Europese adellijke huwelijksmarkt; zeven
dochters werden gekoppeld aan een vorst of een troonpretendent. De
overige drie dienden de familie in het klooster. Al in 1534 waren de eerste
huwelijksonderhandelingen. Een van de dochters, het zou Anna worden,
werd gekoppeld aan Albrecht zoon van Wilhelm hertog van Beieren, in
ruil voor steun in de strijd tegen de Turken en erkenning van de keuze tot
Rooms koning van Ferdinand.36 Voor een band met het voor de Habsburgers
belangrijke Polen werd in 1538 het huwelijkscontract met troonpretendent
Sigismund van Polen en de oudste dochter Elisabeth (1526-1545) gesloten,
de plechtigheid vond in 1543 plaats. Omdat Elisabeth al twee jaar later
zonder nageslacht stierf, werd opnieuw over een alliantie onderhandeld.37
Haar zus Catharina (1533-1572), in 1549 getrouwd met Francesco Gonzaga,
was spoedig daarna weduwe en werd in 1553 de bruid van Sigismund van
Polen.
Drie jongens stelden bij de dood van hun vader in 1564 het grondbezit
zeker, maar alleen Maximiliaan II (1527-1576) en Karl (1540-1590)
vervulden met een door de familieoudste gearrangeerd huwelijk hun
politiek- dynastieke plicht. Maximiliaan II trouwde met zijn nicht Maria van
Spanje, de dochter van Karel V en zij zorgden voor een hernieuwde Spaans/
Oostenrijkse alliantie en voor veel nageslacht. Karl, de jongste, bevestigde,
net als eerder in 1548 zijn zus Anna (1528-1590) had gedaan, een alliantie
met het sterke Beieren door zijn huwelijk in 1571 met Maria van Beieren.
Voor Ferdinand II (1529-1595) werden vanaf 1541 huwelijksonderhandelingen gevoerd, voor ondermeer dochters uit het Franse, Engelse
en Spaanse koningshuis.38 Waarom er geen contract werd gesloten is
niet bekend. In een mij onbekende bron over Maximiliaan II zou staan
dat Ferdinand zelf ieder huwelijk weigerde.39 Ferdinand II koos in 1557,
zoals al duidelijk werd, voor een huwelijk met de niet adellijke echtgenote
Philippine Welser (1527-1580). Dit huwelijk heette ‘geheim’ omdat het
zonder de toestemming van de ouders werd voltrokken, maar wel voor de
kerkelijke wetgeving geldigheid had. Keizer Ferdinand I eiste, toen hij ervan
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op de hoogte werd gesteld, volstrekte politiek geheimhouding.40
Tot 1563 werd op diplomatiek niveau nog onderhandeld over een huwelijk
met een prinses. In de jaren ’70, toen Philippine veel ziek was, besloot
Ferdinand II alsnog in de lijn van de Habsburgse dynastie te trouwen en
werd er opnieuw onderhandeld. Na Philippines dood in 1580 huwde hij in
1582 met zijn zestienjarige nichtje Anna Catharina Gonzaga (1566-1621),
de jongste dochter van Guglielmo Gonzaga (1538-1587) van Mantua en
zijn eigen zus Eleonora (1534-1594). Uit dit huwelijk werden drie dochters
geboren: Anna Eleonore (1583), Maria (1584-1648) en Anna (1585-1618).
Deze jongste dochter huwde in 1611 in de Habsburgse lijn met haar neef
de (latere) keizer Matthias (1557-1619). Dit huwelijk bleef kinderloos en
daarmee kwam een eind aan deze Habsburgse stam.
De wens die voor Maximiliaan I was opgeschreven: Bella gerant alii,
tu, Felix Austria, nube!, was geldig voor drie generaties. Oostenrijk heeft
vooral door het huwelijk van Ferdinand I en Anna van Hongarije beslist van
dynastiek geluk kunnen spreken, hoewel er de gehele 16de eeuw voortdurend
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van oorlog of oorlogsdreiging sprake was.
Aartshertog Ferdinand II liep ten aanzien van de Habsburgse
huwelijkspolitiek duidelijk uit de pas door zijn officiële huwelijk met
een vrouw die op het internationale politieke toneel nooit zou mogen
verschijnen. Een korte schets van zijn leven laat zien dat hij zich voor het
overige wel als modelzoon profileerde.
Aartshertog Ferdinand werd op 14 juni 1529 in de Burg in Linz
geboren als vierde kind en tweede zoon van Ferdinand I en Anna Jagiello,
koning en koningin van Bohemen en Hongarije. Hij groeide op in de
Hofburg in Innsbruck en vestigde zich in 1544 in Praag, waar toen ook zijn
moeder en de jongere kinderen woonden. Na de dood van Anna, die januari
1547 stierf in het kraambed van Johanna, het vijftiende kind, verplaatste
koning Ferdinand zijn jonge kinderen en de hofhouding weer naar
Innsbruck, omdat de Boheemse standen de koning vijandig gezind waren.
Na het herstel van zijn macht in Bohemen in het najaar van 1547, benoemde
zijn vader Ferdinand II tot stadhouder, een functie die hij tot zijn vaders
dood in 1564 zou bekleden.
Het is niet duidelijk wanneer de aartshertog Philippine Welser, de
dochter van een koopman uit Augsburg, heeft ontmoet, maar zij maakte al
enige tijd voor haar officiële en geheime huwelijk in 1557 deel uit van zijn
hof. Zij kregen vier kinderen, waarvan alleen de twee oudste zoons, Andreas
(1558-1600) en Karl (1560-1618) hun ouders overleefden.41
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In 1564 erfde Ferdinand Tirol en omstreken als gevolg van de erfdeling
zoals vastgelegd in Koning Ferdinands testamenten.42 Hoewel hij op verzoek
van zijn broer keizer Maximiliaan II nog tot eind 1566 in Praag bleef, begon
hij ergens tussen 1564 en 1565 met de inrichting van een residentie in de
Hofburg in Innsbruck, het kasteel waar hij de eerste jaren van zijn leven
had gewoond. Ambras, een oorspronkelijk 13de-eeuws kasteel vermaakte
hij aan Philippine. In Ambras zou Ferdinand zijn beroemd geworden
verzamelingen, waarvan de basis in Praag werd gelegd, in verschillende
gebouwen in de tuinen van het slot onderbrengen. In de 14 jaar dat het
echtpaar hier hof zou houden - Philippine stierf na een lang ziekbed in 1580
- zetten zij de nauwe contacten met de Boheemse adel voort en was ook dit
hof een centrum van theatrale hoofse activiteiten.
De huwelijksrelatie van Philippine en Ferdinand blijft in de
geschiedenis van de Oostenrijkse Habsburgers uitzonderlijk en fascinerend.
De aartshertog had ervoor en erna buitenechtelijke relaties en verwekte
tenminste twee buitenechtelijke kinderen, in het begin van de jaren ’50
een dochter Veronica genaamd. In 1590 werd Christoph von Hertenberg
geboren, die net als Veronica Ferdinands erkenning en ‘Ehrwürde und
Standt der Eheliche gebornen leuth’ kreeg. Christoph overleed in 1613
zonder erfgenamen.43
Ferdinand II stierf 24 januari 1595 in Ambras. Zijn graf is dichtbij
dat van Philippine in de Silberne Kapelle van de Hofkerk van Innsbruck,
maar de tombes, allebei ontworpen door Alexander Colin en zijn zoon,
zijn nadrukkelijk van elkaar gescheiden. Dit echtpaar werd, ondanks hun
opmerkelijke geschiedenis van grote genegenheid en trouw, niet naast elkaar
begraven.44 Voor Philippine en Ferdinand geen gezamenlijke sarcofaag,
zoals Colin wel voor koningin Anna en koning Ferdinand I in de St-Vitus
in Praag maakte. Ferdinands weduwe Anna Katharina trouwde niet meer en
trad samen met haar dochter Maria in het klooster dat zij zelf had gesticht.

Maximiliaan I als voorbeeld
In hun jeugd zullen de koningskinderen in Innsbruck op allerlei manieren
de verzamelingen en het mecenaat van hun overgrootvader hebben
leren kennen. Er was in de Hofburg een grote harnassmederij en er
stonden verspreid over verschillende ruimten een groot aantal harnassen.
Over de inhoud van Maximiliaans schatkamer in de Hofburg is niets
bekend, al zijn er wel een aantal objecten bewaard gebleven die ooit
aan keizer Maximiliaan I behoorden. Het buffetstuk bijvoorbeeld, dat in
de kunstkamerinventaris van aartshertog Ferdinand de ‘Natternzungen-
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Kredenz’ wordt genoemd, staat al vermeld in de nalatenschapsinventaris
van Maximiliaan I uit 1525. Deze boomachtige vorm op een zilververgulde
voet heeft aan het eind van de bladen vijftien fossiele haaientanden. Het stuk
stond tijdens de maaltijd op het buffet (Kredenz) en is een voorbeeld van de
magische pronkobjecten waarmee deze vorsten zich omringden. ‘Zwetende’
haaientanden werden geacht indicator te zijn van gif in het voedsel.45
Aartshertog Ferdinand II kende de inhoud van de bibliotheek in
de Hofburg, want hij gaf vanuit Praag al opdracht tot het kopiëren van
enkele manuscripten.46 Hij zal ook het Gedenkbüchl, een manuscript
uit 1508 van de hand van zijn overgrootvaders persoonlijk secretaris
Marx Trautsauerwein hebben gekend. Hierin staat de omvang van het
door Maximiliaan I geplande werk genoteerd.47 Maximiliaan laat hierin
vastleggen dat hij geïllustreerde publicaties wil over zijn leven, zijn graf,
de pronkvolle vormgeving van erepoorten en optochten met praalwagens,
en een stamkroniek.48 In drie sterk autobiografische geschriften Weyskunig,
Theuerdank en Freydal wordt uitgebreid en in talloze herhalingen uit de
doeken gedaan aan welke morele en fysieke, haast bovenmenselijke eisen
de opvoeding en het leven van een vorst dienen te voldoen. Alleen de
Theuerdank, een verslag van de avontuurlijke reis van ridder Theuerdank
(Maximiliaan I) naar de vrouw die hij zal huwen, koningin Ehrenreich
(Maria van Bourgondië), verscheen tijdens Maximiliaans leven. Er was een
gedrukt exemplaar in de bibliotheek in Innsbruck. De andere twee waren
daar in manuscript aanwezig en kunnen door aartshertog Ferdinand al jong
zijn gezien.49
Keizer Maximiliaan I liet met deze boeken een pedagogisch
programma voor zijn nageslacht na. Hij gaf met zoveel woorden een
voormalig secretaris Joseph Grünpeck de opdracht het leven van koning
Friedrich III en dat van Maximiliaan zelf te beschrijven in een leerboek voor
de opgroeiende Karel en Ferdinand.50 Behalve belangrijke momenten uit
het politieke leven van de voorvaders zijn ook opmerkelijke en ideologisch
passende gebeurtenissen uit het dagelijks leven genoteerd en geïllustreerd.
Een analyse van de biografieën en de inhoud van de bibliotheek leveren
beslist geen blauwdruk voor de inrichting van aartshertog Ferdinands
leven en zijn hofcultuur, maar veel van zijn overgrootvaders passies voor
de geschiedenis van het geslacht, voor de jacht, feesten, toernooien zijn
ook bij hem te herkennen. Ook diens aandacht voor de documentatie van
zijn dagelijks handelen, lijkt te zijn ingegeven door zijn overgrootvaders
autobiografische werk.51 Een heel ander aspect dat in het denken van beide
Habsburgse vorsten een rol moet hebben gespeeld, maar dat nog niet vaak
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in positieve zin is geanalyseerd, is de inhoud van 16de-eeuwse wetenschap
en de betekenis van alchemie en magie. Voor Maximiliaan I was het, blijkt
in de Weisskunig, een vanzelfsprekend aandachtspunt. De jonge vorst
diende zich toe te leggen op tal van disciplines en vaardigheden. Naast
elkaar, als van gelijke waarde, staan de vechtkunst, het schoonschrijven, het
maken van harnassen en de zwarte magie. Voor de 20ste-eeuwse historicus
Fichtenau zijn deze combinaties weinig serieus te nemen. Hij herkent in
zijn studie naar de leerboeken en leerprestaties van de jonge vorst ‘een
teken van nerveuze onrust en de versplintering van aandacht’ en noemt dit
typerend voor het dilettantisme van deze vorst, die ‘meer op succes dan op
prestatie gericht zou zijn geweest’.52 Het is echter de vraag of Maximiliaan
zijn studieprogramma als versplinterd heeft ervaren. In de Weisskunig
wordt eerder de verbondenheid ervan benadrukt. Een meer inhoudelijke
beschrijving van Maximiliaans hofcultuur en van het onderzoek dat in
de nabijheid van de vorst werd verricht, zal inzicht geven in de aard en
kwaliteit ervan. Het onderzoek naar de letteren en de natuurwetenschappen
dat veel geleerden aan het hof van Maximiliaan bond, was niet afhankelijk
van de inhoudelijke betrokkenheid van de vorst zelf. Zijn status vereiste
dat het hem paste zoveel mogelijk te weten, te kunnen en geleerden en
kunstenaars aan zijn hof stimulansen te bieden. Zijn achterkleinzoon lijkt
ontvankelijk te zijn geweest voor deze houding. Aartshertog Ferdinands
mecenaat in Praag was weliswaar veel minder groot en er was veel minder
geld om kunstenaars van naam aan te trekken dan zijn overgrootvader
had kunnen doen, maar er was aandacht voor kunsten en wetenschappen.
Ferdinand krijgt, net als Maximiliaan I, in de literatuur het predikaat
dilettant. In de hoofdstukken drie en vijf over Stern en over zijn theatrale
activiteiten in Praag zal Ferdinands inbreng uitgebreider aan de orde komen.

De voorbereidingen voor een prins; jeugd en scholing van
aartshertog Ferdinand II in Innsbruck
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Anders dan zijn vader die zijn broer Karel pas op zijn twaalfde jaar voor het
eerst ontmoette, groeide Ferdinand II in familieverband op, dus samen met
zijn broer Maximiliaan en het toenemende aantal zusjes.53 De Hofburg van
Innsbruck was door het koninklijk paar als residentie gekozen omdat het er
rustig was, ver van de Turkse dreiging in het zuidoosten. De opvoeding van
de beide zoons zou, aldus Hirn, sober zijn geweest, maar niet gespeend van
openlijke tekenen van affectie.54
Al jong werd hen hun Koninklijke status duidelijk gemaakt. De
jongens werden met veel nadruk gewezen op de eerbied voor hun vader
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die overigens zelden lijfelijk aanwezig was. Koning Ferdinand I was
veelal op reis, maar deed desondanks moeite om greep te krijgen op hun
opvoeding met behulp van schriftelijke aanwijzingen. Hij liet zich ook
met grote regelmaat informeren over hun gezondheid en hun activiteiten.
Er moest worden gerapporteerd over hun kinderziekten, hun stoelgang en
over de plaatsen waar zij speelden.55 De lijfarts diende hen vier maal per
dag te zien en medicijngebruik moest vooraf gecontroleerd worden door
een lid van de huishouding of door de koning zelf.56 Ferdinand I hanteerde
voor de openbare omgang met zijn zoons een formeel hofceremonieel.
Zijn zoons moesten voor hem lopen met hun baret in de hand. Pas op
zijn teken mochten ze gaan zitten.57 Koningin Anna Jagiello (1502-1547)
verbleef vaker dan haar man in Innsbruck, al is aan de geboorteplaatsen
van de kinderen af te lezen dat zij zich ook dikwijls bij haar man voegde.58
Anna’s betrokkenheid bij de opvoeding werd niet vastgelegd in de
instructies. Een nogal banale aanwijzing die in de literatuur telkens wordt
herhaald, is er een voor haar dochters. Zij moesten vooral niet teveel eten
en genoegen nemen met donker brood en licht bier, jonge wijn of gewoon
met water.59 Kleine kinderen woonden met hun bakers en voedsters in een
apart kindervertrek, oudere meisjes in de vertrekken van de vorstin en haar
dagelijkse gezelschap. Deze ruimten en de gebruiksters worden als kring de
‘Frauenzimmer’ genoemd.60
Een schets van de inhoud van het onderwijs dat de kinderen van
Anna en Ferdinand kregen, is nog nauwelijks mogelijk; er is bijvoorbeeld
geen programma voor hun leraren of dagindeling bewaard gebleven.
De opvoeding van koningsdochters in de 16de eeuw is waarschijnlijk
nog slechter gedocumenteerd en zal alleen op basis van studies over de
opvoeding van adellijke en patriciersdochters enig reliëf kunnen gaan
krijgen. Het ligt echter voor de hand dat prinsessen als subject van
huwelijksonderhandelingen net zo gedegen werden voorbereid op hun
toekomstig functioneren als prinsen dat werden.
In zijn beschrijving over de opvoeding van Maximiliaan II en
Ferdinand II legt Hirn veel nadruk op de kennisvakken, al was lichamelijke
oefening waarschijnlijk belangrijker. De jongens leerden namelijk
paardrijden en zij oefenden zich in allerlei vormen van sport, in jagen en
vechten. Ze kregen al jong een harnas aangemeten voor de verschillende
toernooivormen te paard en te voet. Het stoten met de lans of het vechten
met het zwaard was allang geen voorbereiding op oorlogsvoering meer,
maar oefening ter verhoging van het incasseringsvermogen en voorbereiding
op de toernooisport die ook voor de jonge Ferdinand heel belangrijk zou
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blijven.
Veel aandacht was er ook voor de lichaamshouding en de beweging
van de vorstelijke of adellijke leerling. Hij diende zich, bewust van zijn
status, in uiterlijk en in lichaamshouding te onderscheiden. Voorgeschreven
werd in het openbaar gepaste gebaren te maken en vooral langzaam
te bewegen.61 De dansvormen die de kinderen bijvoorbeeld leerden,
voornamelijk reidansen en carrousels waren langzaam en stonden geen
onbetamelijk snelle bewegingen toe en ook het beluisteren van muziek moet
bij de opvoeding een rol hebben gespeeld. Voor het cognitieve onderwijs
meldt Hirn dat een beroep gedaan werd op beroemde humanisten. Ter
voorbereiding op hun politieke carrière kregen de kinderen meerdere talen
onderwezen, met als uitgangspunt Latijnse retorica en grammatica.
Zoals overgrootvader Maximiliaan I in de Weisskunig aanraadt,
werd ook voor Maximiliaan II en Ferdinand II een bewuste selectie van
medeleerlingen naar het hof gehaald, slimme adellijke jongens uit allerlei
delen van de Habsburgse landen. Zij spraken onderling Duits en ze leerden
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Italiaans, Spaans, Frans, Pools en Boheems (Tsjechisch).62
Conform de status van de prinsen neemt Hirn aan dat historiograaf
en dichter Kaspar Ursinus Velius geschiedenis doceerde, terwijl Severus63
(Wolfgang Schi[e]fer ) en de arts en mathematicus Colimitius (Georg
Tannstetter) respectievelijk filologie en mathematica zullen hebben gegeven.
Velius zou het algemene vormingsprogramma hebben geschreven dat voor
de aartshertogen en hertoginnen hetzelfde zou zijn geweest.64 Colimitius
stierf echter al in 1535, Velius verdronk in 1538 in de bronnen van de
Donau en Severus verliet Innsbruck in datzelfde jaar op last van koning
Ferdinand vanwege banden met reformatoren.65 Deze humanisten stierven of
vertrokken dus nog vóór aartshertog Ferdinand tien jaar oud was en kunnen
hooguit hebben bijgedragen aan zijn eerste basisvorming. Misschien moeten
zij worden gezien als adviseurs van de feitelijke onderwijzers, waarvan er
slechts één, Rosinus, van naam bekend is.
De aanwezigheid van eminente geleerden zegt waarschijnlijk niets
over hun actieve rol in het onderwijs van beide koningszoons, maar toont
wel iets van de continuïteit van de hofcultuur in Innsbruck, die blijkbaar na
de dood van keizer Maximiliaan I was blijven bestaan. Colimitius en Velius
hadden aan het begin van de eeuw tot de keizerlijke hofkring behoord,
waren verbonden aan de Universiteit van Wenen en lid geweest van het
beroemde Solidatas Danubiana. De humanist Konrad Celtis had met de
oprichting van dit genootschap de studie naar de Klassieken in Wenen
een grote stimulans gegeven.66 Anders dan aan de Weense universiteit
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aan het eind van de 15de eeuw gebruikelijk was, bestudeerden de leden
handschriften, oorkonden, inscripties en munten. In de Hofburg in Wenen,
maar blijkbaar ook in die van Innsbruck, moeten er bibliotheken en
muntverzamelingen voor de leden van het genootschap toegankelijk zijn
geweest. Het is niet aannemelijk dat de geleerden Wenen en de universiteit
verlieten om zich bezig te gaan houden met de wijze waarop het ABC aan
koningskinderen moest worden onderwezen, zonder dat er in de Hofburg
in Innsbruck hen iets werd geboden. Ze hadden er waarschijnlijk ook de
beschikking over een bibliotheek en over verzamelingen. Helaas zijn van
geen van de residenties van koning Ferdinand gedetailleerde inventarissen
bekend en geen objecten of boeken aan te wijzen die door de hofgeleerden
bij hun studies zijn gebruikt. Maar er zijn wel sporen van een bibliotheek
die ooit aan Maximiliaan I behoorde in de Hofburg. Koning Ferdinand I en
koningin Anna lieten in 1536 een kamer [gewelb] in de Innsbrucker Hofburg
openen en de aanwezige manuscripten en gedrukte boeken inventariseren.67
Boekhistoricus Gottlieb komt door vergelijking van verschillende
inventarisfragmenten en de annotaties bij de boeken tot de conclusie dat
vrij veel van de ruim 300 manuscripten en gedrukte boeken uit het bezit
van Maximiliaan I in de jaren dertig intensief door de Koninklijke familie
werden gebruikt. De ruim 300 werken, geschreven of gedrukt op perkament
of op papier, zijn in de inventaris systematisch geordend: bijbels, liturgische,
theologische en juridische teksten, maar ook historiën, kronieken en
genealogieën in relatie tot het Habsburgse huis en allerlei manuscripten
bruikbaar bij opvoeding en in het onderwijs. Eén van die boekjes ging
bijvoorbeeld over de wijze waarop een hond moet worden toegesproken.68
Ook waren er leerboeken en manuscripten te identificeren die door
Maximiliaan I gelezen zijn. Aardige voorbeelden zijn een bandje met een op
perkament geschreven A B C en het Onze Vader en een Gesprächbüchleineen Latijns conversatieboekje, waarop van een niet echt geoefende tekenaar
een paard met ruiter en lans en het onderschrift ‘erzherzog Maximiliaan’.69
De leerling, waarschijnlijk Maximiliaan I zelf, was met zijn gedachten
blijkbaar niet helemaal bij deze les.
Van de leerboeken van aartshertog Ferdinand lijkt niets bewaard. Hirn
meldt het bestaan van een boek over mathematica, dat traditioneel door
eerdere auteurs werd gezien als een leerboek van aartshertog Ferdinand.70
In de bibliotheek die de aartshertogen gebruikten, stonden behalve
manuscripten over Duitse, Franse, Boheemse en Latijnse vocabulaire,
grammatica en retorica,71 ook een gedrukte Cosmografie van Ptolomeus
en manuscripten over geometrie en vestingbouw.72 Vooral deze laatste zijn
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interessant in het kader van de vaardigheden van aartshertog Ferdinand
II. De oefening van het tekenen van vestingbouw was een vast onderdeel
in het programma, niet vanwege het militaire nut of voor het aanleren
van strategisch denken, maar vooral als oefening in het tekenen van
geometrische vormen. Volgens de wetenschapshistoricus Gernot Heiss
bevatten veel 16de eeuwse mathematicaboeken uit de collectie van de
Österreichische Nationalbibliothek, de bibliotheek die voortkomt uit de
Habsburgse boekcollecties, rekenkunde en geometrie met trigonometrie
(om te kunnen meten in het vrije landschap), kosmografie, hydroliek en
aanwijzingen voor de vervaardiging van zonnewijzers. In 17de-eeuwse
meetkundige schoolboeken bleef hiervan alleen het tekenen van de
geometrische vormen van vestingen over. De veelhoekige bouwvormen
spraken blijkbaar het meest tot de verbeelding van de leerlingen. Het
vak mathematica zoals hier omschreven kan de aartshertog de kennis
hebben bijgebracht die hij later inzette bij zijn mogelijke participatie in het
ontwerpproces van Stern.
Didactisch werd, aldus Heiss, in het onderwijs in de 16de en 17de eeuw
veel aandacht besteed aan het systematisch leren en denken. Inzicht in
de vormgeving van architectuur, de Vitruviaanse leer van de zuilordes en
de analyse van proporties werd hierbij van belang geacht, zelfs vrouwen
moesten daarover kunnen meepraten, aldus een graaf von Liechtenstein.73
Op basis van de boeken die in de Hofburg ter beschikking stonden,
kan worden geconcludeerd dat de prinsen het Latijn en de talen die aan
het hof van hun vader gesproken en geschreven werden, ten minste passief
beheersten. Aan bronmateriaal is te zien dat Ferdinand II later het Duits
boven andere talen prefereerde, ook de correspondentie met zijn vader is
in die taal. Met het materiaal dat in de Hofburg aanwezig was zullen de
prinsen onderwijs over rekenkunde, geschiedenis, geografie en astronomie
hebben gehad en er was veel aandacht voor de manier waarop zij zich
fysiek moesten ontwikkelen om aan het dynamische hofleven met feesten en
jachtpartijen, te kunnen deelnemen.
Intrigerend maar onbekend blijft de aandacht voor vakken als
astrologie en alchemie. In het 16de-eeuws denken past het zoeken naar
relaties tussen sterrenconstellaties en de persoonlijke levensloop, net zo
goed als het experimenteren met chemische stoffen op zoek naar prima
materia, eigenschaploze stof die in elke andere stof kon worden veranderd.
Ook in de jeugd van Ferdinand is aandacht voor astrologie aanwijsbaar. Hirn
schrijft dat in de Weense hofbibliotheek een 150 pagina’s tellend manuscript
is bewaard met de geboortehoroscopen van alle kinderen van Ferdinand en
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Anna.74 Voor Ferdinand II profeteert dit geschrift een gelukkig verband met
Bohemen in associatie met het sterrenbeeld en de leeuw in het wapen van
Bohemen. Dat de voorspellingen niet klopten, blijkt, aldus de sceptische
auteur, in de beschrijving van het toekomstige leven van Magdalena (15321572). Zij zou trouwen en vruchtbaar zijn, maar haar kinderen zouden niet
lang leven. Magdalena heeft deze voorspelling blijkbaar ter harte genomen
en trad in het klooster.
De betekenis van alchemie in het leven van aartshertog Ferdinand is
tot nu toe in de literatuur vaak gesuggereerd, maar nog nooit inhoudelijk
beschreven. Hirn meldt dat hij in Ambras een alchemistische keuken had
en zijn Munt in Hall de opdracht gaf alchemistische proeven te doen op
zoek naar de fabricage van goud. Ook Purš is in Innsbruck op zoek naar
aanwijzingen over een actieve rol van de aartshertog bij alchemistische
experimenten en toont aan dat hij contacten had met allerlei lieden die
zeiden dat zij de opbrengsten van de (zilver)mijnen konden beïnvloeden,
maar bronnen over een grote betrokkenheid van de aartshertog bij
experimenten zijn er niet.75 Ook de beweringen dat de aartshertog in Praag
gelegenheid heeft gegeven aan alchemisten en astrologie om te werken en
dat deze invloed hadden op de iconografie van de decoratie van slot Stern,
zijn niet te staven.76

Reizen
In 1538 reisden de vier oudste kinderen, Elisabeth, Anna, Maximiliaan
en Ferdinand voor hun eerste officiële presentatie aan het hof naar Linz
en vervolgens naar Wenen. Zij verschenen bij de festiviteiten rond het
huwelijkscontract van Elisabeth met Sigismund van Polen, de zoon van
de Poolse koning. In optocht reden Maximiliaan II en Ferdinand II op rijk
geornamenteerde paarden en de elfjarige Maximiliaan richtte zich zelfs in
het Latijn tot zijn publiek.77
Anders dan bijvoorbeeld zijn klasgenoot Hieronymus Beck, een van
de Edelknaben aan het hof in Innsbruck over wie veel biografisch materiaal
bestaat, maakte aartshertog Ferdinand II na het besluit van zijn schooltijd
geen studiereis naar Italië en deed voor zover bekend nooit zelf onderzoek.78
Beck zocht actief naar archeologische resten en klassieke teksten, de
aartshertog daarentegen kocht ‘Antiquitäten’ van handelaren.79 De opleiding
van de aartshertog was ‘slechts’ gericht op zijn toekomstige rol als
representant van het Oostenrijks Habsburgse huis. Dit neemt niet weg dat hij
zich al op jonge leeftijd in Praag betrokken toonde bij de vormgeving van de
architectuur en dat hij daar met verzamelen begon, zoals in de hoofdstukken
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drie en vijf zal worden beschreven.
Vanaf 1544 was Ferdinand tussen zijn reizen door korte perioden in
Praag. In juni 1544 kregen Maximiliaan en Ferdinand een eigen ‘Hofstaat’.
Dit betekende dat ieder met een eigen budget eigen personeel aanstelde
onder leiding van een door de koning aangewezen opperhofmeester, voor
Maximiliaan een Spanjaard, voor Ferdinand de Boheemse Ludwig von
Tabor. Hirn leidt hier uit af dat de koning met deze keuze blijk geeft van zijn
later geëffectueerde voornemen Maximiliaan op de Spaanse hofkringen voor
te bereiden, terwijl de carrière van Ferdinand in Bohemen gedacht werd.
De hofstaat van beiden noemt Hirn ‘glänzend’, waarmee hij doelt op de
omvang, het uiterlijk vertoon, maar ook op de kosten.80
Maximiliaan en Ferdinand reisden in de zomer van 1544 met een
groepje jonge hertogen in het spoor van de keizer naar Frankrijk om
meer van diens oorlogstactiek in het legerkamp zelf te zien.81 Keizer
Karel V leverde slag met de Franse koning en de hertog van Cleve. Veel
kunnen de aartshertogen niet van deze oorlog hebben gezien, aldus Hirn,
want in september 1544 werd vrede gesloten.82 Ook historicus Bretholz
twijfelt aan Ferdinands betrokkenheid bij de strijd van zijn oom en stelt
dat hij slechts aan het hof in Brussel bij zijn tante Maria von Hongarije
verbleef, waar hij getuige was van een aantal grootse feesten, waaronder
de intocht van de Habsburgers en de Franse koning Francois I in Brussel.83
Volgens Hirn reisde Aartshertog Ferdinand daarna in het gevolg van keizer
Ferdinand door naar de Nederlanden. De kennismaking met het hof en
de verzamelingen van zijn tante Maria en de reis naar de Nederlanden
zullen van invloed zijn geweest op zijn eigen verzamelinteresses.84 Hirn
veronderstelt dat de aartshertog de belangrijke steden heeft bezocht.
Mogelijk heeft de aartshertog hier aankopen voor zijn verzamelingen
gedaan. Zijn lijfarts Handsch beschrijft jaren later dat de aartshertog
contacten had met handelaren uit Antwerpen en Middelburg, al zullen deze
hem later in Praag hebben opgezocht. Over de objecten van aankoop meer
in het vierde hoofdstuk dat gaat over Ferdinands geleerden.
Begin 1546 bevond aartshertog Ferdinand II zich in ieder geval
in Utrecht temidden van de meest vooraanstaande bondgenoten van de
Habsburgers, tijdens een vergadering van de ridders van het Gulden Vlies in
aanwezigheid van Keizer Karel V.85 In de zomer van 1546 reisde hij met zijn
familie naar Regensburg voor het huwelijk van Anna in München en twee
weken later naar Cleve voor dat van zijn zuster Maria met hertog Wilhelm
von Jülich-Cleve. De drie oudste dochters -Elisabeth was immers al in 1543
met de Poolse koning getrouwd- hadden hun plaats ingenomen en zorgden,
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zolang zij leefden, voor goede contacten tussen de huwelijkspartijen.
Na deze manifestaties in München en Cleve was Ferdinand II weer in
Praag, waar in januari 1547 zijn moeder overleed. In februari 1547 nam hij
samen met zijn broer Maximiliaan II deel aan de slag bij Mülberg aan de
Elbe. Deze strijd tussen protestantse Duitse vorsten tegenover Keizer Karel
V, gesteund door koning Ferdinand I en Maurits van Saksen, werd door de
Habsburgers gewonnen. De jonge Ferdinand was vervolgens getuige van
zijn vaders machtsvertoon tijdens de rentree in Praag en aanwezig bij de
vergadering van de standen waar strenge straffen werden uitgedeeld aan
opstandelingen.86 Als vervolg hierop creëerde de koning voor zijn tweede
zoon het stadhouderschap en droeg in zijn afwezigheid de macht over.
Zijn eerste officiële aantreden was in oktober 1547 en vervolgens
maakte de aartshertog in 1548 zijn eerste reis als stadhouder.87 Hij
begeleidde zijn zuster Katharina naar Mantua voor haar huwelijk met
Francesco III Gonzaga in augustus 1548. Ferdinand II was voor het eerst
het middelpunt, vergezeld door een groot aantal Hongaarse en Boheemse
edelen en markgraaf Albrecht van Brandenburg. Het feit dat zo precies
gedocumenteerd is wie bij de reis naar Mantua aanwezig waren, geeft
opnieuw aan hoe belangrijk dergelijke overeenkomsten voor de Habsburgse
politiek en tegelijkertijd voor de Boheemse adel waren.88 Op de terugreis
zou zijn adellijke gevolg in Venetië ontvangen worden, maar deze feestelijke
intocht per schip waarbij de bestorming van een kunstzinnig vormgegeven
bastion in zee was voorzien, werd afgelast omdat enkele dagen daarvoor (op
11 november) paus Paulus III stierf.89 Al bezocht aartshertog Ferdinand in
1549 Venetië niet, hij heeft wel door Italië gereisd en aan het hof in Mantua
genoeg van de hofcultuur kunnen zien om er ondermeer bij de bouw van
Stern door geïnspireerd te worden.
In 1551 verliet Ferdinand Praag voor een bezoek aan de Rijksdag in
Augsburg.90 Hirn benadrukt dat de beide aartshertogen Maximiliaan en
Ferdinand nauw betrokken waren bij de serieuze machtspolitieke conflicten
van het begin van de jaren vijftig. In 1552 werd koning Ferdinand I onder
druk gezet door Maurits, de keurvorst van Saksen, en de Franse koning
Henri II. Ferdinand I zou bij alle onderhandelingen dat jaar steeds begeleid
zijn door Maximiliaan en Ferdinand, hoewel hierover in de literatuur
onduidelijkheid is. Dat ook bevriende landheren problemen maakten, blijkt
in datzelfde jaar. Markgraaf Albrecht van Brandenburg (reisgenoot van
Ferdinand naar Mantua) dreigde met een invasie in Bohemen. Stadhouder
Ferdinand trad op en mobiliseerde troepen, maar nam geen deel aan
krijgsacties, ook niet in de strijd tegen de Turken die dat jaar weer was
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opgelaaid.
In 1553 reisde aartshertog Ferdinand wel naar Polen voor het
huwelijk van zijn zuster Catharina met Sigismund van Polen. Ferdinands
belangrijkste diplomatieke missie was in 1555 naar keizer Karel V in de
Nederlanden, waar hij was betrokken bij de afspraken over de opvolging van
keizer Karel V door koning Ferdinand I.91 Een jaar later voldeed aartshertog
Ferdinand uit naam van zijn vader aan de wens van de Hongaarse standen
dat een lid van de Koninklijke familie aanwezig moest zijn bij de strijd
tegen de Turken. Ferdinand moet hiervoor vele maanden op reis zijn
geweest, want hij mobiliseerde een groot aantal troepen en reisde rond
in Bohemen en Oostenrijk.92 Zijn krijgsmacht maakte indruk.93 Ferdinand
reisde met een groot gevolg omringd, aldus een opsomming van deelnemers
aan de tocht, door een lijfwacht van 500 man, de ‘Hoffahnen’ onder leiding
van Heinrich von Plauen. Onder dit gevolg was ook een groep adellijken
die in Praag tot zijn hofhouding behoorden. Aartshertog Ferdinand voerde
het vaandel van het opperbevel, maar nam zelf geen krijgsinitiatieven en hij
vocht nooit zelf, want zijn troepen zorgden alleen voor bevoorrading van de
vesting Szigetvár. Hij volgde de aanwijzingen van de ervaren krijgsheren.94
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De slag bij Szigetvár werd voor de Habsburgers een succes: het veel grotere
Turkse leger onder leiding van Ali Pascha moest zich terugtrekken.
Ferdinands aanwezigheid bij Szigetvár was zijn eerste en laatste
optreden in de strijd tegen de Turken. Ondanks zijn relatief kleine aandeel,
werd Ferdinand II’s reputatie als krijgsheer breed uitgemeten in de
Habsburgse annalen. Hofhistoriograaf van keizer Ferdinand I Wolfgang
Lazius (1514-1565) schreef een lofzang op zijn strijdvaardigheid en de
keizer verleende hem het Gulden Vlies voor zijn deelname.95
Tussen ’57 en ’67 maakte de aartshertog, afgezien van een enkel
bezoek aan een Rijksdag geen reizen van betekenis meer. Hij was gevormd,
had zich aan belangrijke Habsburgse hoven gepresenteerd, was bij politiek
belangrijke vergaderingen geweest en had deelgenomen aan de strijd
tegen de Turken. In Praag gaf hij, zoals in de volgende hoofdstukken zal
blijken, vanaf 1547 vorm aan een hof dat letterlijk beschadigd was door
een grote brand en figuurlijk geleden had onder wantrouwen van de adel
jegens de vorst. Aartshertog Ferdinand wist het Praagse hof in materiële
en contactuele zin te restaureren en de aantrekkingskracht voor de
Boheemse en andere lagere adel tijdens toernooien en feesten te vergroten.
Door zijn besluit af te zien van een huwelijk met een prinses was Praag
na 1547 slechts een enkele keer podium voor internationale vorstelijke
representatie; wel voldeed aartshertog Ferdinand II aan het streven van
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zijn overgrootvader om de vorstelijke beeldvorming met zorg vorm te
geven, maar hij ging voorbij aan het doel dat keizer Maximiliaan I had: de
consolidatie en vruchtbare uitbreiding van de Habsburgse dynastie.

Biografie Philippine Welser
Van de levensgeschiedenis van Philipine Welser zijn slechts fragmenten
bekend. Philipine was van geboorte niet van adel, maar afkomstig uit het
Augsburgs patriciaatsgeslacht Welser. Van Philippine bestaat geen doopakte,
maar uit latere bronnen blijkt 1527 haar geboortejaar.96
Philippines ouders Franz Anton Welser en Anna Adler behoorden tot de
Geschlechterfamilie Welser, een van de patriciersfamilies van Augsburg
die meer dan één generatie over kapitaal beschikten. Het bankiersgeslacht
Fugger bijvoorbeeld behoorde in 1527 nog niet tot deze elite, maar waren
zogenaamde ‘nieuwe rijken’.97
De Welser hadden veel verdiend in de textielhandel en bezaten een
netwerk aan handelscontacten. In de loop van de 16de eeuw waren zij
zich steeds meer gaan toeleggen op het uitgeven van leningen en andere
financiële transacties. Net als de Fugger hadden de Welser de juiste
introducties en verkeerden in de kringen rond keizer Karel V.98 Deze ging in
Augsburg bij de handelshuizen van de Fugger en de Welser grote leningen
aan. In 1532 verleende Keizer Karel V in Mantua de broers Bartholomeus,
Anton en Franz Welser een adels- en wapenbrief.99
Ondanks de verworven adellijke status en het feit dat mede door het
geld van de Welser, Karel V de keizerstroon had verworven, was Philippine
niet geschikt als wettig echtgenote. Het is overigens de vraag of Philippine
meer geld en dus macht mee had kunnen meebrengen dan menig prinses.100
De eis tot strikte geheimhouding van het huwelijk van Ferdinand II en
Philippine was politiek, een poging van de stamhouder keizer Ferdinand I
om greep te houden op de dynastieke pretenties van de Oostenrijkse tak van
het huis Habsburg. Zolang het voor de hoogste adel aan het Habsburgse hof
(in Wenen) en voor onderhandelaars over huwelijkscontracten met andere
Europese vorstenhuizen niet duidelijk was dat aartshertog Ferdinand zich
onttrok aan deze machtspolitiek, vormden de Oostenrijkse Habsburgers een
gesloten front dat als eenheid opereerde.
Blijkbaar was de weigering van Ferdinand II om zijn rol te spelen en
het feit dat het huwelijk door een priester in aanwezigheid van getuigen
werd ingezegend, krachtig genoeg om koning Ferdinand I’s wil te trotseren.
De keizer liet Ferdinand en Philippine in 1561 de belofte tot geheimhouding
van hun huwelijk in een officiële acte herhalen en ondertekenen.101 De
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Habsburgse dynastie leek in een volgende generatie zeker gesteld met de
geboorte van de kinderen van Maximiliaan II en Maria, waaronder in 1552
Rudolf II. Deze zou overigens net als zijn oom, ondanks onderhandelingen
en het grote belang van een keizerlijke alliantie met een ander vorstenhuis,
niet in een politiek gewenst huwelijk treden.102
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Philippines vader, Franz Welser was geen vooraanstaand lid van het
geslacht Welser, maar vormde (in 1557) met vijftien andere familieleden
een belangrijk deel van de ‘Herren- und Bürgerstube’, de stadsraad, die
op hoogtijdagen contact had met de vorst. Deze Raad ontving de vorst
bijvoorbeeld als de vergadering van de Rijksdag in Augsburg werd
gehouden.103
Franz, het achtste kind en de jongste zoon van de stichter van de firma
Anton Welser was vermoedelijk in goede welstand, maar niet rijk. Hij was
nooit lid van de leiding van het handelshuis Welser. Zijn broer Bartholomeus
was dat wel; zijn handelsschepen koloniseerden Venezuela en daarmee
verdiende hij een fortuin. De rijke Bartholomeus had in tegenstelling tot zijn
broer wel direct contact met vertegenwoordigers van het huis Habsburg.
Keizer Ferdinand I leende bijvoorbeeld grote bedragen van hem. Franz
hield zich bezig met de linnenproductie, waar de Welser oorspronkelijk hun
rijkdom aan te danken hadden. Over de financiële situatie van Philippines
vader is niet veel bekend, hij komt slechts enkele malen voor in de
belastingadministratie van de stad Augsburg en dan wel voor aanzienlijke
bedragen.104 Waarschijnlijk ging het Franz Welser rond 1542 financieel
slecht, vertrok hij daarom uit Augsburg en verkocht zijn onroerend goed aan
zijn broer Bartholomeus. Volgens Hirn zou Anna Welser met haar kinderen
wel in Augsburg zijn gebleven, terwijl Franz zich in Regensburg vestigde.105
Franz en Anna hadden naast Philippine nog drie kinderen. Veelzeggend
voor hun positie en de wijze waarop zij hun kinderen moeten hebben
opgevoed, is dat zij alle kinderen met oudere adel lieten trouwen. Regina
huwde met Albert Liebsteinsky von Kolowrat een graaf uit een oud
Boheems geslacht, de beide zonen huwden ook een adellijke vrouw.106 Franz
Welser kreeg na 1567 een jaarlijks dienstgeld van de aartshertog, zonder
dat hij daadwerkelijk aan het hof verbleef. In dat jaar werd hem ook de titel
Freiherr von Zinnenburg verleend, een titel die ook Philippine vanaf dat
moment voerde.107
Van Philippines opvoeding en scholing is weinig bekend. Ze heeft
leren lezen en schrijven en ze zal als lid van de Welserfamilie hebben
deelgenomen aan de manifestaties van de burgerlijke elite van de stad. In
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tegenstelling tot een aantal leden van haar eigen familie en een groot deel
van de Augsburgse burgerij, bleef Philippine vroom katholiek. Haar vader
Franz Welser bijvoorbeeld werd wel protestant, waarmee duidelijk wordt
dat de Reformatie op politiek niveau wel scheuringen veroorzaakte, maar in
families niet. Franz Welser werd ook door zijn vorstelijke schoonzoon niet
buitengesloten, maar zelfs financieel onderhouden.
In de zoektocht naar bronnen over Philippines ontmoeting met de
aartshertog wordt vaak een brief uit 1551 van kardinaal Granvelle genoemd
waarin staat dat de beeldhouwer Leone Leoni (Aretino genaamd) tijdens zijn
verblijf in Augsburg niet alleen portretten van de koningen Ferdinand I en
Maximiliaan II maakte, maar ook een wasmodel voor een medaille van een
vrouw die de kardinaal ‘la Bella Felipina’ noemt.108 Maar in plaats van een
duidelijk portret van de toekomstige echtgenote van aartshertog Ferdinand
II, voegt deze medaille alleen maar meer raadsels toe aan Philippines
aanwezigheid in de Habsburgse kringen. De medaille van Leoni in het
muntkabinet van het Kunsthistorisches Museum in Wenen, toont namelijk
niet het gezicht van een 24-jarige, maar van een veel oudere vrouw met
onderkinnen en wallen onder haar ogen.109 Door de Weense muntspecialist
Kenner wordt niet getwijfeld aan Leoni’s hand en ook niet aan de relatie
van deze portretmedaille met de brief van Granvelle. Deze veranderingen in
het gezicht, die de vrouw minstens vijftien jaar ouder maken, zouden, aldus
Kenner zijn ontstaan bij het opwerken van het wasmodel voor het gieten
enkele jaren later.110 De brief van Granvelle maakt in ieder geval duidelijk
dat er in 1551 een mooie vrouw die Philippine heette werd geportretteerd
door een kunstenaar uit de kringen van keizer Karel V. Als dit dezelfde
Philippine is, dan heeft zij in ieder geval indruk gemaakt en niet alleen op
de jonge aartshertog. In de 19de-eeuwse romantische speculaties zou zij haar
prins overigens al in 1548 tijdens de Rijksdag hebben leren kennen en hun
relatie zijn begonnen. Er zijn echter geen bronnen dat aartshertog Ferdinand
op die bewuste Rijksdag aanwezig was.
De eerste serieuze biograaf Wendelin Boeheim neemt aan dat
Philippine Ferdinand II heeft ontmoet in kasteel Breznitz, waar haar tante,
de zuster van haar moeder Anna, Katharina Loxan woonde.111 Katharina
was getrouwd met de Duitse vice-kanselier in Bohemen Georg von
Loxan. Na zijn dood in 1554 was zij bij haar zoon Ferdinand von Loxan,
de Burghauptmann van slot Breznitz gaan wonen. De vermelding van
de aanwezigheid van Philippine op het toernooi in Pilsen in 1555, die in
hoofdstuk vijf staat beschreven, laat zien dat de relatie in ieder geval twee
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jaar voor het huwelijk bestond en waarschijnlijk al langer.112 Boeheim wijst
de mogelijkheid dat Ferdinand en Philippine elkaar al aan het begin van de
jaren vijftig kenden vooringenomen af. Ferdinand zou toen een veel te vrije
levenswandel hebben gehad, getuige de geboorte van zijn bastaarddochter
Veronica Villanders.113 Philippine trouwde voor 16de-eeuwse begrippen
laat, pas rond haar dertigste, maar dat zou, als zij toch al in Praag verbleef,
anders dan Boeheim verklaart, niets met de slechte financiële situatie van
haar vader te maken hebben gehad. Boeheim denkt dat Philippine niet
aan de man kwam omdat voor een huwelijk in adellijke kring een grote
bruidsschat was vereist en Franz Welser deze nog wel voor zijn oudste
dochter Regina zou hebben kunnen betalen, maar niet meer voor Philippine.
De jongste dochter zou daarom op een minder veeleisende man hebben
moeten wachten… achter haar raam in Augsburg.
Aartshertog Ferdinand II heeft gedurende zijn huwelijk veel moeite
gedaan voor de positie van zijn vrouw en die van zijn kinderen. Direct bij de
erfdeling in 1564 schonk aartshertog Ferdinand, zoals gezegd, zijn vaders
kasteel Ambras aan Philippine Welser.114 Voor de kerkelijke carrière van
zijn zoon Andreas vroeg hij in 1575 Paus Gregorius XIII om ontbinding
van de geheimhoudingsplicht opdat, aldus Hirn, Andreas ook in Rome kon
worden erkend als legitieme zoon.115 Of deze erkenning betekenis had voor
Philippines status aan het hof in Innsbruck is een interessante vraag. Margot
Rauch conservator van de Ambrasse verzamelingen, denkt dat Ferdinand II
zijn vrouw de positie van concubine of ‘Durchlaut beywohnerin’ zoals zij
aan Duitstalige hoven wordt genoemd, zou hebben willen besparen waarbij
Rauch dus veronderstelt dat dit voor haar status iets uitmaakte.
Philippines al dan niet afgedwongen afwezigheid in het
gedocumenteerde leven van haar man is niet de enige verklaring voor haar
beknopte biografie. Mythevorming rond de relatie met de aartshertog en
rolbevestigende interpretaties van de weinige bronnen die er zijn, bepalen
haar levensverhaal. Een mooi voorbeeld van de mythevorming is haar
vermeende gewelddadige dood. Zowel in kasteel Bürglitz als in Ambras zijn
ruimten met een stenen lavet. Die badkuipen bezorgden Philippine enerzijds
lof om haar vooruitstrevende gevoel voor hygiëne, maar waren ook de bron
voor het verhaal dat boze krachten haar in de Ambrasse badkuip de polsen
zouden hebben doorgesneden.116 Hirns verslag van Philippine stervensuur
op 24 april 1580, heeft ook iets van rechtvaardiging. Philippine stierf niet
alleen, maar in aanwezigheid van haar man, zoons en een verzameling
adellijken waaronder Otto Heinrich von Braunschweig en Ferdinand van
Beieren. Was er tijdens haar huwelijk in officiële berichtgeving geen rol
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voor haar op het toneel van hoge adel, haar laatste zeer vrome uitlatingen
zijn opgetekend in het bijzijn van zeer eerbiedwaardige getuigen.117 Modern
onderzoek naar ziektegeschiedenissen wijdt haar dood aan de gevolgen van
tuberculose.
De twee manuscripten die aan Philippine worden toegeschreven uit de
bibliotheek van aartshertog Ferdinand leverden een bijdrage aan Philippines
deugdzame kwaliteiten. Het kookboek dat sinds de inventarisatie van de
bibliotheek van Ambras van Philippine heet te zijn, is de bron voor de roem
van haar geweldige kookkunst. Maar het manuscript is misschien wel nooit
bij het koken gebruikt en blijkt na zorgvuldige analyse van de verschillende
handschriften slechts een enkele bijdrage van haar hand te bevatten.118 Dit
geldt ook voor het Artzeneibuch, een verzameling medische aanwijzingen en
recepten.119 Het kookboek wordt nu, op basis van de watermerkdatering van
het papier rond het midden van de jaren 1540, toegeschreven aan iemand
uit haar kring, al is dit niet haar moeder Anna Adler, want van haar zijn ook
slechts enkele bijdragen herkenbaar.120 Het kookboek levert daarom geen

# 1 055

bijdrage aan een analyse van Philippines vaardigheden en passies, voorheen
een veel geciteerd onderdeel in haar biografie.
Wel kan uit ‘Philippines’ kookboek en het medisch handboek worden
geconcludeerd dat Philippine is opgegroeid temidden van vrouwen die het
belangrijk vonden zaken uit hun directe levenssfeer te documenteren.121
Dit geldt bijvoorbeeld voor twee directe familieleden, hoewel ook hier veel
minder inbreng van de vrouwen zelf te vinden valt dan in eerste instantie
gedacht. De brief van Philippines tante Margarete Welser aan haar broer
Christoph Welser toont het werk van een zeer erudiete, zeer met het werk
van de Klassieken vertrouwde vrouw. De brief is echter niet van de hand
van Philippines tante, maar bleek gefingeerd en gecomponeerd door haar
man, de humanist en rechtsgeleerde Conrad Peutinger.122
Peutingers brief doet recht aan Heinrich Lütz uitspraak: ‘Über nichts
sind wir weniger unterrichtet als über diese der Öffentlichkeit abgewandte
intime Seite von Peutingers Leben’.123 Conrad en Margarete waren bijna
vijftig jaar gehuwd. Een toevallige vondst in het Augsburgse archief, een
briefje over de dagelijkse gang van zaken in Augsburg van Margarete
aan Konrad, toont echter aan dat ook deze tante heel goed in staat was
haar zaken te behartigen en een dagelijkse briefwisseling onderhield.124
Het kookboek van Philippines nichtje Sabine is net zo’n voorbeeld van
ordelijke, schriftelijke vaardigheden van een vrouw uit de Welserkring als
het kookboek dat Philippine zou hebben geschreven.125
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Dit korte levensverhaal over de jeugd en de jaren in Praag van aartshertog
Ferdinand II en zijn vrouw Philippine bevat levensfeiten, maar niet hun
handelingen, persoonlijke overwegingen en besluiten. Van de aartshertog
zijn momenten uit zijn leven vermeld waarin hij in de openbaarheid trad.
Philippine leefde vermoedelijk voor de hoofse samenleving openlijk
met de aartshertog samen, maar vertoonde zich in de jaren dat zij aan
het Praagse hof verbleef nooit officieel aan zijn zijde. Haar inbreng in de
beschrijving van het Praags hofleven zal daarom altijd ontbreken, wat niet
hoeft te betekenen dat zij hem niet vergezelde of betrokken was bij zijn
verzamelingen en de organisatie van toernooien en feesten.
In Ambras trad Philippine meer voor het voetlicht. Zij verwierf de titels
Landgräfin zu Mellenburg en Gräfin von Ober- und Niederhohenberg en
nam bijvoorbeeld deel aan het ritueel rond de toelating tot de Kunstkamer;
haar handtekening staat, net als die van veel Boheemse adellijken in het
Trinkbuch.126
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De imposante Burcht van Praag gelegen op de rand van een rotsplateau
hoog boven de rivier de Moldau was in 1526 nog niet zo lang opnieuw in
gebruik als koninklijk hof. Slechts twee van de voorgangers van Ferdinand
I van Habsburg, Wladislav II Jagiello127 en zijn zoon Ludwig128 hebben er
aan het eind van de 15de eeuw en begin 16de eeuw een stempel op gedrukt.
Voor het aantreden van Wladislav in 1471 hield de Boheemse koning bijna
100 jaar hof in een paleis in de Oude Stad. Wladislav vestigde zich binnen
de muren van de Burcht in een 14de-eeuws paleis en liet daar vanaf 1503
ondermeer een vleugel aan toevoegen. Dit complex werd toegankelijk
met een trappenhuis dat zelfs te paard kon worden bestegen, had een
imposante bijeenkomsthal vernoemd naar de regerend koning en meerdere
zalen waaronder de ‘Landrechtstube’, de zaal voor de vergadering van een
vertegenwoordiging van de standen, kleinere vergaderzalen, archieven en
woonvertrekken. De nieuwe vleugel wordt de Ludwigvleugel genoemd
omdat Wladislavs zoon Ludwig hier in 1522 zijn intrek nam met zijn vrouw
Maria van Hongarije. Koning Ludwigs kortstondige aanwezigheid, hij stierf
in 1526, is in het paleis herkenbaar aan het gekroonde monogram L, die
van Wladislav in het oude (14de-eeuwse) paleis en in de ruimten die hij liet
bouwen met een gekroonde W.
Behalve dit paleiscomplex was ook de grote St.-Vituskathedraal in
het centrum van de binnenplaats ten tijde van de Jagiello voortdurend
in verbouwing geweest. De belangrijkste kapel, gewijd aan de heilige
Wenseslas, kreeg onder Wladislav bijzonder kostbare decoraties. De St.Vitus was overigens geen aartsbisschoppelijke zetel, sinds de Utraquisten en
de Roomskatholieken in Bohemen naast elkaar hun godsdienstoefeningen
hielden en de Roomse paus daarom geen aartsbisschop meer benoemde.129
De Boheems koning Wladislav lijkt zich dus te hebben voorzien van
een indrukwekkende en representatieve omgeving. Opmerkelijk genoeg is
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er in de literatuur over de rol van de Jagiellokoningen in de vormgeving van
de Burcht wel aandacht voor specifieke onderdelen ervan, vaak aangeduid
als ‘Laatgotisch’ of ‘tussen Gotiek en Renaissance’, maar veel minder
voor de omvang en het politieke belang van deze verbouwingen.130 De
representatie van de Jagiellonen wordt veelal in negatieve zin afgezet tegen
die van Wladislavs opponent koning Matthias Corvinus van Hongarije die in
Buda en Pest een als Renaissancistisch getypeerd hof liet vormgeven.131 De
inbreng van de Jagiellonen in de architectuur van paleizen in Hongarije valt
nauwelijks meer op enige waarde te schatten omdat deze bij de vernietiging
door de Turken in 1541 verloren is gegaan en over de hofcultuur van
de het huis Jagiello in Krakau nog onvoldoende in vergelijkende zin
gepubliceerd is.132 De onvolledige en eenzijdige benadering van de Jagiello
blijkt negatieve gevolgen te hebben voor de receptiegeschiedenis van de
Burcht, die volgens veel literatuur over dit hof en in veel kunsthistorische
beschouwingen over de Tsjechische bouwkunst tot ver in de 16de eeuw ‘nog’
in de Gothiek is blijven steken. Met recht kan gesteld worden dat Wladislav
II en in mindere mate Ludwig Jagiello zich nadrukkelijk binnen de muren
van de Burcht hebben gemanifesteerd, ondanks hun zwakke politieke en nog
zwakkere financiële positie.133
De architectonische manifestatie van bouwmeester Benedikt Ried
in opdracht van Wladislav en Ludwig Jagiello heeft een nadrukkelijk
eigen vormgeving en kwaliteit en dat is gezien de korte momenten
van fysieke Koninklijke aanwezigheid binnen de muren van de Burcht
opmerkelijk. De koning woonde er niet permanent en werd er slechts twee
keer per jaar verwacht als hij de Sněm of Landtag, de vergadering van de
Boheemse standen kwam voorzitten.134 In praktische zin was het paleis en
de administratie in handen van de Boheemse heren, maar zij vonden het
blijkbaar van belang dat ook de koning zich binnen de muren van de Burcht
in beeld manifesteerde en juist in de raadszalen waren de grootse gewelven
voorzien van zijn initiaal. 135
Voor opvolger Ferdinand I van Habsburg werden dergelijke
aanpassingen in de eerste twintig jaar niet of niet in dezelfde onontvlambare
materialen gedaan. Pas nadat Ferdinand I de Boheemse standen in 1547
letterlijk op de knieën had, werd er met meer aandacht voor de vormgeving
van zijn hof binnen de muren gewerkt, maar het kwam tot aan zijn dood in
1564 niet veel verder dan restauraties. Aartshertog Ferdinand II speelde bij
de uitvoering van de restauraties wel een actieve rol, al bleef de beoordeling
van de vormgeving, van de ‘Modellen’ in handen van de koning. Tot grote
veranderingen en de bouw van een modern paleis voorzien van open
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galerijen rond een binnenplaats, zoals de Stallburg in Wenen, kwam de
Habsburgse vorst in Praag niet.136
Het probleem bij een beschrijving van de Praagse Burcht op basis van
recente kunsthistorische literatuur is de vaak impliciete eis van de auteurs
tot innovatie. Vaak is te lezen dat Koning Ferdinand de Renaissance naar
Praag bracht en daarmee zijn stempel drukte op de hoofse representatie.
Maar was deze inbreng wel zo vernieuwend en specifiek?137

# 2 007

Uit de volgende beschrijving van de Burcht zal blijken in welke
(politieke) omgeving koning Ferdinand I zijn intree deed en hoe deze er uit
moet hebben gezien. Over de situatie onder de Jagiello en de Habsburgers
tot 1600 bestaan nauwelijks comtemporaine bronnen, afgezien van de sterk
veranderde en gerestaureerde gebouwen zelf. Die bronnen zijn in 1541 in
vlammen opgegaan en voor wat betreft de rest van de regeringsperiode
van Ferdinand I tussen veel verschillende archieven heen en weer
verhuisd waarbij opnieuw veel verloren moet zijn gegaan.138 De vorm en
het uiterlijk van de woonruimten in het oude koninklijk paleis en in het
gebouw dat aartshertog Ferdinand II bewoonde, is bij latere verbouwingen
verdwenen. Een vergelijking met de traditionele inrichting van vorstelijke
appartementen van onder andere de Habsburgers in de Nederlanden, levert
enige informatie, maar niet genoeg gegevens om een voorstel te doen voor
de situatie in Praag rond 1560. Het ligt voor de hand dat er overeenkomsten
tussen de residentie in de Hofburg en Wenen en de Burcht van Praag moeten
zijn geweest, maar ook in Wenen is, met name in de tweede helft van de 17de
en in de 18de eeuw veel opgeofferd aan schaalvergroting en de eenheid van
de façades.
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Het tuincomplex naast de Burcht moet ook veel veranderingen hebben
doorgemaakt, aangezien tot lang na de dood van Ferdinand I en na het
vertrek van aartshertog Ferdinand II gebouwd werd. De projecten die onder
het bewind van Ferdinand I tot stand kwamen en die hier als voorbeelden
zijn gekozen, laten vooral zien dat de organisatie van de bouw anders
was dan die onder de Jagiello koningen. Kenmerk van alle Habsburgse
opdrachten was de uitermate trage uitvoering. De bouw van het zomerpaleis
begon rond 1538 en pas in 1558 werd het voor het eerst door een grote
groep hovelingen en gasten van keizer Ferdinand I gebruikt. De andere
gebouwen in de tuinen waren ten tijde van het stadhouderschap niet eens
helemaal van steen en de tennisbanen slechts een reeks houten schuttingen.
Pas in 1568 zou naar ontwerp en onder leiding van Bonefaz Wolmut een
eerste stenen balspelhuis worden gebouwd.
De Burcht van Praag bestond, ook in de periode van het
Habsburgs koningsschap, uit een woonwijk rond een kathedraal en een
kloostercomplex binnen zware fortificaties. Het complex was bereikbaar
via twee lange getrapte opgangen en een vrij steile weg vanaf het plein van
de Kleine Zijde [Mala Strana] naar het rotsplateau voor de poorten van de
Burcht. Ook na de bouw van de zogenaamde Ludwigsvleugel in 1503 was
de ruimte die het paleis binnen de fortificatie innam relatief klein. Het was
dan ook niet veel meer dan het administratieve centrum van het Koninkrijk,
waar zoals gezegd, de standen vergaderden en de koning hen daarbij
voorzat. De koning en de koningin hadden er appartementen die, anders
dan bij contemporaine hoven, geen reeks van ruimten achter elkaar hadden,
maar enkele kamers boven elkaar.139
De grote overwelfde Wladislavzaal, waarvan de ribben van de
gewelven tot ingenieuze en imposante decoratieve netwerken zijn verheven,
kan in het paleis symbool staan voor de letterlijke en figuurlijke ruimte
voor representatie die er al was voor de komst van de Habsburgers en werd
bepaald door de Boheemse Heren. Zij vierden er met Ferdinand I zijn
kroning met een toernooi. Voor de bewoners van de drie Praagse steden was
de zaal prominent zichtbaar boven de vestingmuur aan de zuidzijde, hoog
boven de rivier de Moldau. Deze Wladislavzaal was direct na zijn ontstaan
in 1506 waarschijnlijk ook al ontmoetingsplaats voor velen, ook als de
koning niet aanwezig was. Een prent van Joachim Sadeler uit het begin van
de 17de eeuw, toont het gebruik als marktplaats.
Uit de tijd van het koningschap van de Jagiellonen zijn er nauwelijks
bronnen bekend over het gebruik van de zaal. In de schaars bewaarde
berichtgeving vallen bijvoorbeeld ruzies op over het gebruik ervan door de
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adel, waarna de koning pogingen deed de toegang tot het kasteel bij zijn
afwezigheid te beperken en te controleren.140
In de St.-Vituskathedraal is de kwaliteit van de vroeg 16de-eeuwse
hofcultuur te herkennen in fresco’s en bijzonder kostbaar inlegwerk. De
Boheemse Heren manifesteerden zich ten tijde van de Jagiello in een aantal
kapellen, waaronder de kapel van de Heilige Wenzel.141 De opdrachten
voor decoraties in deze kapel en de betalingen kwamen van de adel zelf.142
Kritische literatuur en bronpublicaties over het Jagiellohof en de adellijke
bewoners van de Burcht vóór 1526 zijn niet talrijk, maar sinds recente
restauraties de kwaliteit van de overgebleven decoraties weer laten zien,
is de nadruk van het onderzoek van het Habsburgse huis en specifiek van
Rudolf II aan het verschuiven en kunnen meer monografische publicaties
die recht doen aan deze opmerkelijke hofcultuur worden verwacht.143 Rond
de kathedraal, het kloostercomplex en tegen de vestingmuren was de Burcht
‘opgevuld’ met woningen en werkplaatsjes, verdeeld in kleine kavels.
Alleen achter de poort aan de Oostzijde bezaten enkele rijke Heren en de
Opperburggraaf grotere percelen; de infrastructuur van de Burcht moet
vergelijkbaar zijn geweest met die van een kleine stad. De Opperburggraaf
was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de verdediging. Het
administratieve apparaat van de standen was feitelijk en symbolisch de
kern van de Burcht en van Bohemen. De Opperburggraaf, de machtige
Lev von Rozmittal, was in 1526 verbonden aan beide functies. Hij had niet
alleen de macht over de Burcht, maar ook over de regeringsadministratie
en was daardoor een belangrijke belemmering voor een meer eigenzinnig
beleid van de koning. Deze situatie verklaart de bijzonder trage start van
de Habsburgse inrichting van hun hof slechts gedeeltelijk, want na de
overwinning van koning Ferdinand I in 1547, bleef de voortgang in de bouw
uitermate traag en toont helemaal niet de dynamiek van ‘de introductie
van de Renaissance’ in Bohemen, die door veel kunsthistorici aan koning
Ferdinand I werd toegeschreven.
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1526 De koningskeuze
In het grote verband van de Europese geschiedenis lijkt het Boheems
koningschap van Ferdinand I van Habsburg vanzelfsprekend. De broer
van de Duitse Keizer Karel V was door zijn huwelijk met de BoheemsHongaarse prinses Anna Jagiello in 1522 al aan het gebied verbonden
en zou, in theorie, kunnen rekenen op de militaire steun van een groot
aantal vorsten. De praktijk was problematischer. De Hongaarse en de
Boheemse adel waren na de dood van koning Ludwig II Jagiello (1506-

‘Een Theatrum van Representatie?’

53

Hoofdstuk 2

1526) niet overtuigd van het voordeel dat deze Habsburger hen zou
opleveren. Hongarije, voor een deel bezet door de Turken, koos de
Woiwode van Siebenburgen, Johann Zapolyai, als koning. De Boheemse
standen vergaderden vervolgens langdurig over hun koningskeuze. Dit
politieke spel speelde zich af binnen de muren van de Praagse Burcht. Uit
een contemporain verslag over de procedure blijkt de zwakke positie van
Ferdinand I en geeft tegelijkertijd inzicht in het gebruik van de Burcht als
representatief adellijk bolwerk. Dit verslag zelf is (ondermeer) verwerkt in
een ingeleefde geschiedenis van Bohemen uit 1920 door de Zuid-Boheemse
historicus Berthold Bretholz die veel contemporain bronmateriaal heeft
bewerkt en citeert, aangevuld met meer recente deelstudies over de positie
van koning Ferdinand I waaronder die van de Habsburgse archiefkenner uit
Wenen, Alfons Lhotsky.144
Bijna twee maanden na de dood van Ludwig II Jagiello werden Anna
Jagiello en Ferdinand I gekozen tot koningin en koning van Bohemen.
Er was onder de Boheemse adel discussie en er werd voortdurend heen
en weer gereisd tussen de Praagse Burcht en het slot Karlstein, waar het
regeringsarchief werd bewaard.145 De standen, vertegenwoordigers van de
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adel, de steden en een heel klein deel van de boerenstand, meenden het
recht te hebben tot vrije koningskeuze, terwijl Ferdinand I veronderstelde
dat hij met Anna, de dochter van Wladislav, zuster van Ludwig II en prinses
van Bohemen, erfgenaam van de kroon was. Voor de debatterende standen
moest de rol van de koning dezelfde blijven als onder het bewind van de,
door historici altijd als politiek zwak getypeerde Wladislav en Ludwig
Jagiello. Hun macht was niet veel groter dan het voorzitterschap van
Standenvergaderingen, als vrij gekozen primus inter pares.146
Wekt het noemen van de standen als politieke macht de indruk van
een relatief brede regeringsvertegenwoordiging, er heerste in Bohemen,
alsdus Bretholz, een adelsoligarchie: de adel beschouwde zichzelf als
enige vrije stand, terwijl de overige standen en bevolkingsgroepen bij
wijze van gift mochten delen in hun rechten. De koning werd gezien als
werktuig, eventueel inzetbaar tegen de rest van de bevolking.147 Tijdens
de standenvergadering in Praag van 8 oktober tot 22 oktober 1526 werd
Ferdinand I in het ongewisse gelaten of de meerderheid van de Tsjechische
adel hem tot koning zou kiezen. Er werd intensief vergaderd, waarbij eerst
de al genoemde machtige Boheemse heren Lev von Rozmittal en Adalbert
von Pernstein zich kandidaat stelden. Al spoedig meldden zich tal van
Europese vorsten, waaronder koning Sigmund van Polen, enkele Duitse
vorsten en de Franse koning zich als kandidaat en werd de troonopvolging
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een zaak van Europese politiek.148
De discussies onder de Boheemse standen spitsten zich toe op de
militaire verdediging van Bohemen en de dreiging door de Turken uit het
Zuiden. Ferdinand I van Oostenrijk, broer van Karel V, de Duitse keizer, zou
van alle kandidaten de sterkste troepenmacht op de been kunnen brengen.
Daarnaast speelde natuurlijk ook geld een rol. Beide Jageloonse koningen
lieten Bohemen achter met grote schulden en de Habsburgers waren rijk.
De Heren Pernstein en Rozmital trokken hun kandidatuur voor het
koningschap in, maar de standen gingen, aldus Lhotsky, verder met het
spiegelgevecht tegen Ferdinand I. Nadat alle andere kandidaten waren
afgehaakt, werd in alle haast de hertog van Beieren opgeroepen en deden
diens zoons Wilhelm en Ludwig mee in de strijd om het koningschap.
Ferdinand I had, aldus Lothsky, een aantal goede raadgevers en in kanselier
Adam von Neuhaus een kundige pleitvoerder.149
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De precieze bezwaren van de Boheemse standen tegen de Habsburger
als hun koning zijn niet echt duidelijk. Het grootste bezwaar zou van
praktische aard zijn: Ferdinand I was het Boheems [Tsjechisch] niet meester
en hij moest toezeggen Praag als residentie te kiezen, wat er op duidt dat
de standen meer betrokkenheid van hun koning wilden.150 Niets wijst er
echter op dat in de komende twintig jaar van Ferdinands koningschap de
standen bereid waren hem te helpen bij de uitbouw van een representatief
hof. Ferdinand I zelf deed zijn toezegging de Burcht permanent te bewonen
ook nooit gestand. In de eerste jaren was hij, net als zijn voorgangers,
soms aanwezig bij de Landtag, maar nadat hij in 1532 Rooms koning
geworden was, bleef hij in Wenen, terwijl zijn kinderen in Innsbruck
woonden.151 In 1543 vestigde koningin Anna zich wel met haar kinderen in
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Praag, maar dat was niet om aan de wens van de Standen te voldoen, maar
vanwege de dreiging van de Turken aan de grenzen met Oostenrijk. Anna
vertegenwoordigde haar man overigens wel bij standenvergaderingen. In
1547 wees hij zijn zoon Ferdinand II als stadhouder aan, die zich er wel
permanent vestigde.
Over zijn residentie in het oude kasteel van Wladislav is nauwelijks
iets bekend. Waarschijnlijk bewoonde hij voor de brand in 1541 de
appartementen van zijn voorgangers. Zijn vrouw en kinderen woonden in
het Westelijke paleis, maar dat was blijkbaar geen bijzonder onderkomen,
want bij latere verbouwingen waren er, in tegenstelling tot in veel huizen
van andere adel binnen de muren van de Burcht, geen bouwdelen die de
moeite waard waren om bij latere verbouwing in de nieuwbouw op te
nemen.
Tijdens de aanloop tot de kroning werden zowel de kathedraal als het
Koninklijk paleis gebruikt. De twaalf vertegenwoordigers van de Boheemse
standen vergaderden over de koningskeuze tussen de Beierse hertogen en
Ferdinand I in afzondering twee dagen lang in de Wenseslaskapel. In de
middag van de 24ste oktober maakte Lev von Rozmittal uiteindelijk onder
het gelui van klokken bekend dat aartshertog Ferdinand I van Oostenrijk
de nieuwe Boheemse koning was.152 Voor de buitenwereld was er blijkbaar
ook een protocol om dit feit wereldkundig te maken, want de Praagse steden
vernamen de keuze met kanonschoten en vuurwerk.
Ferdinand I werd in februari 1527 door de adel ontvangen op
Boheems grondgebied. Bretholz beschrijving van deze tocht is summier,
maar vermeldt bijvoorbeeld wel de deelname aan de omvangrijke stoet
van Huzaren en Hongaren in volledige wapenrusting, een detail dat
overeenkomt met soortgelijke feestelijke op- en intochten. Ferdinand I
werd op 24 februari 1527 in de Wenseslaskapel gekroond, Anna een dag
later.153 Op 26 februari werden de festiviteiten afgesloten met een toernooi
in de Wladislavzaal. Niet alleen de Boheemse Heren en Ridders die zitting
hadden in de Landtag traden met hun nieuwe koning in het perk, maar
een veel groter gezelschap. Bohemen was, door voor Ferdinand I van
Habsburg te kiezen, onderdeel geworden van een Europees Rijk en daarmee
veranderde ook de officiële representatie. De ridders die elkaar in sportieve
competitie troffen op de met zand overdekte houten vloer, kwamen uit de
landen van de Europese alliantie. De koning trad in het krijt in gezelschap
van twaalf Tsjechische en Duitse Heren, terwijl de ceremoniemeester
Pietro Cordoba een groep van Spaanse en Hollandse ruiters aanvoerde. De
koningin stond temidden van drieëntwintig edelvrouwen op een tribune. Zij
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vormden waarschijnlijk ook een selectie uit de meest invloedrijke Europese
adelstand en deelden tot slot de prijzen uit. De ruiters bereden kleine
paardjes met schuin aflopende zadels, waardoor zij gemakkelijk uit het zadel
te stoten waren.154
Over de betekenis van veranderingen in hof en hofcultuur bij de komst
van een vorst met een grote familie en met veel ambassadeurs is, zeker in
samenhang met Ferdinand I en zijn Boheemse hof, nog weinig onderzocht.
Verondersteld kan worden dat er uitwisseling was en dat met name koning
Ferdinands Spaanse afstamming en contacten een rol gingen spelen. Bekend
is bijvoorbeeld dat in de kleding de mode Spaans werd en dat de Spaanse
variant van een balspel populair werd, maar een veel preciesere analyse
ontbreekt vooralsnog.155
Acht jaar na dit feest, in 1534, gaf koning Ferdinand I opdracht
tot de aanleg van tuinen met ruimte voor een toernooiveld. Hoewel zijn
overwegingen niet bekend zijn, lijkt het erop dat de koning er op uit was een
deel van de feesten buiten de muren van de Burcht te houden. Het terrein
was in eerste instantie alleen in gebruik bij de koning en geen onderdeel
van de officiële representatieve ruimten voor contacten tussen de koning en
de Boheemse standen. Onder aartshertog Ferdinand II vonden er wel grote
feesten plaats.
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Uit de zorgvuldige opgebouwde spanning rond de koningskeuze,
maar vooral ook uit de bijzonder slechte financiële situatie van de
Boheemse koningszetel, blijkt dat Ferdinand I zijn koningschap niet als
vanzelfsprekend mocht beschouwen en eigenlijk vanaf de grond moest
opbouwen. Hij deed dit na 1526 in de eerste plaats door middel van de
inrichting van een nieuw bureaucratisch apparaat ter verzekering en
controle van het Koninklijk inkomen. Ferdinand I stelde een ‘böhmische
Raitkammer’ in.156 Deze behartigde, anders dan de naam doet vermoeden,
ook de zaken van andere gebieden uit het kroongebied, ten oosten van
Bohemen: Mähren, ten noordoosten: Schlesien, in het noorden: Ober- en
NiederLausitz, en ‘andere der Krone Böhmen zugehörde Lande, Orte und
Flecken’.
Uit een Instruction und Ordnung gedateerd 25 maart 1527 blijkt dat
Ferdinand I probeerde zijn regeringszetels in Wenen en Praag met elkaar
te verbinden, want de Boheemse raadskamer diende alle belangrijke
besluiten voor te leggen aan de, ook nieuw ingerichte, Hofkammer in
Wenen. De voertaal van alle op schrift te stellen besluiten werd het Duits,
terwijl eerder in Bohemen alle documenten in het Tsjechisch waren.157 Een
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deel van de correspondentie is bewaard in het Königlich und Kaiserlich
Hofkammerarchiv in Wenen en in het Boheems Statthalterei Archiv, dat
zich in de 19de eeuw ook grotendeels in Wenen bevond. In het Praagse
centrale archief bevinden zich tegenwoordig voornamelijk akten over louter
Boheemse kwesties en een weinig compleet archief met plattegronden en
kaarten. In het archief van de Burcht is slechts zeer incompleet materiaal
van na 1541. Vanaf dat moment werd Duits de algemene voertaal en werd
een aparte rechtspraak ingevoerd voor de Koninklijke financiën: het bezit
en de schulden. Met deze veranderingen in de bureaucratie doorbrak de
koning de macht van de adel, want beambten, zelfs al behoorden zij tot
de Boheemse heren- of ridderstand, dienden het belang van de vorst te
vertegenwoordigen. Al vrij snel na zijn aantreden wist de koning tot een
juridische gelijkschakeling te komen van de belangen van de adel en die van
de vorst. Ondanks deze ingreep zou het hele koningschap van Ferdinand I
gekenmerkt blijven door financiële tekorten.
Door de verandering in het administratieve apparaat ontstonden
talloze misverstanden, die door de Bohemers als een machtsverlies moeten
zijn ervaren. Voor 21ste-eeuwse onderzoekers is op basis van deze bronnen
enig inzicht te krijgen in de Koninklijke opdrachten, maar overzicht in de
organisatie daarvan ontbreekt. De financiële situatie van de koning en de
opbrengsten van het bezit van de landsvorst waren in 1526 onduidelijk.
Het ‘Kammergut’ was, aldus Bretholz, geheel verpand en verkommerd,
alles was in vreemde, dat wil zeggen buitenlandse adellijke handen. De
mijnbouw, een belangrijke bron van inkomsten van de vorst en de dijken
in het waterrijke Maehren, waren niet onderhouden. Omdat er ook geen
belasting en tolheffing werd geïnd, was de adel echter wel rijk en hun bezit
niet in verval.
De ‘Böhmische Raitkammer’ moest het beheer gaan voeren over
de Koninklijke vestingen net als over de kastelen en huizen in koninklijk
bezit.158 In 1527 werden op de posten in de ‘Raitkammer’ nog vooral
Boheemse adellijke beambten aangesteld, maar al twee jaar later kwamen
er steeds meer Oostenrijkse adellijke namen voor in de plaats. De
traditioneel belangrijkste post in Praag, die van ‘Oberstburggraf’ werd
bezet door Ferdinands belangrijkste opponent Lev von Rozmittal. De
koning holde diens macht uit door de invoering van een nieuw ambt,
de ‘Landeshauptmann’, de vertegenwoordiger van de vorst bij diens
afwezigheid, ook ‘Statthalter’ genoemd. In eerste instantie hield dit
‘Statthalterschaft’ de vervanging van de koning door adellijken in. Ondanks
nauwkeurige instructies bleken in de praktijk de taken van dit ambt te divers
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en werd het in 1534 opgeheven. De macht van de belangrijkste factie tegen
Ferdinand I was toen al gereduceerd, want Lev von Rozmittal werd in 1530
gedwongen af te treden.159 In het midden van de jaren dertig werden andere
tegenstanders van de koning vervangen en kwam het plaatsvervangerschap
van de koning tot 1547 weer in handen van de Oberstburggraf. In 1547
herstelde de koning het ‘Statthalterschaft’ en liet zich vertegenwoordigen
door zijn zoon aartshertog Ferdinand II.
Koning Ferdinands ideaal te komen tot gezamenlijk te houden
vergaderingen van de standen van Oostenrijk, Bohemen en Hongarije
over gemeenschappelijke zaken, zoals hulp bij de strijd tegen de Turken,
werd nooit verwezenlijkt. Toen in 1529, het geboortejaar van aartshertog
Ferdinand II de Turken naar Wenen optrokken, weigerden de Bohemers
snel naar de ‘Landtag’ komen om daar gezamenlijk met de andere landen
afspraken te maken over steun. Uiteindelijk kwam het Boheemse besluit
Ferdinand I te steunen met troepen en wapens twee weken nadat de Turkse
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opmars naar Wenen was gestopt. Koning Ferdinand bleef mede door de
Boheemse onwil, zijn hele leven naar de Landstagen van zijn bestuurlijk
zelfstandige gebiedsdelen reizen.160
Op het Praagse regeringsniveau kreeg hij gaandeweg greep op
politieke en financiële zaken, maar op het terrein van internationale
samenwerking bleven de Bohemers hun eigen belang plaatsen boven dat van
hun koning Ferdinand I van Oostenrijk.
Bij de keuze voor de Habsburger Ferdinand I als koning werd
vastgelegd dat de religieuze overtuiging van de katholieke vorst geen
doorslaggevende rol speelde, al werd hem wel gevraagd de Utraquisten161 en
Roomskatholieken als gelijkwaardig te beschouwen. Alle maatschappelijke
onrust rond de reformatorische bewegingen162 en de voor Bohemen
specifieke Broederschap lijken vooral tijdens de tweede helft van de
regeringsperiode van Ferdinand I, dus tijdens het stadhouderschap van
Ferdinand II geen grote problemen op te leveren. Het grootste deel van
de adel dat zich aan het Praagse hof manifesteerde, was traditioneel
Roomskatholiek. Ondanks de (schijnbare) religieuze tolerantie ten aanzien
van de Utraquisten, duldde de koning in zijn eigen hofkringen overigens
niets anders dan trouw aan de Roomse kerk. Toen bijvoorbeeld Baljuw
Andreas Ungnad in 1539 zijn naam zette onder een acte waarin hij spijt
betuigde niet eerder Utraquist te zijn geworden en Ferdinand I hiervan
hoorde werd Ungnad onmiddellijke verbannen en was er grote opschudding
aan het hof.163 Uitermate streng trad de Habsburgse vorst op tegen leden van
de Boheemse broederschap, een hervormingsgezinde religieuze groepering,
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die zich in hun geloofsbeleving en in hun maatschappelijk functioneren
verzette tegen de Roomse en tegen de Utraquistische kerk. Deze Broeders
[Brethren] hadden veel aanhangers onder de bewoners van de kleine
steden en het platteland. Hun leider Jan Augusta werd jarenlang gevangen
gehouden onder meer in de kerkers van de Burcht en later in het kasteel
Burglitz, waar ook Philippine Welser woonde. Jan Augusta’s levensverhaal
en zijn eventuele contacten met Philippine leveren wel veel anekdotes over
haar medemenselijkheid, maar behoren waarschijnlijk tot de 19de-eeuwse
verdichtselen rond haar leven.164

Ruimten in de Praagse Burcht
Het is de moeite waard het functioneren van het hof onder Ferdinand I en
een reconstructie van ruimten waar dit hof functioneerde te maken. Het
beeld van de 16de-eeuwse Burcht heeft echter veel hiaten, want analyses van
restauratiewerkzaamheden zijn voor zover ze iets opleveren niet volledig
genoeg gepubliceerd.165 De periode van het koningsschap van Ferdinand I
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is in de literatuur onderbelicht omdat een groot deel van de gebouwen en
de archieven in 1541 door brand verloren is gegaan. Er zijn wel bouwresten
en imposante ruimten over, maar de manier waarop de kunsthistorische
literatuur deze analyseert, draagt zoals gezegd niet bij aan een goede
reconstructie van het feitelijk gebruik en een inschatting van de betekenis
ervan als materieel object van representatie.
De bouwactiviteiten van een vorst tonen zijn inzet voor zijn hof en de
waarde die hij hecht aan hofcultuur. Als er geld was (of werd toegezegd) om
dat hof naar de eisen van de tijd vorm te geven, als er dus ruimten worden
gebouwd waar de vorst zijn stempel op liet drukken, zegt dat iets over de
macht van de koning, over zijn connecties met andere hoven, maar ook iets
over zijn eigen aandacht of die van de mensen waar hij zich mee omringde.
Voor koning Ferdinand I kan worden vastgesteld dat hij buiten de muren
van de Burcht tot innovaties kwam, maar dat er afgezien van restauraties en
een verbouwing geen grote ruimten werd toegevoegd. Daarom zullen in de
hier volgende tekst de belangrijkste plaatsen van hoofs vertoon van koning
Ferdinand binnen en direct buiten de Burcht worden getypeerd en zo goed
mogelijk in beeld gebracht. Namen van hen die koning Ferdinand I en zijn
zoon Ferdinand II omringden om zijn Praagse hof vorm te geven, zullen
in deze tekst worden genoemd, al ligt de nadruk niet op de kunstenaars en
niet op de individualiteit van hun werk, maar op de plaats die dat werk heeft
binnen de hofcultuur.
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De St.-Vituskathedraal is een van de weinige plaatsen op de Burcht
waar oorspronkelijke decoratie nog deels aanwezig is. In de kapel, waar
de twaalf afgevaardigden van de standen vergaderden en het koningspaar
gekroond werd, hebben de wanden hun volledige laat 15de-eeuwse en
vroeg 16de-eeuwse decoratie met ingelegde edelstenen, verguldsel en
schilderingen met scènes uit de passie. Boven dit inlegwerk zijn in fresco
voorstellingen uit het leven van de heilige Wenseslas te zien, toegeschreven
aan ‘de meester van het Litomerice altaar’.166 De fresco’s zijn rond 1509
vervaardigd in naam van koning Wladislav, maar betaald door twee
zilverbaronnen, adel die het recht op zilverwinning en de Munt had. De
fresco’s laten iets zien van de kleurigheid van de contemporaine vorstelijke
representatie in de prominente portretten van Wladislav Jagiello en zijn
vrouw Anna de Foix. Eén van de voorstellingen zegt misschien ook wel
iets over de positie van kunstenaars aan het hof, in dit geval de koninklijk
bouwmeester. In het fresco met ‘Erik de koning van Denemarken’ treedt
een man met een winkelhaak naar voren. Dit kan niemand anders dan
bouwmeester Ried zijn, aldus Goetz Fehr, auteur van de enige monografie
over Ried. Deze was in 1509 Koninklijk bouwmeester en vereerd met een
portret, net als de 14de-eeuwse bouwmeesters boven in het triforium van de
St.-Vitus.167 Matthias van Arras en Peter Parler, bouwmeesters onder koning
Karel IV en vijf nu anonieme bouwopzichters of rectoren zijn hier even
prominent geportretteerd als hun opdrachtgevers, leden van de koninklijke
familie en een aantal kerkvorsten.168 Als onder koning Wladislav aan het
eind van de 15de eeuw de Koninklijk bouwmeester nog eenzelfde status
had als Peter Parler en andere bouwopzichters in de 14de eeuw ten tijde van
koning Karel IV, dan is het goed mogelijk dat bouwmeester Ried te zien is
tussen portretten van andere edellieden. Dat zou dan kunnen betekenen dat
Ried zich, net als Parler zich in de nabijheid van de vorst bewoog en bij
ontvangsten was omdat hij leiding gaf aan de Koninklijke bouwplaats of
bouwloods.
Het ontbreken van portretten van kunstenaars of vaklieden uit de tijd
van het Habsburgs koningschap in de kerk hoeft niet te worden opgevat als
een breuk met een eventuele traditie. Daarvoor is er veel te weinig van de
16de-eeuwse decoratie bewaard gebleven. Er moeten ook in de St.-Vitus veel
meer portretten en heraldische verwijzingen zijn geweest; de Habsburgers
die toch enkele generaties lang op de Burcht resideerden zijn nu alleen nog
in heraldische zin vertegenwoordigd in het koor van de kathedraal. Koningin
Anna, koning Ferdinand I en hun oudste zoon Maximiliaan II zijn als enige
in portretten vertegenwoordigd, vervaardigd door de Vlaamse beeldhouwer
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Alexander Colin.169
Ondanks mogelijk verloren beeldmateriaal met portretten van
kunstenaars rond koning Ferdinand I kan wel worden vastgesteld dat ook
andere bronnen niet veel biografische gegevens leveren over bouwmeesters
en andere vaklieden in Habsburgse dienst. Van alle bouwmeesters die tussen
1547 en 1567 een rol hebben gespeeld, is slechts, zoals nog zal blijken, een
zeer onvolledige biografie samen te stellen. Dit lijkt erop te wijzen dat deze
bouwmeesters een andere status hadden, dan bijvoorbeeld Benedikt Ried die
waarschijnlijk een veel vastere en eervollere positie aan het hof had.
De aanwezigheid van Boheemse adel- en ridderstand in de vele
kapellen en op andere plaatsen in de kathedraal zal in deze tekst sterk
onderbelicht blijven, hoewel zij in getal ongetwijfeld veel vaker in
wapen en portret op grafstenen en epitafen vertegenwoordigd zijn dan
de vorstenfamilies. De machtigste heren onder de koningsgezinde adel,
waaronder de Pernsteins en de Rosenbergs hebben zich binnen de muren
van de Burcht vaker in duurzamer materiaal gemanifesteerd dan de
Habsburgers, niet alleen met een (graf)kapel maar ook met steeds groter
wordende residenties binnen de muren van de Burcht.

1541 Brand
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Binnen de muren van de Burcht ontstond ruimte voor de bouw van nieuwe
adellijke paleizen na een grote brand die op de Kleine Zijde begon en
oversloeg naar de Burcht. Hoewel de Burcht toch enkele tientallen meters
boven de bebouwing van stad ligt, raasde het vuur ook de dikke muren
van deze vesting binnen en er weer uit. Ook de tuinen over de kloof aan de
Noordzijde van de rots werden verwoest. Bretholz geeft een verslag van
de brand op basis van een contemporaine bron, een brief geschreven door
Václav Hájek van Libočany. Zijn tekst beschrijft de omvang van de ramp
en verklaart hoe een dergelijke, grotendeels stenen, stad toch kan branden.
De brand begon op 2 juni in het huis van Ludwig von Guttenstein in de
buurt van de ‘Kleinseitner Ring’ beneden bij de rivier170 Al heel snel stonden
allerlei plaatsen aan de Kleine Zijde in brand. Vijftig mensen kwamen om
en 187 huizen werden in de as gelegd. Met groot geweld verspreidde het
vuur zich door de nauwe straten in de richting van de steile rots en sprong
over op de houten gangen die de buitenste bastions van de Burcht met elkaar
verbonden. Via het dak van de Allerheiligenkapel drong het vuur allerlei
andere gebouwen binnen achter de hoge muren van het Burcht. Huizen van
de adel, zoals dat van de Rosenbergs, brandden helemaal af, net als het huis
van de Burggraaf. De interieurs van de Koninklijke verblijven in het paleis
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van Wladislav en die in het Westelijk paleis liepen grote schade op. De hele
Landtafel, het juridisch archief van Bohemen, met alle eigendomsakten en
privileges van steden en standen ging verloren. Via de houten brug over de
kloof en houten schuttingen bereikten de vlammen uiteindelijk de tuinen.
De houten overkapping op de brug stortte in, waarna ook de beplanting in
de kloof vlam vatte en vervolgens verbrandde in de tuinen alle aanplant.
Het vuur kon het grote onbebouwde en onbeplante terrein voor het
zomerpaleis blijkbaar niet over, zodat deze bouwplaats gespaard bleef.171
Het bouwprogramma van koning Ferdinand I kwam stil te liggen, want alle
mankracht was nodig bij de restauratie die nog tientallen jaren zou duren.

Gotisch of Klassiek?
Benedikt Ried von Piesting was, zoals gezegd, Koninklijk bouwmeester
onder de beide Jagiello koningen en tot zijn dood in 1534 ook de koninklijk
bouwmeester onder koning Ferdinand I. Rieds biografie is fragmentarisch.
Zijn geboortedatum bijvoorbeeld is alleen te herleiden uit zijn grafschrift,
maar er zijn bronnen genoeg om iets over zijn positie aan het hof te
duiden.172 Ried genoot een aantal voorrechten. Hij had een woning,
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overigens slechts twee kamers groot, in het Burchtcomplex en hij werd
niet lang na de voltooiing van de Wladislavzaal rond 1502 door koning
Wladislav in de adelstand verheven.173 Ried had status en de plicht op te
treden bij conflicten tussen bouwmeesters en gilden buiten Praag en hij zal,
als Warnkes analyse van de rechten en plichten van een hofkunstenaar ook
voor Ried hebben gegolden, ook andere privileges hebben gehad.174 Hij zou
bijvoorbeeld herkenbaar kunnen zijn geweest aan kleding, die alleen hij
mocht dragen en hij at in de nabijheid van de koning.175
Dat koning Wladislav de invloedrijke bouwmeester Benedikt
Ried in de adelstand verhief was geen uitzondering, ondanks de grote
terughoudendheid in de toekenning van adellijke titels, die de Boheemse
heren en ridders graag wilden zien.176 Ook aan het gelijktijdige hof van
keizer Maximiliaan I en dat van zijn Habsburgse opvolgers werd een aantal
kunstenaars in de adelstand verheven. Ferdinand I zou dit gebruik voor tal
van bouwmeesters en kunstenaars voortzetten, maar trouwens ook voor
zijn geldschieters, zoals in Philippines biografie (in hoofdstuk één) al is
gebleken.
In de literatuur over de organisatie van de bouw in de Praagse Burcht
wordt vaak uitgegaan van een bouwloods, waar onder leiding van de
bouwmeester alle bouwopdrachten voor de vorst werden uitgevoerd.177
Hierover is echter onder de Jagiellonen in Praag niet veel bekend en
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door het verlies van de archieven door de brand geldt dat ook voor
gegevens over aantallen bouwlieden en hun identiteit. De veronderstelde
georganiseerde bouw stond in ieder geval ook toen niet exclusief in dienst
van de koning. Na het wegvallen van opdrachten op de Burcht tijdens
de regering van Ludwig in de jaren ’20 nam Ried bijvoorbeeld ook
opdrachten aan van stadsbesturen en adel.178 Na Rieds dood werd er door
koning Ferdinand niemand tot zijn opvolger benoemd.179 Lange tijd krijgen
Italianen en Duitstaligen naast elkaar opdrachten. Hun werk werd wel
gecontroleerd, vaak door bouwmeesters die hiervoor uit Wenen kwamen,
maar er is tijdens koning Ferdinands leven nooit meer een bouwmeester
geweest die verantwoordelijk was voor ontwerp en uitvoering van alle
bouwwerkzaamheden.
De traditionele kunstgeschiedschrijving die (ook) de bouwkunst
graag opdeelt in perioden en deze typeert met behulp van stijlbenamingen,
kan bouwmeester Ried moeilijk plaatsen en blijft hem meestal een
traditionele bouwmeester van de late Gotiek noemen.180 In vereenvoudigde
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vorm leidt deze stijldwang tot een opdeling van gebouwen in stukken
Gotiek, Renaissance en Maniërisme.181 Onder Gotiek wordt veelal
verstaan dat de bouwmeester nog niet beïnvloed zou zijn door Italiaanse
bouwmeesters en geen kennis had van Klassieke bouwkundige traktaten,
kenmerken van de periode die in de literatuur het etiket Renaissance
krijgt. Benedikt Ried vormt voor deze rigide hantering van stijlen een
probleem. Renate Wagner-Rieger noemt hem een sleutelfiguur. In haar
visie blijkt hij in staat combinaties van stijlen te maken. In haar typering
van verschillende opmerkelijke bouwdelen van de zaal die hij in 1506
voor Wladislav bouwde, blijkt haar blik slechts gericht op de analyse van
stijl: ‘Es handelt sich um einen grossen, mit schwingende Rippengewölben
eingedeckten Festsaal, der zum Bedeutenste gehört, was die Spätgotik
überhaupt hervorgebracht hat. Trotzdem besitzt er eindeutige Zeugnisse
der Renaissance, nämlich Fensterrahmen am Aussenbau mit kannelierten
Pilstern und gerade Verdachungen, die scheinbar anachronistisch zwischen
finalbekrönten Stebepfeilern der Aussenwand des Saales stehen. (…) Dass
sowohl die gotischen wie auch die Renaissanceformen in dem Werke
des Bendikt Ried unbeschadet nebeneinander bestehen können, beweisst
das von ihm geschaffenen Portal, welches aus dem Wladislav-Saal in die
anschliessende Landtagstube führt. Es bildet ein Verbindungsglied zwischen
den beiden Extremen, indem bei dem durchaus mit Renaissance elementen
instrumentierten Tor die kannelierten Pilaster durch ein Drehung um 90
Grad ihrer statischen Function beraubt werden und so eine dynamische
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Bewegung Platz greift, welche auch die von Ried gewölbte Saaldecke
kennzeichnet.’182
De stilistische Renaissance in Praag lag volgens Wagner-Rieger
opgesloten in de Wladislavzaal en had onder de Jagiellokoningen nog
geen doeltreffendheid: ‘und deren Wirksamkeit so lange währte bis durch
die künstlerischen Bestrebungen der Habsburger, vor allem Ferdinand
I, ein unmittelbarer Kontakt mit der italienischen Kunst dies erste
Renaissancewelle in Böhmen überschichtete.’
Het directe contact met Italiaanse kunst zou, aldus Wagner-Rieger alléén
door Italiaanse kunstenaars tot stand zijn gebracht en die kwamen pas
met de Habsburger Ferdinand I naar Praag. Zij droegen de ware stijl over.
Wagner-Rieger gaat hiermee voorbij aan alle mogelijke andere wijzen van
overdracht: Italiaanse kunst en kunstenaars zijn de norm, wanneer het gaat
om raamvormen of gecanneleerde pilasters.
Het feit dat Wladislav na de dood van Corvinus in 1490 zesentwintig
jaar koning van Hongarije en Bohemen was en aan zijn hoven in Praag,
Buda en Pest talloze uitwisselingen tussen kunstenaars en bouwmeesters
kunnen zijn geweest, past niet in de redenering van Wagner-Rieger die
‘echte’ Renaissance alleen van Italiaanse bodem ziet komen. Bouwmeester
Ried, die voor zover bekend niet in Italië is geweest, kan echter rond 1500
kenmerken van de op de Klassieken geïnspireerde bouwkunst ook in de
residenties van zijn vorst in Hongarije hebben opgedaan. Bialostocki, die
wel aspecten van de hofcultuur in zijn betoog betrekt, denkt dat Ried in de
jaren 1490 in Buda de Italiaanse vormgeving bestudeerde en overbracht
naar Praag. Rieds stilistische vermengingen zijn, volgens deze auteur, het
resultaat van zijn talent en origineel denken. De bouwmeester gaf zich
daarom niet over aan de nieuwe ‘mode’ en werd geen imitator van het
Italiaans ornament.183 Biograaf Goetz Fehr vermoedt dat Ried Wladislavs
residentie in Ofen bezocht heeft, waar hij in contact kan zijn geweest met
een internationale groep kunstenaars en humanisten die zich daar had
verzameld.184 Balogh veronderstelt dat Ried geïnspireerd is geraakt door
schriftelijke bronnen die middels de omvangrijke bibliotheek van Corvinus
in het bezit van Wladislav waren gekomen.185 Duidelijk is met deze
voorbeelden dat veel kunsthistorische literatuur over de Praagse Burcht op
de determinatie van stijl is gericht en dat Rieds positie aan het hof en de
mogelijkheden tot nauw contact met andere hoven en hofkunstenaars niet in
dat betoog wordt betrokken.
Rieds bouwtechnische innovaties en de bijzonder ingewikkelde
decoraties in de Wladislavzaal kwamen tot stand binnen een hofcultuur die
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hoogstwaarschijnlijk door eisen van adel en vorst samen werden bepaald en
niet door het feit dat Ried al dan niet door de Italiaanse Renaissance werd
‘beïnvloed’. Ried gaf gehoor aan de eisen van zijn opdrachtgevers en werkte
aan de vormgeving van een hof met lichte ruimten van grote afmeting, grote
vensters en uiterst dynamisch vormgegeven portalen en toegangsdeuren. Hij
ontwierp ruimten voor grote groepen vertegenwoordigers van de standen en
natuurlijk ook voor de koning zelf en gebruikte vormen die daarbij passend
waren. De grote en tegelijkertijd brede Wladislavzaal is, als gezegd, zelfs
voor paarden met ruiter toegankelijk. De decoratie is niet alleen sierlijk en
gecompliceerd, het is ook een technisch vernuftige verhulling van steunen
van de grote overspanning. Voor het maken van de Wladislavzaal had
Ried geen Italianen nodig. Hij bracht binnen de muren van het oude paleis
ruimten tot stand die qua omvang van overspanning pas 30 jaar later in
Italië in kastelen en raadhuizen geconstrueerd werden.186 Rieds ingrepen
in de Burcht zijn hoogst innovatief, maar komen onder de stijlbenaming
Gotiek niet tot hun recht: de kunstmatige scheiding die tussen de beide
stijltyperingen Gotiek en Renaissance wordt aangebracht, lijkt los te staan
van het functioneren van de hofcultuur en vooral van iedere continuïteit
daarvan. De connecties tussen de Hongaarse hoven en het Praagse rond
1500 zijn nog onvoldoende onderzocht, maar zouden aanleiding kunnen
zijn voor een verschuiving van de focus. In Praag werd niet gewacht op
Italiaanse bouwmeesters voor de introductie van de ‘ware’ Renaissance.
Bouwmeester Ried en zijn voor ons anonieme collega’s waren in staat
om de vertaalslag te maken en klassieke elementen in hun gebouwen te
introduceren, ook omdat hun opdrachtgevers vertrouwd waren met de
nieuwe vormentaal en andere eisen stelden aan het gebruik van het paleis
waar zij hun standenvergaderingen hielden. Direct verbonden aan nieuw
vormgegeven vergaderruimten werd, binnen de muren van het Koninklijk
paleis met de Wladislavzaal ruimte gecreëerd voor nog veel grotere
bijeenkomsten.
De Praagse bouwhistoricus Muchka zoekt, als een van de weinige
auteurs, in zijn stilistische analyse van het oude paleis en de Wladislavzaal
naar de inbreng van de opdrachtgever. Hij stelt dat de vorst bij zijn
opdrachten voor een specifieke stijl koos en daarmee een boodschap afgaf,
maar kan dit ook niet verder met bronnen onderbouwen. Muchka houdt
in feite vast aan een traditioneel opdelen van stijlkenmerken, maar zoekt
wel naar verklaringen. Hij ziet in de grote verschillen tussen de noord- en
zuidfaçade van de Wladislavzaal bewust gekozen polariteiten. Ried zou
in deze noordfaçade een rijk ‘gotisch’ programma hebben gehad, waarbij
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gotisch klinkt als residu van het oude, terwijl hij in hetzelfde gebouw aan
de zuidgevel Korinthische halfzuilen heeft gebruikt. De auteur noemt
dit verschil een stilistische polariteit, die typerend is voor Wladislavs
inbreng in de Praagse Burcht.187 Muchka gaat uit van een weloverwogen
vormgevingsprogramma, dat een koning bij zijn opdrachten zou aansturen.
Deze bewuste en wellicht ideologische keuze voor een bepaalde stijl is
impliciet ook bij andere auteurs te vinden. Oskar Schürer, de auteur van
een overzichtswerk over de Praagse architectuur, suggereert zonder dat
hij daarover enige informatie van de koning zelf heeft, dat Ferdinand I
het werk van Ried achterhaald vond en uit piëteit pas na de dood van de
bouwmeester Italianen naar Praag stuurde. ‘Der vergleich des Palladiobau
[het zomerpaleis] mit dem Prager [Wladislavzaal] macht deutlich, wie
unerschöpferisch hier abgewandelt wurde. Ferdinand hatte den Auftrag zur
Übersendung italiensische Bauleute im Oktober des Jahres 1534 gegeben,
wenige Woche nach dem Tode Benedikt Rieths, des Prager Altmeister
spätgotischer Kunst. Wollte er dem grossen Meister den Hintansetzung
ersparen, dem wirklich genialen Kuender eines jetzt ueberholten Ideals,
überholt nicht von grosseren Meistern in Prags sondern von der erbittlichen
Zeit?’188
Het planmatige in de bouwkunstige opdrachten van koning Ferdinand
I is echter, op basis van de bekende bronnen, nauwelijks aantoonbaar. Als
de koning een plan had, dan is de toekenning ervan niet strikt voorbehouden
aan Italiaanse bouwlieden. De suggestie de Duitser Wolmut in 1534 te
benoemen op de plaats van Ried, kwam juist van de koning. De wijze
waarop de Italianen in Praag in 1534 ontvangen worden om, zo zal nog
blijken, de eerste werkzaamheden aan de andere kant van de kloof te
beginnen, wijst bovendien nog helemaal niet op de introductie van een
nieuw vormideaal door gevierde en gewaardeerde bouwlieden. Het doet een
reconstructie van het Praagse hof rond 1530 geen recht te veronderstellen
dat met een nieuwe koning ook een nieuwe stijl of zelfs de introductie van
een nieuwe hofcultuur plaatsvond.
Het zoeken naar vergelijkingen met de bouw van Palladio, zoals
Schürer doet, gaat op voor een aantal bouwdelen van het zomerpaleis,
waarvan de bouw pas na 1538 werd begonnen. Dat het representatieve
Koninklijk paleis de uiting zou zijn van een achterhaald ideaal, lijkt een
mooi voorbeeld van de projectie van de wetmatigheid dat verandering van
vorm betekent dat oudere vormgeving wordt afgewezen. Maar in Praag
is na de kroning van koning Ferdinand I lange tijd geen sprake van een
hof dat met grote opdrachten en een nieuw vormideaal haar materiële
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representatie vestigde. De bouwactiviteiten van koning Ferdinand I werden
niet gestuurd door een groots opgezet plan van een dominante architect met
een voorkeur voor klassieke vormen. Schürers opmerking dat de koning de
grote meester Ried zou hebben willen sparen door hem niet te confronteren
met een groep Italiaanse bouwmeesters met volstrekt andere idealen, is
gezien het belang van de bouwopdrachten al weinig aannemelijk. Het
gaat bovendien uit van de veronderstelling dat Ried geïsoleerd in Praag
zou hebben gewerkt en niets van andere hoven zou hebben geweten. Het
impliceert ook dat koning Ferdinand I zijn bouwonderneming na 1534
helemaal in handen van Italianen zou hebben gegeven. Uit het vervolg
van de geschiedenis van zijn bouwondernemingen zal blijken dat zowel
Italiaanse als Duitstalige meesters in concurrentie met elkaar invulling
geven aan zijn bouwondernemingen. Daarbij is aan te tonen dat de kosten
van de ingediende plannen voor de koning soms doorslaggevend waren,
boven een mogelijke stilistische voorkeur. De Duitstalige Wolmut kreeg
uiteindelijk aan het eind van de jaren ’50 de supervisie over de Koninklijke
bouwopdrachten.
Koning Ferdinand I en koningin Anna kregen in 1526 met het
koninklijk paleis en de St.-Vituskathedraal binnen de muren van de Praagse
Burcht de beschikking over een hof waar in politieke zin de dominante
adel niet erg openstond voor flamboyante koninklijke representatie, maar
dat in afmetingen, stijl en allure niet onderdeed voor menig hof in Italië.
Het ontbreken van gedetailleerde beschrijvingen van de decoraties van het
kroningsfeest op de 26ste februari 1527 in de Wladislavzaal bijvoorbeeld,
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leidt tot fixatie op de versteende decoraties van Ried. Toekomstig onderzoek
naar de opdrachten van de Jagiellonen en die van Boheemse adel zal moeten
uitwijzen hoe bouwmeester Rieds vormgeving met netwerken van ribben en
raamomlijstingen met Korinthische pilasters paste in hun hofcultuur.189
Blijft de vraag of met koning Ferdinands opdracht Italianen aan het
werk te zetten, de Italiaanse Renaissance architectuur in Praag haar intree
deed.190 Duidelijk is dat koninklijk bouwmeester Ried niet opgevolgd werd
door een bouwmeester met gelijkwaardige status en ook dat de Italiaanse
bouwlieden geen leidinggevende positie kregen. Het Praagse hof werd
na 1527 wel langzaamaan onderdeel van een groter en internationaal hof,
waar een wisselende groep van bouwmeesters bijdragen leverde aan de
vormgeving van een naar het aantal deelnemers gerekend, omvangrijker
vorstelijke representatie dan in Bohemen tot dan toe gebruikelijk was.
Binnen de muren van de Burcht was daarvoor blijkbaar geen plaats genoeg;
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er moest uitgeweken worden naar de tuinen.
De vaak herhaalde stelling dat Koning Ferdinand I ‘de Renaissance
heeft geïntroduceerd’ in Bohemen is in mijn ogen niet juist, ook al omdat
het woord introductie impliceert dat de onderneming door een vooropgezet
en vooral veelomvattend plan en een dominante bouwmeester of een groep
architecten moet worden gedragen. De bouw in de tuinen, waaronder een
zomerpaleis en de toevoegingen aan de Burcht lijken, mede door de uiterst
trage gang van zaken, achteraf meer door toevalligheden tot stand gekomen
dan door een welbewuste introductie.
Bouwmeester/beeldhouwer Stella kwam met een ‘Modell’ van het
zomerpaleis dat misschien niet eens door hem ontworpen was.191 Na de
brand in 1541 stagneerde de bouw en na Stella’s dood in 1552 was er
blijkbaar geen overdracht meer van de plannen of ontbrak zelfs een plan,
waarna de bouw aan het zomerplaleis helemaal stil kwam te liggen. Pas
jaren later (1557-58) zou Wolmut het zomerpaleis van een dak voorzien en
als geheel voltooien (rond 1564).
Ook uit Erich Hubala’s korte literatuuroverzicht van de positie van
de Praagse architectuur bij de verspreiding van de Renaissance blijkt dat
Italiaanse bouwkunst de norm is. Een aantal Praagse bouwwerken: het
zomerpaleis en het grote balhuis (in opdracht van koning Ferdinand) en
het Lobkowitz paleis op het plein voor de Burcht worden genoemd als
grote voorbeelden van Renaissancebouw zonder precedent ten noorden van
de Alpen.192 Dit traditionele vergelijken van geïsoleerde objecten en het
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zoeken naar eventuele voorbeelden of tegenpolen in Italië of elders aan een
‘erkend Renaissance hof’ heeft er toe geleid dat het Praagse hof van koning
Ferdinand I steeds met behulp van dezelfde voorbeelden wordt getypeerd
en de bouworganisatie van deze koning nooit in samenhang is onderzocht.
In de volgende beschrijving zal daarom de nadruk liggen op de functie van
de architectuur binnen en buiten de vestingmuren van de Praagse Burcht.
Het gaat daarbij, op een enkele uitzondering na, niet om de toekenning
van een stijl of de identificatie van de hand van de architect of kunstenaar,
maar om de manier waarop het gebouw of het object werd gebruikt binnen
de hofcultuur van de Habsburger Ferdinand I of zijn zoon aartshertog
Ferdinand II.
Na de catastrofale brand had koning Ferdinand I de kans zijn hof
meer naar zijn eigen zin te gaan inrichten, met als enige kaders de stevige
stenen muren. Alle houtbouw, alle beglazing en ook een groot deel van
de interieurs waren in de vlammen opgegaan. Blijkbaar was Ferdinands
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financiële situatie niet sterk genoeg dat hij de meest dynamische en
veelzijdige bouwmeesters uit zijn Rijk naar Praag kon sturen om zijn hof
groots en innovatief te herbouwen. Er werd alleen gerestaureerd en daartoe
werden ook de Italianen, tot dan toe werkzaam in de tuinen, binnen de
Burcht voor de Koninklijke vertrekken aan het werk gezet. Zij begonnen
bij vloeren en daken, opdat niet nog meer schade zou ontstaan door regen
en sneeuw. Meteen daarna werden de kamer van de Boheemse Raad en
die van de boekhouding daartegenover, hersteld.193 In de winter van 1542
werd Stella ingeschakeld bij de restauratie van de verbrande kamers in de
appartementen van de koning, opdat de koningin en haar kinderen daar
in de zomer konden wonen.194 Aan de inrichting van de ruimten werd niet
veel aandacht besteed, op de stoffering met tapijten op de vloer en aan de
wanden in de vertrekken van de koningin en gestuukte muren in die van de
koning na. Vermoedelijk is hier sprake van de appartementen in het paleis
gebouwd door koning Wladislaw, terwijl later het Westelijk paleis voor
bewoning moet zijn ingericht.
Met de brand ging niet alleen een groot deel van de Burcht verloren,
maar ook een groot aantal jaren in de voortgang van de bouw in de tuinen,
het deel van Ferdinands hof dat beslist als eigenzinnige Habsburgse
toevoeging beschouwd kan worden.

Politieke crisis
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De weinig spectaculaire en trage restauratie van de gebouwen binnen de
Burcht is behalve door de brand, ook te verklaren uit de benarde politieke
situatie van de koning zelf. Ferdinand I was niet alleen in voortdurende
strijd verwikkeld met de Turken in het Zuiden, hij werd ook door zijn broer
keizer Karel V betrokken bij de conflicten met de Protestantse vorsten in
de staten ten Noorden van Bohemen. In vergelijking met die van andere
adellijke bewoners van de Burcht is de inbreng van de koning bij de
restauraties, direct na 1541, klein. De familie Rosenberg bijvoorbeeld, die
een groep Italianen opdracht gaf tot de volledige modernisering van hun
afgebrande paleis had dan ook, anders dan Ferdinand I, geen internationale
politieke verplichtingen.
Ook binnenslands was de positie van de koning in de jaren 1540
niet sterk. Hij kon, zo blijkt uit Bretholz reconstructie van de politieke
situatie ten tijde van de Schmalkaldische oorlog in 1546, in de strijd tussen
de Protestantse Duitse adel en Keizer Karel V, niet op de steun van de
meerderheid van de Boheemse adel rekenen.195 De Bohemers weigerden
die steun niet bij voorbaat, maar tijdens grote politieke crises gingen zij niet
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achter hun koning staan en verleenden zij hem geen troepensteun. Sinds
1526 was koning Ferdinand I niet in staat gebleken de Boheemse adel voor
zich te winnen. Er was in de jaren veertig zelfs sprake van anti-Habsburgse
adel die na de koningskeuze geallieerd was gebleven met de Beierse hertog
Wilhelm (1493-1550) en zijn zoons.
In 1546 kwam het tot een crisis tussen een aantal keurvorsten en keizer
Karel. De kern van dit conflict moet zeker niet alleen in de Reformatie
worden gezocht, want ook de Rooms-katholieke vorsten in Beieren steunden
de alliantie van protestantse vorsten. Aan de benarde machtssituatie
kwam voor de Habsburgers een eind toen Koning Ferdinand I in 1546
zijn dochters inzette ter versterking van zijn positie. Met de al genoemde
huwelijken van Anna en Maria met zoons van opstandige, maar wel Roomskatholieke vorsten van Beieren en van Cleve verkreeg de Boheemse koning
twee belangrijke bondgenoten die later in de strijd met de protestantse
vorsten van groot belang bleken. De meeste vertegenwoordigers van de
Boheemse standen voelden niets voor de oorlog van de keizer. Het verslag
opgenomen in Bretholz over de roep om steun door koning Ferdinand en
de weifelachtige houding van veel Boheemse heren en ridders is bijzonder
spannend.196 Na de dood van koningin Anna eind januari 1547, kwam in de
Landtag zelfs de legitimiteit van het koningschap van Ferdinand I opnieuw
ter sprake.197 De standen steunden de koning niet, maar zij brachten ook
geen troepen op de been om zijn tegenstander, een alliantie van protestantse
vorsten, de Schmalkaldische bond, te hulp te komen. De slag bij Mühlberg
op 27 april 1547 in Thüringen werd het protestante leger tenslotte fataal.
De reacties op de overwinning van de Habsburgers zijn mooi
samengevat in de Rosenbergkroniek en typerend voor de situatie in de stad
Praag: ‘boven in de Burcht had bij het vernemen van de zege het ‘Te Deum’
geklonken, terwijl men beneden in het Utraquistische Karlscollege het
Karolinum, het ‘Requiem’ had gezongen.’198
Met de slag bij Mühlberg was het conflict van de koning met de
Boheemse standen niet voorbij. Tegen de afspraken in waren in maart en
april in zijn afwezigheid ‘Landtagen’ gehouden om de koning zijn macht te
ontnemen. In antwoord hierop formeerde de koning zijn troepen opnieuw
en rukte op. Een verslag van de stadskanselier Sixt von Ottersdorf over
de aankomst van de koning in de stad toont de spanning en de praktische
en rituele handelingen in de vestingstad onder de Burcht. De stadsheren
dienden bij de ‘Oberstburggraf’ te komen om daar te vernemen dat de
koning vanwege de grote hitte geen ontvangst wilde, maar wel de sleutels
van de stadpoort van de Kleine Zijde. Dit zou, aldus de vertegenwoordiger
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van de koning, voorkomen dat de soldaten grote schade aanrichtten. In
werkelijkheid hadden de koninklijke troepen Ujesd, een wijk langs de oever
van de Moldau al bezet, de bevolking beroofd en uit hun huizen gezet. De
Karlsbrug werd afgesloten, zodat er geen verkeer meer mogelijk was met
de Oude Stad. Daarna hadden geallieerde Saksische ruiters ook wijken aan
de overkant van de Moldau bezet en maakten de koninklijke troepen een
omtrekkende beweging rond de Nieuwe Stad om eventuele hulp aan de
Praagse steden tegen te houden. Vanaf de overzijde van de Moldau werd de
Burcht intussen hevig beschoten. Praag was in oorlog, maar capituleerde
binnen vijf dagen toen koning Ferdinand de keizerlijke troepen verzocht
naar Praag op te rukken.
Deze capitulatie werd bekrachtigd in een, in Bretholz’ beschrijving,
theatraal geënsceneerde bijeenkomst in de Burcht.199 De koning eiste
de aanwezigheid van 500 man, onder wie de raden van de drie steden,
de oudsten der gilden en handwerkers en 240 burgers. Zij waren nog
nauwelijks binnen de muren of de poort van de Burcht werd gesloten.200
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Op hun knieën smeekten, aldus de (niet geheel) onpartijdige Bretholz, de
Praagse burgers om vergiffenis. Behalve doodvonnissen wegens rebellie
voor twee leden van de heren en twee van de burgerstand, troffen de straffen
de Praagse steden zwaar. De koning eiste dat alle gilden en broederschappen
werden opgeheven, alle wapens werden ingeleverd, het geschut vernietigd,
alle privileges afgeschaft. Alle inkomsten van de steden uit kastelen en
land, uit belastingen en goederen vervielen aan de koning. Dit betekende
het instorten van de militaire, politieke en morele kracht van de Praagse
steden en het begin van een hele reeks straffen die heel Bohemen zou
treffen. Praag was, in de woorden van Schürer, niet langer een evangelische
(= Utraquistische) stand onder de standen van Bohemen, maar een stad
onderworpen aan de koning.201
In de literatuur over koning Ferdinands politieke manoeuvres en
zijn houding ten opzichte van het religieuze en daarmee maatschappelijke
evenwicht, wordt zijn voorzichtigheid en zijn inzicht geprezen. Hierdoor
was het mogelijk een evenwichtig hof in te richten, zonder dat de Boheemse
cultuur buiten spel werd gezet.202
Aartshertog Ferdinand II krijgt in deze cultuurhistorische
beschouwingen de rol van een vriendelijke bemiddelaar. Zijn eerste officiële
optreden was in oktober 1547 in het ingestelde strafhof. In twee weken tijd
werden 35 Boheemse adellijken en 26 steden vervolgd. De Boheemse steden
kregen dezelfde straffen als de steden van Praag, de bestrafte adel diende
zich veelal van het politieke toneel in Praag te verwijderen. Aartshertog
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Ferdinand II dankt zijn opmerkelijk positieve reputatie onder meer aan de
executie van de straffen die veelal minder streng was dan de oorspronkelijke
vordering van de koning.
De in eerste instantie geëiste opheffing van de gilden zou de Boheemse
economie te zwaar hebben getroffen en werd omgezet in het verbod op
vergadering en het verlies van alle privileges. Ook deze maatregelen
raakten de kern van het functioneren van de gilden en moeten van invloed
zijn geweest op opdrachten, ook die afkomstig van het hof.203 Tegelijk
veranderde de koning ook de sociale structuur van de gilden met de
ontkoppeling van gilde en geloof. Eerder was het lidmaatschap van een
bepaald gilde een directe keuze voor Utraquisme of Rooms-katholicisme.
Aartshertog Ferdinand II had in zijn functie als stadhouder enkele
jaren na de processen de ruimte om voor strafverlichting te zorgen. Toch
kregen de steden en de gilden hun oorspronkelijke vrijheden tijdens
het koningschap van Ferdinand I nooit helemaal terug. Dat gold ook
voor de organisatie van de bouw binnen de muren van de Burcht. Het
‘Burgbauambt’ geleid door een Koninklijk inspecteur had een controlerende
taak bij de opdrachten en de voortgang van de bouw. Hubala suggereert
dat de instelling van het ‘Burgbauambt’ de opheffing van de Middeleeuwse
organisatie van een bouwloods betekende.204 Deze organisatie moet, zoals
eerder in dit hoofdstuk is gebleken echter al veel eerder zijn veranderd.
Misschien zelfs wel vóór 1534, het sterfjaar van Koninklijk bouwmeester
Ried.
De Boheemse koning had in vergelijking met de periode voor 1547
een veel grotere greep op zowel standen als steden. De macht van Ferdinand
I werd nadien nooit meer ter discussie gesteld en de opvolging door
Maximiliaan II werd in 1548 door de ‘Landtag’, de vergadering van de
standen, zonder bezwaren goedgekeurd. Koning Ferdinand I hield de regie
over zijn eigen opvolging stevig in handen. Terwijl hij in 1558 als Duitse
keizer werd gekroond, bleef hij ook regerend koning over Bohemen. Zijn
benoemd opvolger Maximiliaan II kreeg tot aan de dood van Ferdinand I
in 1564 geen rol van betekenis, al vond de kroning van Maximiliaan II en
Maria tot koning en koningin van Bohemen plaats in 1562.205
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Restauraties en nieuwe projecten
Pas in 1547 kon de, in 1534 voorgenomen en in 1541 door de brand
onderbroken, vormgeving van het Habsburgse hof worden hervat. De
achttienjarige aartshertog was op de hoogte van de plannen en controleerde
de voortgang.
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In de eerste plaats werd er gerestaureerd. In 1548 zijn de zalen in het
Koninklijk paleis zover hersteld dat zij gedecoreerd konden worden; de
koning formuleerde zijn wensen en de aartshertog zei toe op zoek te gaan
naar een passende schilder. Ook moest hij controleren of de verplichte
Koninklijke bijdragen aan de kerkbouw goed werden besteed. Zo bericht
de koning zijn zoon in 1552 over de restauratie van de schilderingen in de
St.-Vitus en van het grafmonument en de graven van koningen, hertogen en
vorsten in de crypte.206
Koning Wladislav had behalve in het 14de-eeuwse paleis van koning
Karel ook naast dit paleis in de genoemde Ludwigsvleugel appartementen
laten inrichten. Koning Ferdinand I en koningin Anna namen opmerkelijk
genoeg appartementen in gebruik in het zogenaamde ‘Westelijk paleis’
aan de Zuid en Westkant van de Burcht. De façade aan de Zuidkant
was deel van de vestingmuur naast de toegangspoort en het huis van de
‘Schlosshauptmann’. De Witte toren, oorspronkelijk een bastion in de
12de-eeuwse vesting maakte eveneens deel uit van het gebouw, ermee
verbonden door een houten loopbrug. Over het Westelijk paleis is heel
weinig bekend en over de inrichting van de appartementen van de koning
en van de koningin nog minder. Het gebouw zou twee verdiepingen
hebben gehad, tongewelven en drie zadeldaken in de lengterichting (N-Z).
Wanneer de ruimten voor de koning en de koningin in het Westelijk paleis
werden ingericht is niet bekend. In 1526, niet lang na de koningskeuze
klaagt Ferdinand I over het wooncomfort van zijn paleis en hij doelt hierbij
waarschijnlijk op de ruimten in het oude paleis. Hij liet bouwmeester Ried
de ‘Vorderzimmer’ van koningin Anna verbouwen.207 Deze benaming
duidt erop dat de vertrekken in de appartementen achter elkaar lagen. Een
vergelijking met andere vorstelijke residenties uit de 15de en 16de eeuw laat
zien dat de wijze waarop de persoonlijke vertrekken waren gesitueerd,
traditioneel genoemd kan worden.208 In de residenties van de Bourgondische
hertogen in Brussel en in Brugge bestond het appartement van de hertog
uit een opeenvolging van ruimten, waarvan de eerste een openbaar karakter
hadden en als ontvangstruimten dienden. Daarachter lag de slaapkamer van
de hertog, verbonden door een wenteltrapje met kleine werkruimten op de
bovengelegen verdieping. Ook in Praag lagen er kleine ruimten boven de
slaapkamer van de koning. Dit valt op te maken uit het verzoek van koning
Ferdinand om in het ‘kleine’ kamertje boven zijn vertrek naar een prent te
laten zoeken. In het Westelijk paleis moet in ieder geval ruimte zijn geweest
voor vertrekken voor de koningskinderen en hun bedienden en vanaf 1544
voor eigen personeel van zowel aartshertog Maximiliaan II als Ferdinand II.
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Omdat er nauwelijks bouwresten zijn, kan het uiterlijk van het paleis
alleen worden afgelezen op de prenten met veduten van Praag. Links
van de Ludwigvleugel is een gebouw te zien dat in 16de-eeuwse bronnen
‘Maximilianische Kuche’ genoemd wordt, een keukengebouw dat blijkbaar
onder Maximiliaan II (dus na 1564) in gebruik was en wegens brandgevaar
los van vorstelijke woonvertrekken stond. Daarnaast stond het zogenaamde
Westelijk paleis gebouwd tegen de Zuidelijke en de Westelijke vestingmuur
en de Witte toren. Van de benedenverdieping lijkt één zaal, ontvangstruimte
of eetzaal nog steeds herkenbaar.209
De Witte toren werd in 1557 van een nieuwe laag stuc voorzien en
(opnieuw) beschilderd met drie zonnewijzers.210 Een dergelijke toren met
zonnewijzer is te zien op een notitieboekje. Op het omslag staat ook het
wapen van koning Ferdinand I, waardoor het vóór 1531 te dateren is, het
jaar dat hij (ook) het wapen van Rooms koning ging voeren. Het leitje toont
sporen van het handschrift van de koning zelf. Achter het leitje en op het
doosje dat als griffelhouder diende, staat de toren als losse (trap)toren. Over
de steeg is een verbindingsbrug tussen twee gebouwen te zien.211 Misschien
is dit een van de houten verbindingsgangen, die bij de brand in 1541
verloren gingen, maar later werden hersteld. Tussen de vertrekken van de
koning en die van de aartshertog bevond zich in 1561 (nog) een dergelijke
gang, ‘den hölzene Gang von meinen zu eurer kais.maj.zimmern hinumb’,
maar de aartshertog wilde deze vanwege het brandgevaar laten weghalen.
Hij had al een nieuw ontwerp.212 Deze gang liep langs de vestingmuur naar
de brug over de kloof naar de tuinen.
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Bouwmeesters
Bouwondernemingen komen in de eerste jaren van aartshertog Ferdinands
verblijf in Praag in de bronnen nooit in samenhang voor met een bouwplan
en worden ook niet in detail besproken. De voortgang in de bouw is dan ook
grotendeels bekend door de wel overgeleverde problemen over gemaakte
afspraken of over geld. De bouwmeesters wendden zich daarvoor in eerste
instantie tot de aartshertog, die op zijn beurt de koning informeerde. In 1553
bijvoorbeeld zei bouwmeester Hans Tirol allerlei kosten te hebben gemaakt
in de twee jaar dat hij onafgebroken in Praag beweerde te zijn geweest,
maar dat er in het kasteel nog niets gebouwd is.213 De belangrijkste reden
hiervoor was geldgebrek. In de kerk was er, dankzij de speciale fondsen,
wel enige voortgang bij de restauratie aan het dak, het interieur en het
exterieur. Ook heeft Tirol de aartshertog een ontwerp voor de decoratie van
de St.-Sigismundkapel geleverd. Het ontwerp dat bij de correspondentie is
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bewaard, zou daarentegen niet van de hand van genoemde bouwmeester
zijn.214 De voorstellingen sluiten in vorm aan op die in de kapel van
Wenzeslas. Fragmenten uit het leven van de heilige Sigismund zijn
opgenomen in een herkenbare Koninklijke omgeving. Misschien is er zelfs
een iconografisch verband tussen beide kapeldecoraties en moeten ook in
die met de heilige Sigismund personages te herkennen zijn geweest, zoals
bouwmeester Ried in het fresco met Erik, de koning van Denemarken.215
Tirols voorstel voor de frescodecoratie wijst er op dat de koning zijn eigen
bijdrage aan de wanddecoraties van de St.-Vitus wilde, die in vorm aansloot
op het werk uit de tijd van zijn voorganger Wladislav.
Behalve problemen bij de voortgang van de bouw zijn ook ruzies
tussen bouwmeesters aanleiding voor correspondentie tussen aartshertog
Ferdinand II en zijn vader. Opnieuw kan worden geconstateerd dat er geen
leidinggevende architect is, die hierin de status heeft om als bemiddelaar op
te treden, maar dat de vorst en diens plaatsvervanger deze rol vervullen.
Steeds opnieuw blijken er conflicten tussen Bohemers, andere
Duitssprekenden en Italianen. Begin oktober 1552 bijvoorbeeld herhaalde
de koning zijn bevel: ‘Hannsen Tirol sambt maister Pauln, paumaister,
nach Wien abzuordnen.’ Uit een concept van het antwoord dat van de
aartshertog is bewaard, blijkt dat de beide bouwmeesters ruzie hadden
over de voortgang van de bouw waarover zij de koning moesten komen
berichten. Hans von Tirol deed uiteindelijk verslag, niet omdat hij gelijk
kreeg, maar omdat Stella was overleden.216 Diens dood in oktober 1552 was
voor koning Ferdinand I blijkbaar geen aanleiding de organisatie van de
bouwondernemingen in Praag te veranderen. De controle op de bouw bleef
in Wenen, al was ook daar de architect met de hoogste rang Johann Tscherte
overleden, een maand vóór Stella.
Bonifacius Wolmut (?-1579) die al in 1534 in verband met de
opvolging van Koninklijk bouwmeester Ried was genoemd en van wie
wordt verondersteld dat hij bij Ried zou zijn opgeleid, werkte toen in Wenen
eerst voor Schallautzer en Hirschvogel217 en vanaf 1547 naast Tscherte en
Ferrabosco aan de Hofburg.218 Wolmut werd in 1552 door de Hofkammer in
Wenen voorgedragen om Tscherte op te volgen als Koninklijk bouwmeester,
maar de koning volgde om onbekende redenen de voordracht niet. Voor
de bouwactiviteiten van Ferdinand I zal het ook na 1552 voor Wenen en
Praag onduidelijk blijven hoe en in welke hiërarchische verhouding de
ondernemingen werden geleid. Ook de positie van de Italiaanse schilder
en bouwmeester Pietro Ferrabosco, die waarschijnlijk een rol speelde
bij het ontwerp van Stern is niet duidelijk. Hij trad op als vervanger van
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Stella, maar vestigde zich niet in Praag. Op Ferrabosco’s positie zal in het
hoofdstuk over Stern uitgebreider worden ingegaan. Hij was, blijkt uit
bronnen, in staat aan meerdere projecten tegelijk te werken en daarvoor
zal hij een bouwbedrijf hebben gehad. Waarschijnlijk was zijn bedrijf te
omvangrijk om ook een lang dienstverband in Praag te kunnen aanvaarden.
Hij was vermoedelijk voor een korte periode opzichter in Praag, maar hield
zich niet of nauwelijks met uitvoerende taken bezig.219
Na de komst van Wolmut en Ferrabosco naar Praag, bleef de
veelzijdige Hans Tirol (1505/06-1575/76) betrokken bij de werkzaamheden
in de Burcht. Net als Ferrabosco was Tirol ook opgeleid als schilder. Hij
was tevens uitgever van prenten en liet zich in 1542 als bouwmeester
inschrijven in het gilde in Augsburg. Tirol werkte in Praag vanaf 1551 aan
de bouw binnen de muren van de Burcht en hij maakte ontwerpen voor de
verbouwingen aan de Koninklijke kastelen in Brandeis en Podiebrad.
Uit het feit dat Wolmut, Tirol en Ferrabosco in juli 1555 gedrieën
koning Ferdinand I in Augsburg verslag gaan uitbrengen van de vorderingen
aan de bouwprojecten in Praag, is af te leiden dat deze bouwmeesters
adviseurs waren en dezelfde status hadden.
Hans Tirol was een niet al te goed functionerende uitvoerder, maar
hij had wel een grote opdracht bij de restauratie van de vertrekken van de
koning in het oude paleis, die van de stadhouder in het Westelijk paleis
en hij hield later bij alle Koninklijke bouwprojecten toezicht. In 1554 was
Hans Tirol verantwoordelijk voor het ‘nieuwe gebouw’, een extensie aan
het Westelijk paleis. Hiervan is, na een lange reeks van verbouwingen,
waarvan de laatste in de jaren 1920 plaatsvond, nauwelijks iets meer over.
Waarschijnlijk voorzag Tirol het Koninklijk verblijf van een verdieping.
Dit gebouw is alleen bekend van een prent uit 1562. Wolmut en Tirol
waren elkaars concurrenten. De laatste lijkt, volgens de verslaggeving van
Wolmut in 1559 ook te bemiddelen voor Italiaanse bouwlieden, waardoor
hij in Wolmuts ogen voor tegenstanders werkte.220 Tirol kreeg in 1559
de titel Oberst-Baumeister, maar al voor 1563 verloor hij deze positie
en zijn carrière eindigde daarna snel. Hij werd in 1565 gevangen gezet
wegens schulden. In 1570 was hij weer in Augsburg, waar hij van Keizer
Maximiliaan II een jaargeld kreeg toegezegd. Hij stierf in die stad, vijf of
zes jaar later.221
Bonifacius Wolmut vestigde zich na 1554 wel in Praag en zou zich
steeds meer als leidinggevende bouwmeester profileren. Opvallend is zijn
redelijk gedetailleerde berichtgevingen over bijvoorbeeld de voortgang
van de bouw van Stern in de zomer van 1556 aan aartshertog Ferdinand
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die zich op Turkencampagne in een legerkamp bij Csurgo bevond. Wolmut
had met het ontwerp niets te maken, maar wist blijkbaar de bouw goed
te coördineren. De gestagneerde bouw van het zomerpaleis in de tuinen
werd onder zijn toezicht vlotgetrokken. Wolmut ontwierp en bouwde het
dak waarmee het gebouw na ruim 30 jaar tot een voltooiing kwam. De
bouwmeester werd aan het eind van de jaren 1550 in de bronnen Keizerlijk
bouwmeester genoemd, maar niet in de adelstand verheven.
De Italiaan Ferrabosco werd als enige van de in Praag werkzame
bouwmeesters wel door keizer Ferdinand I geridderd. Zijn adellijke titel
lijkt hij echter vooral te danken te hebben aan zijn rol als vestingbouwer.
Keizer Ferdinand I ridderde (bijna) al zijn vestingbouwers.222 De waardering
voor zijn Italiaanse architecten is, gezien het belang dat Warncke aan zo’n
benoeming hecht, intrigerend, maar geeft geen inzicht in de organisatie
van de opdrachtverlening of het ambt van bouwmeester. De veelzijdige
Ferrabosco moet, zo komt in hoofdstuk drie aan de orde, gezien worden
als een reizend adviseur van het Weense hof, maar geen leidinggevende
persoonlijkheid die taalbarrières slechtte en beslissingen nam. Ferrabosco
was overigens niet alleen bij de vestingbouw betrokken, maar werkte vanaf
1569 ook bij het Neugebäude in Wenen van keizer Maximiliaan II, tussen
1566 en ’87 aan kasteel Butschowitz in Mähren en opnieuw in Wenen aan
de Hofburg.
Problemen bleven ook aan het eind van de jaren 1550 een rol spelen bij
de bouwopdrachten in Praag. Het verslag van 13 juni 1559 van aartshertog
Ferdinand II aan zijn vader, geeft opnieuw inzicht in de niet goed
gecoördineerde organisatie. In 1557 hadden Wolmut, Tirol, en de Italinanen
Johann Compian en Joseph Soldata mondeling en schriftelijk hun ontwerp
voor een ‘Orgelfuess’ (een balkon) voor het orgel bij Ferdinand I toegelicht.
De koning keurde het Italiaanse ontwerp van Compian af als ‘grobe
barbarisch ungestalsame arbait undt nit kirchish’. Het zou het geweldige
instrument dat er boven moest komen ontsieren. Wolmuts ontwerp beviel
hem beter: ‘ein vill taugliher und kunstliher ansicht.’ De Duitsers begrijpen
de bouw in een kerk beter dan ‘die Welschen’, aldus Ferdinand I. Hij geeft
vervolgens een vrij gedetailleerde beschrijving van Wolmuts ontwerp dat, zo
zal blijken, op deze manier werd uitgevoerd. De keizer heeft goed inzicht in
het ontwerp en een praktisch instelling als hij voorstelt in de gangen achter
het orgel op iedere verdieping van het balkon een rond venster te maken
opdat de zangers in het koor goed licht en zicht zouden hebben.223
Aartshertog Ferdinand II was deze brief blijkbaar ontgaan. Twee
jaar later meldde hij zijn vader dat zowel de Italiaanse bouwmeesters,
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waaronder Andrea Aostalli en Giovanni Campion, als Wolmut met zijn
‘Teutschen oder Behemischen arbaitern und werchleuten’ naar de opdracht
dongen.224 Wolmuts ontwerp was, aldus de aartshertog, aan de keizer
voorgelegd, maar dat er een keuze was gemaakt, was hem niet bekend.
Hans Tirol, bouwmeester van de Boheemse kroon, berichtte negatief over
zijn collega. Wolmut zegt goedkoop te werken, aldus Tirol, maar hij heeft
niet het beste met de Keizer voor en wil alleen de opdracht verwerven.
Wolmut op zijn beurt kraakt zijn Italiaanse concurrenten in dezelfde termen
als zijn opdrachtgever. De Italianen leverden, in Wolmuts woorden ‘ain
barbarisch und peüerisch modell zum orgelfues.’225 Uit de verslaggeving
van de aartshertog valt op te maken dat Wolmut de voorbereidingen voor
de bouw van het balkon op eigen kosten begonnen was, zonder dat: ‘ich [de
aartshertog] noch die chammer ainliche wissenschaft haben’. Wolmut zou
het werk afmaken, hij had immers de officiële opdracht, maar waarschijnlijk
ook omdat de aartshertog Wolmut betrouwbaar en goedkoop vond: ‘Es
bedunkht mich aber sein erpieten in dem, das er werch nach volbrachter
verfertigung auf erkanntnus stelt, erbar und billich sein.’226 Uit dezelfde
verslaggeving is ook op te maken dat de Italiaanse werklui (en dit lijkt
voor iedereen te hebben gegolden) geen maandsalaris krijgen, maar betaald
werden naar het geleverde werk. Wolmut refereert aan de situatie onder
‘Paul [della Stella] sälligen’, toen van maandloon blijkbaar nog wel sprake
was.227
Naar aanleiding van deze berichtgeving kan geconcludeerd worden
dat de organisatie van de bouwopdrachten van koning Ferdinand I in Praag
op een heel andere manier tot stand kwamen dan in een gereguleerde
bouwonderneming ter plekke verwacht kan worden. De bouwlieden
ontvingen hun betaling naar uitgevoerd werk en waren bij het verwerven
daarvan elkaars concurrenten. De Italianen dienden net als Wolmut en Tirol
plannen, de prijs en eventueel een ‘Modell’ in, waarna de koning, in dit
geval op afstand in Regensburg een keuze maakte. Uit het voorbeeld van het
orgelbalkon kan worden opgemaakt dat de koning en aartshertog Ferdinand
II niet altijd even goed communiceerden en dat de aartshertog die moest
proberen de bouw betaalbaar te houden, niet altijd met de vorm en dus (in
kunsthistorische termen) met de stijl bekend hoefde te zijn.

* 2 059

De positie van de Italiaanse metselaars, steen- en stucwerkers
werkzaam aan de Praagse Burcht, is tot nu toe alleen in het kader
van de tuinen genoemd. Uit de opdrachtverlening van het genoemde
orgelbalkon en de decoratie van de ‘Landrechtstube’ blijkt hun zelfstandig

‘Een Theatrum van Representatie?’

79

Hoofdstuk 2

* 2 060

# 2 061

# 2 062

# 2 063

80

ondernemerschap. Het orgelbalkon sloot oorspronkelijk het westelijk deel
van St.-Vitus af. In 1927 is het verplaatst naar het noordelijk deel van
de dwarsbeuk, een deel van de kerk dat pas in de 19de eeuw is gebouwd.
Het blacon zit nu klem in de zijbeuk, terwijl het 16de-eeuwse balkon
ook zijkanten had. Het orgel van orgelmaker Friedrich Phanmueller is
verdwenen; de huidige orgelkas uit 1765 bevat geen pijpen meer.
Wolmuts orgelbalkon wordt door de bouwkunsthistoricus Hubala
bejubeld als een nieuwe impuls voor de Renaissance bouwkunst in
Praag. De auteur noemt de helderheid in monumentale zienswijze, soms
‘doortrokken van een academisch droog classicisme’, maar met goede
proporties, hoewel niet duidelijk is wat hij onder het ‘langzaamaan
indrukwekkend wordend Palladiaans ‘Säulenpathos’ verstaat.228 Hubala
ziet in het onderste deel van het balkon een zuivere samenstellingsvorm:
‘Kompositform des sogenannte Tabulatoriummotivs Wolmuts.’ Hij doelt
hier op de arcade die door een colonnade omsloten is. Hubala’s typering
van Wolmuts bijdrage aan de hofarchitectuur van keizer Ferdinand I geeft
geen inzicht in het theoretisch kader van deze architect en hij stelt ook
geen vragen aan de opdrachtverlening en de contemporaine receptie ervan.
Het balkon zal op de oorspronkelijke plaats in de kathedraal ongetwijfeld
zijn opgevallen door de strakke architraaf en nadrukkelijk geprofileerde
klassieke driekwart zuilen en Ionische kapitelen op de verdieping en nog
strakkere pilasters en Dorische kapitelen in het onderste deel.229 Hubala
houdt, net als veel andere bouwhistorici vast aan uiterlijkheden en de
typering ervan. Wolmuts bouwstijl noemt de auteur ‘Maniera grande’,
waarmee hij een gemakkelijke omgang met de klassieke theorie bedoelt,
maar hij gaat nergens in op de details van die kennis. Wolmut moet, aldus
Hubala, niet verdacht worden van Academisme, maar wat dit in verband
met de Praagse bouwpraktijk van koning Ferdinand I geweest is, maakt
hij niet duidelijk.230 Wolmut was volgens mij geen verstokte aanhanger
van het klassieke detail of het academisch gebruik daarvan. Dit blijkt
uit zijn restauratie van het gewelf van de (verbrande) Landrechtstube,
de vergaderzaal van de vertegenwoordiging van de standen en tevens
rechtszaal. De Boheemse bouwmeester kwam daar niet met een geheel
nieuw ontwerp maar liet Rieds netwerk van gewelven in hout imiteren.
De keizer verkoos zijn voorstel boven dat van de Italiaan Aostalli, die het
plafond met decoraties in stucwerk wilde decoreren.231
In contrast met deze restauraties in hout staat Wolmuts ontwerp
van de verstening van de cathedra, de plaats waar de schrijvers de
procesvoering en de verhandelingen notuleerden, in een schrijversbalkon
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in de ‘Landrechtstube’. Net als bij het orgelbalkon maakte hij hier gebruik
van klassieke bouwelementen, driekwart zuilen met Ionisch kapiteel en een
zware architraaf, die meteen borstwering van het balkon is. Het balkon oogt
tegenwoordig als een wat merkwaardige toevoeging aan de zaal, omdat er in
de 19de eeuw een wand in de zaal is geplaatst.
Het is duidelijk dat Wolmut een veelzijdig bouwmeester was, die
misschien een plaats had temidden van de humanistisch geschoolde
hovelingen aan Ferdinands hof. Deze hovelingen bepaalden de
vormgeving van de vaste en de tijdelijke representatieve bouwwerken,
naar aanleiding van voorkeuren van de koning en onder toeziend oog
van de aartshertog. Een analyse van Wolmuts nalatenschap en van de
bronnen die hij, waarschijnlijk aan het Weense hof leerde raadplegen, moet
meer informatie kunnen opleveren.232 Of een dergelijke rol bij Wolmut
paste is een interessante vraag. Hij lijkt zeker in de jaren ’50 vooral een
solistische rol te hebben, in concurrentie met Hans Tirol. Wolmut bleef na
het vertrek van aartshertog Ferdinand in dienst van keizer Maximiliaan
II. Hij kreeg enkele taken die de Koninklijke bouwmeester Ried ruim
dertig jaar eerder ook had gehad. Hij controleerde de bouw van anderen
en fungeerde als scheidsrechter bij conflicten. Hij werkte net als Ried niet
alleen voor de koning/keizer, maar ontwierp ook het paleis voor de (nieuwe)
aartsbisschop Bruz von Müglitz op het Burchtplein. In 1570 trad hij uit
Koninklijke dienst en verwierf het Praags burgerrecht. Wolmuts carrière
verdient in de toekomst zeker meer aandacht, want op grond van zijn
nalatenschapsinventaris met bouwplannen en een Duitstalige bibliotheek,
kan worden vermoed dat deze meester een archief had en bekend was met
de (vertaalde) architectuurtheorie.233

# 2 064

# 2 065

Politieke positie van de Habsburgers in de jaren 1550
In de jaren ’50 bleef de dreiging door de Turken groot. Er waren grote
financiële tekorten, die ook de bouwlust in Praag moeten hebben beïnvloed.
De zware belastingen hielden Bohemen arm, hoewel de Rosenbergs en
andere adel rijker werden dan ooit. De politieke greep van de Habsburgers
op Europa stabiliseerde. In 1552 werd koning Ferdinand I definitief tot
opvolger benoemd van zijn broer Karel V. Ferdinand I werd na Karels
abdicatie in 1556, in 1558 tot keizer gekozen en in november dat jaar
deed hij in Praag zijn intrede. Aartshertog Ferdinand II ensceneerde een
grootse manifestatie, groter dan die in Wenen, waar de vorst alleen door
de adel in de Hofburg werd verwelkomd. Deze intocht zal in het laatste
hoofdstuk worden beschreven, maar wordt hier genoemd omdat het de
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aartshertog lukte Praag in 1558 even belangrijk te maken als Wenen,
zo niet belangrijker. Aartshertog Ferdinand had in de tien jaar van zijn
stadhouderschap een deel van de Boheemse adel voor de Habsburgse zaak
weten te winnen. Na een moeilijke start in 1526 en een dieptepunt in 1547
had de keizer, maar vooral aartshertog Ferdinand de steun van de adel.
Ferdinand stierf in 1564 in Wenen, maar werd niet in die stad begraven.
Keizer Ferdinand I wilde bij zijn vrouw Anna in Praag worden bijgezet en
gaf daarmee de organisatie van de bouw van een grafmonument in handen
van zijn zoon en plaatsvervanger in Praag.
Na lang onderhandelen met de Paus was Praag weer zetel geworden van de
aartsbisschop. Het was koning/keizer Ferdinand I, zoals al eerder aangeduid,
tijdens zijn lange regeringsperiode gelukt een evenwicht te bewaren tussen
de belangen van Katholieken en Utraquisten.
Tegelijkertijd was in het onderwijs in de periode van het stadhouderschap
van aartshertog Ferdinand II gestreefd naar de versteviging van de positie
van de Rooms-Katholieken. In de jaren ’50 was de jezuïet Peter Canisius
een gymnasium in Praag begonnen, het begin van de door de Habsburgers
gesteunde contrareformatie in Bohemen. Er leefden in Bohemen vele
religieuze groeperingen naast elkaar. Tijdens intocht van keizer Ferdinand
in Praag traden deze groeperingen de keizer in verschillende delen van de
stad tegemoet. Bij zijn uitvaart stonden zij langs de route van de baar.234
# 2 068
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De teksten van Mattioli en Collinus die in het vijfde hoofdstuk worden
beschreven en waarin van de intocht verslag wordt gedaan, benadrukken
op deze manier het gewenste politieke evenwicht dat tijdens Ferdinands
koningschap, maar vooral tijdens het stadhouderschap van de aartshertog
was ontstaan. De intocht in 1558 en de begeleiding van het stoffelijk
overschot van Ferdinand I in 1566 werden onder leiding van aartshertog
Ferdinand II grote manifestaties. Aan de kop van de stoet reed in beide
gevallen de aartshertog zelf, als regisseur van de Keizerlijke representatie.
Het grafmonument van koningin Anna en koning Ferdinand was de
laatste opdracht van aartshertog Ferdinand II voor de Praagse Burcht. Hij
verstrekte hem na zijn vertrek uit Praag aan Alexander Colin. Het grote
monument werd in Innsbruck vervaardigd en uiteindelijk pas in 1589 per
schip en slee naar Praag overgebracht. De portretsculptuur van keizer
Maximiliaan II die in 1576 overleed, kwam naast de sculpturen van zijn
ouders op het deksel van dit wit marmeren mausoleum. Met dit grote
monument plaatsten Ferdinand I, Anna van Hongarije en Maxiliaan II zich
postuum, maar wel heel centraal in de kern van de Burcht, voor het altaar
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van de St.-Vituskathedraal. Dat zij prominent aanwezig zijn, is het werk
van aartshertog Ferdinand II die tijdens het leven van zijn ouders en broer
enkele objecten van grote kwaliteit aan het Praagse hof heeft toegevoegd,
maar hierbij op deze plaats zelf niet in beeld komt. Het ontbreken van enig
portret van aartshertog Ferdinand is kenmerkend voor de geschiedenis van
zijn aanwezigheid in Praag.235 De aartshertog bracht een aantal opmerkelijk
manifestaties van Habsburgse representatie tot stand, maar de sporen van
zijn eigen inbreng, in de vorm van schriftelijke bronnen en beeldbronnen
lijken met zijn verhuizing naar Ambras te zijn verdwenen. Alleen Stern is
blijven staan.

Andere paleizen binnen de muren van de Burcht
Hoewel er van de bouw van de eerste helft van de 16de eeuw binnen de
muren van de Burcht niet veel meer terug te vinden is (de paleisbouw
van de Pernsteins en de Rosenbergs bijvoorbeeld is sinds de 18de eeuw
opgenomen in veel grotere paleizen) moet deze imposant zijn geweest. De
bezitters waren heel rijk; het geslacht Pernstein was rond 1548 rijker dan
wie dan ook in Bohemen en zelfs rijker dan alle Beierse hertogen samen. In
kapitaalkrachtigheid volgden, aldus Bretholz, de Rosenbergs en de Schlicks.
Deze en andere adel bewoonden huizen aan de oostkant van de Burcht.236
Het geslacht Rosenberg, de trouwste steun voor koning Ferdinand,
wist na de brand in 1541 drie percelen in het oostelijk deel van de Burcht te
verwerven. Petr Wok von Rosenberg had meteen na de brand besloten zijn
paleis te herbouwen en trok dezelfde Italiaanse bouwlieden aan die tot dan
toe in de tuinen en aan het zomerpaleis voor de koning hadden gewerkt.
Een meester Hans, volgens Schürer vermoedelijk Hans Tirol, die in de jaren
’50 opzichter van de Koninklijke bouwplaatsen in de Burcht werd, had
de supervisie over de bouw van hun grote paleis aan de oostzijde van het
Burchtcomplex.237 Het ruwe metselwerk met steen uit de groeve op de Witte
Berg werd uitgevoerd door Boheemse en Duitse metselaars. De galerijen
in fijn zandsteen en marmer werden bewerkt door Italianen. Het paleis was
in 1549 klaar. Na de dood van Petr, de initiator van de bouw, nam de jonge
Wilhelm (1535-1591) de coördinatie van de bouw over. Het paleis werd
voorzien van een marmeren zuilenrij rondom, een veel geprezen tuin en
kreeg een verbinding met het oude koninklijk paleis door middel van een
marmeren galerij. Anders dan koning Ferdinand I die het paleis van zijn
voorganger waar mogelijk liet restaureren en wiens woonvertrekken in
dezelfde tijd slechts ‘opgeknapt’ werden, gaven de Rosenbergs opdracht tot
een geheel nieuw paleis met open arcades en galerijen. Koning Ferdinand
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zou pas jaren later, vanaf 1558 in Wenen een dergelijk paleis laten bouwen.
Ook de residentie van de familie Pernstein binnen de muren van
de Praagse Burcht vertoonde veel elementen van een nieuwe Italiaanse
vormgeving. De Pernsteins hadden al aan het begin van de 16de eeuw een
huis binnen de Burcht, maar verkochten dit in 1526. Dit huis is slechts
in onderdelen gereconstrueerd. Bij archeologische opgravingen is veel
bouwafval gevonden dat inzicht geeft in opmerkelijke terracotta decoraties
die onder meer rond deurposten waren aangebracht. Dit oude huis en ook
het paleis dat Jaroslav Pernstein in 1554 kocht van Wolf Krajir von Krajka
was gebouwd in ‘Italiaanse stijl’. Het paleis van Krajka was echter niet
zoals dat van Wilhelm Rosenberg geheel opnieuw opgetrokken. Het had
twee binnenplaatsen, waarvan de kleinste onderdeel was van een ouder
huis. Rond de grootste binnenplaats lagen verdeeld over twee verdiepingen
een groot aantal vertrekken.238 Ook Pernstein betrok dus een grote Praagse
residentie, al had deze geen grote ontvangsruimten en geen tuin.
Johann von Lobkowitz was er in het begin van de jaren ’50 alles
aan gelegen de bouw van Rosenberg te overtreffen. Hij gaf een Italiaan
–‘meester Augustin’- de opdracht tot een paleis op het plein voor de Burcht
naar Florentijns voorbeeld, een hoog gesloten bouwblok. Het exterieur van
dit paleis valt ook nu nog op in de Praagse Burchtbebouwing; de wanden
zijn voorzien van een opmerkelijke sgraffito-decoratie.239
Zonder de drie genoemde paleizen aan een nauwkeuriger analyse te
onderwerpen, laten deze voorbeelden zien dat er in Praag vlak na de brand
door de Boheemse adel veel energie gestopt werd in de vormgeving van
hun representatieve woningen in de buurt van het koninklijk hof. Deze
voorbeelden kunnen echter nog niet worden geschraagd door een serieuze
reconstructie van de bouwondernemingen en van de leidinggevende
architecten.

De tuinen naast de Burcht onder aartshertog Ferdinand II
De in omvang grootste bijdrage van Ferdinand I aan de Praagse koningszetel
is de aanleg van tuinen, sportvelden en de bouw van een zomerpaleis.
Dit geheel, maar met de nadruk op het zomerpaleis wordt in de literatuur
beschouwd als de meest expliciete bijdrage van de Habsburgers aan ‘de
Renaissance’ in Praag. Het zomerpaleis is het eerste seculiere Renaissance
gebouw in Italiaanse stijl in Oost Europa, aldus Bialostocki ‘fuori le mura’
van een kasteel.240
De bedoeling van onderstaande beschrijving is te laten zien dat
de vorm van tuinen en zomerpaleis niet moeten worden beschouwd als
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nauwkeurig beoogd geheel, maar als materiële uitdrukking van een heel
specifiek ‘Renaissancistisch’ hofvertoon.
In 1534 werden Italiaanse werklieden gecontracteerd voor de bouw
van pilonen voor een brug en voor de aanleg van de ommuring van de
Koninklijke tuinen.241 Over een eventueel ontwerp van dit project is niets
bekend. De Boheemse administratie bleek ook niet goed te weten wat voor
bouwkundige plannen de koning en zijn onbekende planoloog hadden, niet
in de tuinen, maar ook niet binnen de muren van de Burcht.242 Aanwijzingen
ter voorbereidingen voor de bouw werden al voor de winter van 1534-’35
vanuit Wenen gegeven: op een bouwplaats onder de Burchtmuur, ‘onder
de kamers van de koningin en langs de stallen’ moesten hout en stenen
klaargelegd worden en er moest hard worden gewerkt aan de pijlers in
de kloof om zo snel mogelijk een brug te kunnen slaan. Van geestelijken,
kloosterlingen en ‘Burggräflichen’ (zij die vallen onder de leiding van de
Opperburggraaf), inwoners van Praag en andere onderdanen werd een
herendienst gevraagd in de vorm van stenen, kalk en alles wat nog meer
‘zu dem Garten erforderlicht sei’.243 Alle aanwijzingen uit Wenen duidden
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op een kortlopend project en er was voor de Boheemse ‘Raitkammer’
geen enkel overzicht van de financiering van de plannen.244 De Praagse
‘Schlosshauptmann’ von Gersdorff werd nadrukkelijk verzocht niemand
anders aan het werk te zetten en te wachten op de Italiaanse metselaars die
al het bevel hadden gekregen af te reizen.245 De koning zelf benadrukte
zijn betrokkenheid met het ongeduldige verzoek toch snel voor een brug
te zorgen opdat hijzelf als hij in Praag was het werk in de tuinen kon gaan
inspecteren.246 De Italianen vormden overigens geen homogene groep, zij
maakten onderling ruzie. De haast waarmee de ‘Burghauptmann’ gemaand
werd om toch snel met de aanleg van de tuinen te beginnen en er voor te
zorgen dat de Italiaanse metselaars aan het werk konden, had (achteraf
gezien) weinig resultaat. De bouw in de tuinen zou voor het levenseinde van
koning Ferdinand I in 1564 niet zijn voltooid.
De aanleg van juist een groene enclave naast de bijna volledig
versteende Burcht wordt in de literatuur op veel manieren verklaard.
Tuinen zouden bijvoorbeeld een persoonlijke passie van de koning zijn
geweest. Opgevoed aan het hof van zijn grootouders Ferdinand en Isabella
van Aragon, zou hij in de Burchten van Wenen en Praag het wandelen
tussen de sinaasappelboompjes altijd hebben gemist.247 Vermoedelijk had
koning Ferdinand I met het project in Praag en ook met zijn plannen voor
uitbreidingen van de Weense Hofburg meer ambities dan alleen zijn eigen
gebruik. Hij had voor zijn internationale politieke carrière representatieve
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ruimte nodig en werd daarbij geïnspireerd door de grote projecten van
Italiaanse vorsten, waaronder de Gonzaga in Mantua, Alfonso I van Ferrara
en Andrea Doria in Genua. Deze vorsten hadden behalve hun stadspaleis
ook de beschikking over grote tuinen met ruimten voor de ontvangst van
grote groepen gasten. Op de binnenplaats voor het Koninklijk paleis was
slechts ruimte voor een tijdelijk toernooiveld en in de Wladislavzaal in de
Burcht paste een perk voor 24 ruiters op kleine paardjes, zoals beschreven
bij het feest ter gelegenheid van de kroning van Ferdinand I en Anna.
Dat de koning zelfs voor de eerste voorbereidingen met zoveel nadruk
vroeg om Italiaanse bouwlieden wijst erop dat het hele plan in Wenen
werd aangestuurd door een Italiaan of naar een Italiaans voorbeeld. De
pylonen en de ommuring van de tuinen waren waarschijnlijk sneller door
Boheemse metselaars gebouwd, maar de nog steeds onbekende Italiaanse
bedenker zou dit plan vermoedelijk alleen door Italiaanse handen en op
Italiaanse wijze vervaardigd hebben willen zien. De identiteit van deze
man is vooralsnog onbekend. Ook over de bouwlieden in Praag met een
uitvoerende taak is biografisch niet genoeg te vermelden om te kunnen
suggereren dat één van hen de drijvende kracht achter het ontwerp moet zijn
geweest. Inzicht in de voortgang van de bouw is gekleurd door de negatieve
houding van de Bohemers, die niet wisten waar zij het geld voor dit project
vandaan moesten halen en die de Italianen letterlijk niet konden verstaan.
Uit de bronnen is dan ook niet op te maken wat er gedaan moest worden
door de metselaars en bouwlieden, gezellen en arbeiders, nadat het terrein
was geëgaliseerd en de brugpijlers waren gemetseld. De niet-inheemse
gewassen die er op bevel van de koning moesten worden geplant en de luie
of te geleerde tuinmannen die werden aangetrokken, waren de Boheemse
administratie een doorn in het oog en daarom aanleiding er schriftelijke
vragen over te stellen. Doordat er geen plan is bewaard en er over een groot
deel van het project alleen bronnen zijn over misverstanden en conflicten is
er nauwelijks een samenhangend betoog over de kleurige en welriekende
lusthof te schrijven, die misschien wel meer naar mest dan naar bloemen
rook.248

De inrichting van tuinen tussen 1538 en 1547
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Op het terrein dat koning Ferdinand I naast de Burcht verwierf, was een
wijngaard. Uit de opdracht dat ‘druiven die geurige wijn leveren’ bij de
egalisering van dit terrein moesten worden gespaard, is af te leiden dat bij
de eerste aanleg al een nieuwe boomgaard was voorzien. Vlakbij de brug
kwam het huis van de tuinman en enkele houten gebouwen. In de vierde
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zomer na het begin van de aanleg had een Italiaanse tuinman ‘meester
Francisco’ de tuin beplant met allerlei gewassen.249 Exoten als citrusbomen
(citrus communis), citroenen en limoenen stonden waarschijnlijk in potten
in de ‘zierlichkeit’, de bloementuin.250 Deze tuinen lagen aan de zonnige
kant van het plateau en waren, stelt Krčalova zonder bronvermelding, van
elkaar gescheiden door houten schuttingen, waarvan een deel voorzien was
van een dak om de exotische gewassen in de winter te beschutten tegen de
vorst.251 In 1539 werd een deel vlak onder de brug, dus tegen de kloofwand,
ook als tuin ingericht. De strook was eerst vermoedelijk een schietbaan
want de ‘Koninklijke boogschutter’ had het stuk grond in gebruik. Voor
de beplanting ervan was in februari van dat jaar de Vlaming doctor Hugo
Vellius [Vennius] uit Wenen overgekomen. De geleerde was niet erg te
spreken over de gekozen locatie, die te smal was en niet goed afwaterde,
zodat de planten en de zaden zouden wegspoelen. Vermoedelijk wilde
Vellius op de strook een kruidentuin en was de geleerde speciaal om zijn
kennis van de geneeskrachtige werking van planten naar Praag gehaald.
Het verblijf van deze geleerde kostte veel geld en in november 1539 werd
hij wegens bezuinigingen alweer van zijn taak ontheven en reisde hij
terug naar de Nederlanden.252 In 1541 zou Ferdinand I de broers Rennart
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uit Metz contracteren, om het deel ‘vóór’ het zomerpaleis te beplanten.253
Deze aanwijzingen zijn te weinig precies om tot een reconstructie van de
indeling en beplanting van de tuinen te komen. Het was waarschijnlijk geen
parkachtig complex zoals tegenwoordig, maar tussen terreinen voor sport en
spel waren ook stukken grond beplant.
Inhoudelijk nog minder in te vullen is de locatie en de vorm van
dierbehuizingen in de tuinen. Waarschijnlijk was er wel zoiets als een
dierentuin, maar in bronnen over de bemoeienissen van Ferdinand I met
de tuinen tot 1547 worden er behalve vogels en een doodzieke eland die
in hokken moeten hebben geleefd, geen andere dieren genoemd. De kloof
tussen Burcht en tuinen was in gebruik als jachtterrein.254 Dit rotsige terrein
was onderdeel van de verdediging, het schootsveld van de Burcht en werd
kaal gehouden om vrij zicht te hebben. De kloof zal dus in de praktijk niet
veel meer dan een weide tegen de rotsen geweest zijn, waar het uitgezette
wild graasde.
Uit een bericht van de koning aan zijn zoon in april 1563 blijkt dat
er vrij veel bouwsels, ‘Hütten’, in de tuinen staan. De koning schrijft te
wachten op een ontwerp voor een nieuw ‘Lebenhaus’, een leeuwenkooi.
Onder het bewind van keizer Rudolf II in Praag (1586-1609) is er in de
Burchttuinen een dierentuin, met een ‘neue Löwenzwinger’, waaruit kan
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worden opgemaakt dat de leefruimte voor leeuwen in 1563 niet vervangen
is of opnieuw werd vervangen.255 De ‘Hütten’ waren niet alleen bedoeld
als behuizingen van al dan niet exotische dieren, maar ook voor opslag van
decoratiemateriaal dat bij feesten werd gebruikt.256 Dit laat niet alleen zien
dat de aartshertog dit decoratiemateriaal bewaarde, maar dat dit materiaal
waarschijnlijk juist ook in de tuinen werd gebruikt. In het vijfde hoofdstuk
zal op de vorm en inhoud van het spektakel in de tuinen worden ingegaan.
Uit alle geklaag over de misverstanden rond de bouwactiviteiten in
de bronnen van de Boheemse administratie wordt, zoals eerder betoogd,
duidelijk dat er in ieder geval in Praag geen al omvattend plan was op
grond waarvan ook de Boheemse betrokkenen een indruk hadden kunnen
krijgen van de omvang, details en de mogelijke hoogte van de kosten van
de tuinaanleg. De Boheemse bouwmeester Tscherte was in Wenen sinds
1528 koninklijk bouwmeester en zou voor de plannen verantwoordelijk
kunnen zijn geweest.257 Hij was theoretisch onderlegd en werd door de
wanhopige Boheemse raadsleden bij het zoveelste conflict en de stagnatie
van de bouw in de tuinen, telkens verzocht naar Praag te komen.258 Tscherte
is echter niet de gezochte ontwerper van de tuinen. Hij had zich voor zover
bekend nooit met tuinaanleg beziggehouden en was in het midden van de
jaren ’30 druk met de bouw van vestingen rond Wenen. In 1536 werd hij
‘Oberstbaumeister’ op grond van zijn inzet bij de verdedigingslinie tegen
de Turken. Het ligt daarom niet voor de hand dat Tscherte zich tezelfdertijd
bezig heeft gehouden met het gedetailleerde ontwerp van tuinen buiten
een vesting. Tscherte kan er wel indirect mee te maken hebben gehad
als de ingenieur van de watervoorzieningen in de Hofburg in Wenen.
De Bohemers, die Tscherte ook aanduiden als ‘Prunmaister’, hadden
waarschijnlijk een heel andere drijfveer bij de verzoeken om Tschertes
bemiddeling bij de conflicten met de Italiaanse bouwlieden in de tuin: hij
was, in tegenstelling tot de Italianen, te verstaan.

Het zomerpaleis259
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In de zomer van 1538 kreeg de bouw in de tuinen een nieuwe impuls met
de komst van ‘stainmetz’ Paolo della Stella de Mileto260 en dertien andere
Italiaanse steenhouwers. Stella, een beeldhouwer die zijn werkzaamheden
begonnen moet zijn in de buurt van Milaan, nam behalve vaklieden ook het
‘modell’, een ontwerp op papier of een (houten) model van het te bouwen
Lusthaus mee uit Genua.261 Er werkten toen 44 Italianen in de tuinen. Uit
de latere verwarring tussen de Boheemse administratie en de bouwlieden
over de maten van het gebouw en de daarmee samenhangende betaling, is
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op te maken dat Stella niet de architect was en dat het model ook weinig
eenduidig moet zijn geweest.262 Wagner-Rieger wijst het auteurschap van
Stella ook op stilistische gronden af, hoewel zij ook geen nadere studie
naar zijn oeuvre heeft gedaan. Stella zou volgens haar een eclecticus
zijn, die daarmee niet voldoet aan het profiel van een ‘ware renaissance
bouwmeester’. Hij kwam niet tot een zelfstandige interpretatie van de
Klassieke architectuurtheorie. Wie de maker van het ontwerp wel kan zijn
geweest, zal ooit onderzocht moeten worden aan de hand van de contacten
van koning Ferdinand I in Genua.263 Wagner-Rieger ziet op grond van
overeenkomsten in de kapiteelvormen samenhang met de werkplaats van
G.A. Amadeo en zijn werk aan het altaar in de Johanneskapel in de Dom
van Genua.264
De auteur van een monografie over het zomerpaleis, de
literatuurhistoricus Bažant, heeft andere interessante verbanden vastgesteld.
Hij ziet overeenkomsten met de villa gebouwd tussen 1528 en ’33 in Genua
in opdracht van admiraal Andrea Doria (1466-1560).265 Deze admiraal in
dienst van Karel V ontving de Keizer in Genua met een triomftocht. Hoe
Doria’s ambiance van invloed kan zijn geweest op de plannen van koning
Ferdinand I in Praag is echter nog onvoldoende onderzocht.
In de Boheemse archiefstukken over de bouw van het zomerpaleis worden,
meer dan in de periode ervoor, namen genoemd van Italiaanse vaklieden.
De man die eerst leiding gaf aan de metselaars van de brugpilonen Hans de
Spatio had, naast Stella, een leidinggevende positie over de groep Italiaanse
metselaars en steenhouwers.266 Ook Zoan (Giovanni) Maria Aostalli was
bekend bij de Boheemse betaalmeesters.267 Hij nam in 1539 de leiding van
Spatio over. Deze bouwlieden maakten deel uit van een aantal families van
bouwlieden uit de buurt van Como in Noord-Italië, die vanaf de jaren 1520
in Wenen te traceren zijn en die zich voor het merendeel met vestingbouw
bezighielden.
Aan het zomerpaleis zou, zoals gezegd, van 1538 tot 1563 worden
gebouwd. De rechthoekige plattegrond met rondom een arcade vertoont
overeenkomsten met Serlio’s grondplan voor een antieke tempel en de
hellenistisch Romeinse porticus villa, gepubliceerd in de Serlio uitgave van
1537.268
Bažant gaat geografisch veel verder met zijn speurwerk naar mogelijke
voorbeelden voor de bouwmeester, die hij, anders dan Wagner-Rieger,
maar ook zonder nadere uitleg identificeert als Paolo della Stella. Hij laat
niet alleen Italiaanse voorbeelden in de genoemde steden Mantua, Ferrara
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en Genua zien, maar vindt ook in Spanje in de paleizen van Ferdinand
van Aragon mogelijke inspiratiebronnen.269 Deze hybride basis voor de
vormgeving van het gebouw krijgt in Bažants betoog ook een ideologische
waardering. De auteur projecteert de gehele politieke carrière van
Ferdinand I in het zomerpaleis, dat in vorm en decoratie uitdrukking zou
geven aan Ferdinand I als ‘divinus electus’. Deze kwalificatie, die in teksten
met lofzangen op de koning verwijst naar de deugdzaamheid van de vorst,
heeft echter zoals hierboven aangeduid met de tamelijk traditionele vorm
van het zomerpaleis weinig te maken. Deze vorm, een rechthoek met
een arcade, is te vinden in Serlio’s bouwkunstig handboek, maar wellicht
ook al voor de publicatie daarvan in Praag te zien in het zomerpaleis van
Wladislaw II, in het wildpark beneden bij de rivier. Van dit onderkomen is
alleen het oorspronkelijke grondplan te reconstrueren, de façades zijn in de
tijd van keizer Rudolf II sterk veranderd. Het is alleen de vraag of het meest
recente voorstel tot reconstructie door de restauratiearchitecten Durdik en
Chotebor verantwoord genoeg is.270
Het zomerpaleis heeft in de 16de eeuw nooit een woonfunctie gehad.
De term paleis is daarom eigenlijk niet juist en ook de vergelijking met
een villa gaat mank.271 Het gebouw staat aan het eind van de lengte as van
het tuincomplex, als ultiem doel voor de vorst en voor de hoveling na een
wandeling door de tuinen.
Net als de bouw binnen de muren van de Burcht, werd na 1547, het
aantreden van aartshertog Ferdinand, ook de onderneming in de tuinen
naast de Burcht voortgezet. Over de drijfveren van de koning wordt in de
literatuur gespeculeerd. Het zou koning Ferdinand I te doen zijn geweest
om een toevoeging aan de traditionele paleisbouw, zoals hij die uit zijn
jeugd in Spanje kende. Overtuigender als inspiratiebron is de tuinaanleg
bij veel Italiaanse paleizen en vooral bij de villa’s die in de loop van de
15de eeuw buiten de stad werden gebouwd. Het (zomer)paleis in de tuinen
is echter, anders dan veel kunsthistorici beweren, niet goed met een villa
te vergelijken. Villa’s hadden een zelfstandige woonfunctie en die heeft dit
zomerpaleis nooit gehad. Het was bedoeld en geschikt voor ontvangsten en
feesten; de vloer van de kapverdieping bijvoorbeeld werd niet met marmer
belegd om tijdens het dansen uitglijden te vermijden.272
Het zomerpaleis (Lustschloss) dat gezien vanaf de Moldau-oever op
enige afstand van de Burcht ligt, was ten tijde van het stadhouderschap van
Ferdinand II samen met de aanleg van de tuinen, ook in financiële zin een
grote onderneming. Uit de financiële bronnen blijkt in ieder geval niet dat
er haast werd gemaakt en dat plannen voor de ingebruikneming moesten
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worden uitgesteld. De koning liet zelfs tegen de Italianen optreden, terwijl
hierdoor de bouw nog meer vertraagd werd. Om ervoor te zorgen dat het
zomerpaleis af te sluiten was, werd zoals gezegd een muur gebouwd,
waarschijnlijk voor de arcade langs.273 Waar deze daarna nog te betreden
was, is niet duidelijk, waarschijnlijk ergens vanaf het geëgaliseerde terrein
aan oost of westkant . Hoe hoog deze muur was, is niet vermeld.
De ingangsverdieping met de arcade werd pas in het begin van de
jaren 1550 onder leiding van Stella voltooid, nadat de bouw vele jaren had
stilgelegen. Na zijn dood in 1552 kwam de controle op de voortgang van
de bouw bij de Duitstalige Hans Tirol en Bonifaz Wolmut. Deze laatste
maakte uiteindelijk het ontwerp van de bovenverdieping en het opvallende
ojiefvormig dak, dat uiteindelijk in 1560 met koper werd gedekt. Het
feit dat na de dood van Stella andere bouwmeesters het zomerpaleis naar
eigen ontwerp voltooiden, wijst er mijns inziens op dat het model dat
Stella in 1538 importeerde een weinig definitief karakter had. Er is door
verschillende auteurs gespeculeerd over de herkomst van dit oorspronkelijke
ontwerp. De plattegrond zou bijvoorbeeld aantonen dat de bouwmeesters,
waaronder Stella en de broers Aostallis bekend waren met Palladio’s ideeën
en publicaties.274 De opmerkelijke maatverhouding tussen ingangsverdieping
en eerste verdieping maakt echter zichtbaar dat het zomerpaleis, zoals
veel meer opdrachten van koning Ferdinand, niet zijn gebaseerd op een
vaststaand, onveranderbaar ontwerp van een gewaardeerde bouwmeester.
Aartshertog Ferdinand toonde zich in de loop van de jaren 1550
betrokken bij de bouwprojecten in de tuinen, maar laat zich in vergelijking
met de bouw van Stern, veel minder nadrukkelijk op de hoogte stellen.
De aartshertog leek in ieder geval niet op de hoogte van een eventueel
samenhangend ontwerp en gaf alleen bij de inrichting en de decoratie
van de verdieping van het zomerpaleis heel concrete aanwijzingen.
Tegen de binnenkant van de dakstoel bijvoorbeeld, wenste de aartshertog
een beschildering met sterren, planeten en de tekens van de dierenriem.
De koperen buitenkant van de dakstoel moest worden voorzien van de
Habsburgse kleuren wit en rood.275 Of de decoratie aan de binnenkant er ooit
is gekomen en wie deze zou hebben geschilderd is niet te achterhalen.
Het interieur van het zomerpaleis is in de 19de eeuw volledig
vernieuwd, nadat het gebouw vanaf 1779 door het leger in gebruik was
geweest. Alleen op de bovenverdieping is nog iets van het oorspronkelijke
gebruik voor te stellen.
De brede balustrade rondom gaf de gebruikers niet alleen uitzicht over
de Praagse Oude en Nieuwe stad, maar ook over de tuinen. Gasten konden
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er het spektakel op het toernooiveld zien, zonder veel last te hebben van
het stof dat de paarden deden opstuiven. Bij heldere nachten leverde het
zomerpaleis een vrije blik op het firmament en waarnemingen aan de sterren
zouden meteen konden worden vergeleken de afbeelding binnen onder de
kap.

Decoratieprogramma?
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Stella was, zoals gezegd, verantwoordelijk voor de decoratie van de
zwikken van de arcade en de in totaal 72 reliëfs op de balustrade onder de
zuilbases. De reliëfs vertonen onderling zoveel stilistische verschillen dat er
van vele handen sprake moet zijn. Op grond van de opmerkelijke stilistische
overeenkomsten met een aantal voorstellingen op de stucplafonds in
lustslot Stern, veronderstel ik dat de makers van de reliëfs in steen (in
ieder geval deels) dezelfde waren als de werkers in stuc in Stern en dat
dezelfde vaklieden ook betrokken waren bij het ontwerp van de decoratie
van de Landrechtstube, dat werd ingediend door Andre Aostallis en Johan
Campion.
De meeste onderwerpen van Stella’s reliëfs zijn, net als die van
de stucvoorstellingen, ontleend aan de mythologie, een enkele aan de
Romeinse geschiedenis. In tegenstelling tot het werk in Stern zijn er
op het zomerpaleis ook een aantal voorstellingen van handelingen van
Habsburgers, merendeels jacht- en oorlogscènes. Koning Ferdinand zelf is
in de voorstellingen op het zomerpaleis tweemaal herkenbaar, samen met
koningin Anna, te paard op jacht en ook Keizer Karel V is in twee reliëfs te
zien.
De iconografie van de reeks reliëfs is gebaseerd op verschillende
bronnen. Bažant heeft deze in zijn monografie nauwkeurig geïdentificeerd.276
Iedere voorstelling kan, blijkt uit zijn analyse, op enige manier in verband
gebracht worden met de beeldvorming van de Habsburgers. Hun deugden
en heldendaden, zoals in vier scènes met Hercules zijn, net als die in
Stern, goed te identificeren en zullen ook door de 16de-eeuwse geletterde
beschouwer zijn herkend. Maar de reliëfs op de bases en in de zwikken van
de arcades rond het zomerpaleis vormen naar mijn mening geen programma,
in de zin dat hun betekenis samenhang vertoont. De Habsburgse vorsten
zijn, behalve in de portretmatige reliëfs met koning Ferdinand I en Keizer
Karel V, te herkennen in enkele jachtscènes, waaronder een beren- en een
leeuwenjacht en voorstellingen met oorlogstrofeeën, gevangenen en scènes
met strijd tegen mannen met tulbanden, de zwaar bevochte Turken. Nogal
onopvallend en temidden van mythologische scènes is de Capitolijnse wolf
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afgebeeld wederom een verwijzing naar de Romeinse geschiedenis en de
stichting van Rome. Maar voor een ideologisch monument dat uitdrukking
geeft aan Ferdinand I als ‘divinus electus’, de status die Bažant het gebouw
geeft, zijn zowel de vormgeving als de decoratie te toevallig. De vorm is
het werk van (tenminste) twee niet samenwerkende bouwmeesters en bij
de veelheid van scènes kan niet van een samenhangend beeldprogramma
gesproken worden. Er is ook een praktisch argument tegen de veronderstelde
samenhang: de beschouwer zou voor een goed zicht op het geheel op enige
afstand om het zomerpaleis heen moeten lopen. Dat is tegenwoordig al
niet goed mogelijk, in de 16de eeuw stonden op de helling aan noord- en
oostkant schuttingen die de omloop belemmerden. Heraldische verwijzingen
naar Ferdinand I als vorst zitten in het fries direct onder de gebeeldhouwde
balustrade. Het zijn emblemen met een Boheemse leeuw en een adelaar, de
symbolen van de orde van het Gulden Vlies en het alliantie-monogram van
koning Ferdinand en Koningin Anna: een gekroonde F(erdinand) A(nna).
De keuze van de scènes past in een iconografische Habsburgse traditie,
de geschoolde en beslist niet toevallige wandelaar die na een tocht door
de tuinen het zomerpaleis naderde werd geacht de afzonderlijke scènes te
herkennen en te associëren met de vereerde vorsten Ferdinand I en Anna
en hun dynastieke geschiedenis. Menig gast zal jachtscènes hebben kunnen
associëren met zijn of haar eigen ervaring aan Ferdinands hof. Over de
mogelijke associaties met de mythologische en historische voorstellingen
zal in het hoofdstuk over de iconografie van het stucwerk in Stern iets
uitgebreider worden ingegaan. Een groot aantal van de onderwerpen in de
decoratie van het zomerpaleis is, evenals die in het stucwerk in Stern, niet
alleen van betekenis voor de Habsburgse vorst, want dezelfde onderwerpen
zijn ook in stuc- en steendecoraties te vinden die in opdracht van Boheemse
adel in hun kastelen werd uitgevoerd.
Op het terrein voor het zomerpaleis werd, vlak na het vertrek
van aartshertog Ferdinand II in 1567 een fontein geplaatst. Over het
productieproces van deze ‘zingende’ bron is vrij veel bekend.277 Het ontwerp
(in was) is van Francesco Terzio, een van de Italianen die al onder Stella
werkte. Het model is gemaakt door Hermann Peisser en het werd gegoten
door de Boheemse Tomas Jaros. De afwerking was in handen een Italiaan:
Antonio Brocco.278 De vormgeving van de figuren en de iconografie van
de voorstellingen op de fontein passen bij de decoraties in steen op het
zomerpaleis. De samenwerking bij het productieproces in de tuinen op
basis van het ontwerp van Terzio duidt op het bestaan van een nauwkeurig
ontwerp. Het is jammer dat van geen van de opdrachten in de tuinen, ook
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van deze fontein niet, modellen in hout of op papier bewaard zijn gebleven.
Aartshertog Ferdinand was, zeker als verzamelaar in Ambras, geneigd
veel van zijn materiaal dat in zijn opdracht werd gemaakt, te bewaren.
Ten aanzien van de modellen kan worden verondersteld dat deze dus niet
vanzelfsprekend in bezit van de opdrachtgever kwamen, maar in bezit
bleven van de uitvoerend bouwmeester of beeldend vakman.
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Een nauwkeurige reconstructie van het lange en smalle tuinareaal zoals
dat er in het midden van de jaren ’50 moet zijn geweest, is vooralsnog niet
gemaakt, al is die van Lietzmann uit 2007 wel een poging. In analogie met
andere tuinen uit het midden van de 16de eeuw moet het terrein opgedeeld
zijn geweest in grote perken en waren er een wijn- en een boomgaard.279
Hoewel het de genoemde meester Franceso niet goed lukte de exotische
gewassen tot bloei en vrucht te krijgen, zal het terrein intensief gebruikt
zijn als nutstuin. Over de opbrengsten van gewone groenten uit de tuinen
valt in de bronnen niets te lezen. In 1546 was er in ieder geval fruit genoeg
en bestelde koning Ferdinand tijdens de Reichstag in Regensburg kwetsen
en vijgen uit zijn Praagse tuin.280 Begin jaren ’60 gaat Wolmut zich, als
hij aan de voltooiing van het zomerpaleis werkt, bezighouden met een
alternatief voor de opslag van de niet-winterharde planten. Eerder was
de sokkelverdieping hiervoor ingericht en werd deze zelfs verwarmd.
Wolmut stelde toen voor de planten in de aarde te zetten op het terras aan de
zuidzijde en in de winter een te verwarmen overkapping te bouwen.
Ook de brug, waarvan de stenen pylonen na 1534 werden gemetseld,
had een houten opbouw met overkapping, zodat de vorst ongezien zijn
tuinen kon bereiken.281 In Praag was dit een expliciete wens van koning
Ferdinand en misschien ook een aanwijzing dat de koning was beïnvloed
door Petrarca’s ideaal. Petrarca stelt immers dat een heer zich in zijn tuin
moet kunnen terugtrekken om zich te ontspannen.
De gangen binnen het Burchtareaal, de overkapping op de brug en
een deel van de weg dienden de privacy van de Koninklijke familie bij
een bezoek aan de tuinen. De vorstelijke ontspanning begon zelfs al op de
brug, als de aartshertog zijn kruisboog aanlegde om wild te schieten. Hij
noteerde meer dan eens in zijn jachtdagboekjes dat hij in de zogenaamde
‘Alte Tiergarten’, in de kloof tussen de Burcht en het tuincomplex reeën
en fazanten schoot. Dit wild dat speciaal voor dit soort jacht in de kloof
werd gehouden, moet op het kale veld tamelijk eenvoudig te schieten zijn
geweest.282
Direct over de brug stond het stenen huisje van de tuinman. Hier
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in de buurt moeten, zoals gezegd, dierverblijven hebben gestaan. Het
is onduidelijk of er onder koning Ferdinand I al sprake is van een echte
dierentuin zoals keizer Rudolf II die moet hebben gehad. Buchholz
vermeldt dat de doodzieke eland in een speciale houten stal in de tuinen
werd gehouden.283 Er waren ook kooien met roofvogels, waarvan de meeste
soorten bij de jacht werden gebruikt. Waarschijnlijk was er in de tuinen een
buitenverblijf voor kamelen en voor een lama. Aan deze dieren zal in het
(vierde) hoofdstuk over de geleerden rond de aartshertog meer aandacht
worden besteed.
De reden dat in bronnen vooral melding wordt gemaakt van de zorg om
exotische gewassen en uitheemse dieren was ongetwijfeld de kostbaarheid:
de aanschaf en de verzorging waren aanleiding tot aparte administratieve
notities, los van de kosten van de verzorging van andere dieren in de stallen
van de Burcht. De aanleg van perken met gewone sierbloemen of inheemse
planten was geen vermelding waard en over de omvang en de precieze
locatie is dan ook, op enkele perken op tekeningen van Wolmut na, niets
te reconstrueren.284 De nadruk op exotische beplanting en het moeizaam
in stand houden daarvan gecombineerd met het beeld van het tuincomplex
nu, met haar bijzondere en vooral dikke bomen en landschappelijke
doorzichten, verleidt tot een heel andere voorstelling van het uiterlijk van de
tuinen dan aartshertog Ferdinand II gehad zal hebben. De bomen waren net
geplant, het tuinareaal was gedeeltelijk wijn- en boomgaard en er was vrij
veel ruimte voor sportvelden en een incidenteel in te richten toernooiveld.
Zoals gezegd was er eerst aan de zuidkant op de rand van de kloof een
schietbaan. Deze werd verplaatst van de zonnige en beschutte zuidrand
van de kloof naar het terrein ergens achter het zomerpaleis. Een schietbaan
vereist een strook geëffende en overzichtelijke grond, dus een kaal stuk
land, al dan niet afgezet en voorzien van merktekens en bij oefening of
wedstrijden te voorzien van een al dan niet bewegend doel, ruimte voor de
schutters en eventuele toeschouwers. Het toernooiveld dat zich ‘ergens voor
het zomerpaleis’ moet hebben bevonden, was waarschijnlijk niet permanent
als zodanig in gebruik, maar was ongetwijfeld ook niet beplant. In het
hoofdstuk vijf komen de toernooien en de toernooivelden van aartshertog
Ferdinand II opnieuw aan de orde.
Voor balspelen werden in eerste instantie ook sportvelden gebruikt,
afgezet met verplaatsbare houten schuttingen. Tennis, kaatsen, ‘jeu de
paume’, ‘pelotes’ of ‘real tennis’ waren in het midden van de eeuw aan veel
hoven populair. De genoemde spelen hebben ongeveer dezelfde spelregels.
Real tennis bijvoorbeeld wordt, net als het tegenwoordige lawn tennis
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gespeeld door twee of vier spelers die met rackets een bal over een net slaan.
De bal mag slechts eenmaal stuiten, niet alleen tussen de lijnen van het veld,
ook tegen de muren en het dak. De opslag, de eerste keer dat de bal over het
net gaat, moet zelfs eerst tegen het schuine dak kaatsen. Op veel prenten van
16de-eeuwse kastelen zijn binnen de muren of in de tuinen open tennisbanen
te zien, gekenmerkt door hoge schuttingen met bovenop een schuin opstaand
deel.285 Op balspelen zijn allerlei varianten, onder andere een soort squash
en varianten op het kaatsen en het Spaanse pelotes. Aan het eind van het
verblijf van aartshertog Ferdinand II in Praag werd er voor de tennisvariant
een stenen balspelhuis gebouwd. Dit gebouw van de hand van Wolmut heeft
aan drie zijden wanden en een arcade met grote bogen. Het interieur meet
68 x 13 meter en bood plaats aan twee velden, een voor dubbelspel. Hoe
de houten schuttingen en de galerijen in de ruimten waren ingebouwd of
opgesteld is niet meer na te gaan, want het interieur is sinds de oplevering in
1568 ingrijpend veranderd en in 1945 zelfs geheel uitgebrand.

Concluderend
De Praagse Burcht was ook onder Koning Ferdinand I een representatief
bolwerk. Hoog boven de Praagse steden gelegen, toonde ook onder de
Habsburgse koning de Burcht de macht van de koning, de heersende adel
en de kerk. Boven de muren van de vesting uit waren vanaf het begin van
de 16de eeuw het koninklijk paleis en de belangrijkste adellijke paleizen
duidelijk zichtbaar en daar achter ook de torens van een klooster en de
grote Roomse kerk. De kern van deze materiële representatie, het paleis
en de kerk, waren al gebouwd vóór het aantreden van de Habsburgse
vorst. Koning Ferdinand I heeft na zijn kroning in 1526 niet als vanzelf
de bouwactiviteiten van zijn voorgangers gecontinueerd en deze mijns
inziens al helemaal niet overtroffen. Zijn belangrijkste toevoeging aan het
Koninklijk bolwerk, het zomerpaleis, stond buiten de muren en was pas
30 jaar na Ferdinands aantreden voorzien van een dak en daarmee waardig
onderdeel van zijn materiële representatie. De haperende prioriteit zich in
steen te manifesteren is echter niet te verklaren uit de weinig sterke politieke
positie van deze Habsburgse koning, want ook zijn voorgangers Wladislaw
en Ludwig Jagiello waren geen politiek sterke vorsten. De bijzonder trage
start van Ferdinands bouwprogramma moet eerder gezocht worden in de
organisatie van het hof, het ontbreken van een leidinggevend architect en
tegenslag.
Hoewel de komst van de Habsburgers naar Bohemen het hof geen
spectaculaire veranderingen en introductie van een volstrekt nieuwe
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vormgeving leverde, staat de introductie van de Renaissance in iedere
kunsthistorische beschrijving nadrukkelijk op naam van Ferdinand I.
Bovendien was de bouw in opdracht van de Habsburgers geen
implementatie van een nauwkeurig vormgegeven programma, maar bestond
uit losse ondernemingen, die door tegenslagen werden gekenmerkt en die,
ondanks alle inspanningen van aartshertog Ferdinand II, waarschijnlijk geen
prioriteit hadden bij de koning.
De scheidingen die veel kunsthistorici nog altijd trekken door
stilistische periodisering is voor de analyse van de vormgeving van
Praagse bouwondernemingen niet vruchtbaar. De opdeling in stijlperioden
en de daarmee samenhangende scheidingslijnen, doen geen recht aan
de complexiteit van een historisch hof. Praag stond in de 15de en 16de
eeuw in contact met andere delen van Europa en juist de hofcultuur
werd gekenmerkt door de voortdurende uitwisseling van kunstenaars en
geleerden. De Boheemse adel was in deze hofcultuur als opdrachtgever
van groot belang en droeg, misschien zelfs meer dan de koning, bij aan die
uitwisselingen.
De Habsburgers reageerden op de vormgeving die zij tegenkwamen
aan andere hoven, behalve het Hongaarse, vooral die uit Italië en zij deelden
deze reacties met de meest prominente Boheemse adel. Zij trokken allemaal
Italiaanse vaklieden aan, die in concurrentie met Duitse en Boheemse
vakgenoten een bijdrage probeerden te leveren aan de hofcultuur. Een
kunstenaar die, zoals Vasari of Romano boven zijn vakgenoten stond en een
belangrijke adviserende rol speelde, kan in Praag niet worden aangewezen.
De belangrijkste toevoeging aan het hof in Praag was de aanleg van
tuinen op het terrein naast de Burcht. De recreatie van de vorst en van
zijn gasten vond echter niet plaats in de groene ambiance van gevarieerd
beplante tuinen, maar vooral op kale sportvelden. Pas enkele jaren na de
dood van Koning Ferdinand I werd het zomerpaleis voltooid en het eerste
stenen balspelhuis gebouwd. Aartshertog Ferdinand II maakte gebruik
van de tuinen en vond zijn (vrijwel) dagelijkse ontspanning vooral op zijn
jachtterreinen, zoals in het volgende hoofdstuk over Stern zal blijken.
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Stern Ferdinandopyrgum
Lustslot Stern is uniek. Om deze constatering te onderbouwen wordt hier de
geschiedenis, ligging en de vorm beschreven en een voorstel gedaan hoe de
veelhoekige ruimten en de vier verdiepingen kunnen zijn gebruikt.

~ 3 001

De ligging van Stern op de helling van Malejov, een heuvel die later Bila
Hora (Witte Berg) werd genoemd, is mooi te zien op deze kaart uit 1723
van het waterleidingssysteem dat liep van de Witte Berg naar de Burcht.286
Een rit van de Burcht naar de Neue Tiergarten ging in de 16de eeuw over
een weg tussen velden en wijngaarden. Na het verlaten van de Burcht moest
het paard even worden aangezet voor een korte klim naar de stadspoort
bij het Premonstratenzer klooster Strahov en daarna was de zes kilometer
lange rit tamelijk vlak. De weg voerde langs het, in de 16de eeuw vervallen,
Benediktijner klooster Brevnov naar de poort van het ommuurde park.
Deze poort is tegenwoordig zonder enige versiering, maar zou, als de
enige contemporaine beschrijving door dichter en arts Laurentius Span
adequaat is, een uit schitterend marmer gehouwen wapen van de vorst
hebben gedragen.287 Naast de poort was het huis van de poortwachter die,
volgens Span, tegelijk ook de hoeder en verzorger van de hele tuin moet zijn
geweest.288
Het wildpark, de NeueTiergarten was, aldus Span, dicht begroeid en is
dat nog altijd.289 Het wild kon zich verschuilen op de hellingen van de Witte
Berg, maar het kon door de hoge en gesloten ommuring het park niet uit.
Voordat in 1555 de bouw van Stern startte, was het huis van de dieroppasser
klaar. Bij dit huis, dus bij de ingangspoort stonden ook vogelkooien van de
vogels waarmee gejaagd werd, zoals valken, buizerds en ook kleine vogels
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zoals vinken die als lokaas werden gebruikt.290
Het stervormige patroon van paden dat op de 18de-eeuwse kaart te zien
is, dateert waarschijnlijk al van de eerste aanleg en was praktisch bij de
drijfjacht, zo schrijft ook Span. Hij zag behalve veel patrijzen en fazanten,
ook herten in het park en dat deze werden opgejaagd zodat ze op de paden
terecht kwamen. Het jachtgezelschap wachtte in het midden van de ster
het wild op, schoot of liet het in netten vangen. Muchka ziet in de manier
waarop de paden in deze Neue Tiergarten zijn aangelegd de eerste vorm van
landschapsarchitectuur, de bewust bedoelde manipulatie van de natuur in
het landschap. Uiteraard is er sprake van manipulatie van de natuur, maar
deze is mijns inziens in de eerste plaats utilitair en passend bij de functies
van een ommuurd wildpark. De architect en bouwkunsthistoricus Uličný
volgt Muchka’s gedachtengang en ziet ook in de ligging van het wildpark
een bewust landschapsplanning. Uličný legt een imaginaire verbinding met
de bebouwing binnen de muren van de Burcht.291 Als Stern inderdaad is
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ontworpen door een vestingbouwer, zoals in dit hoofdstuk wordt betoogd,
dan zou een landschappelijke relatie met andere vestingwerken mogelijk
zijn, al is daarmee beslist niet gezegd dat Stern en het wildpark rondom deel
uit maakten van een dergelijke samenhangende verdedigingslinie. In de slag
om de Witte Berg in 1621 werd het gebouw niet bij gevechtshandelingen
gebruikt, al is het toen wel beschadigd geraakt.292
Aartshertog Ferdinand II die in de jaren 1550 en ’60 gebruik maakte
van het park was echter geen militair strateeg, maar wel een gepassioneerde
jager, wat blijkt uit de al eerder genoemde notities over zijn jachtpartijen in
Bohemen. Het notitieboek over het jaar 1558-59 laat onder meer zien dat
de aartshertog enkele dagen per maand op jacht ging op de verschillende
terreinen rond de stad Praag, waaronder deze ‘Neue Tiergarten’, maar ook
bij de kastelen Brandeis, Podiebrad en Bürglitz. Ook op reis had hij zijn
jachtgeweer altijd binnen handbereik, want ook heel andere locaties staan
genoteerd met al dan niet succesvolle schoten.293
De jacht was voor Ferdinand II, net als voor veel meer leden van zijn
familie een prestigieus tijdverdrijf, waarbij de vorst zich fysiek van andere
jagers kon onderscheiden en kon laten zien dat hij de juiste inzichten had.
Dit bleek niet alleen tijdens de drijfjacht of bij het schieten, maar ook bij de
zorg voor wildstand, het fokken en africhten van de honden of jachtvogels
en het onderhoud van de jachtdomeinen. Aartshertog Ferdinand II had deze
vaardigheden al jong in Innsbruck opgedaan, daarbij gesteund door de
talloze schriftelijke aanwijzingen van zijn overgrootvader Maximiliaan I.
Direct na zijn terugkeer naar die stad liet Ferdinand (in 1567) Maximiliaans
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aanwijzingen over Gärtnerei, Falknerei, Jägerei, Kellerei bundelen, waaruit
af te leiden is dat deze aanwijzingen voor hem nog steeds belangrijk
waren.294
De jachtdagboekjes die de aartshertog in Bohemen aanlegde, moeten
waarschijnlijk ook geïnterpreteerd worden als een administratie van de
wildstand, want het ging hem, zo blijkt uit de notities, niet (alleen) om de
buit. Alle schoten, de missers en de meest eervolle, meerdere dieren met één
kogel, werden geteld en genoteerd.
Een jachtpartij in een goed onderhouden terrein waar het wild
nauwelijks te missen is en dat is voorzien van de juiste accommodatie, is
een zeer geschikte vorm van vertoon. De vorst kon laten zien dat hij niet
alleen het uithoudingsvermogen en de fysieke vaardigheden had, maar
toonde ook zijn capaciteiten op het terrein dat tegenwoordig ‘natuurbeheer’
heet. Ferdinand II bracht in zijn verzamelingen deze capaciteiten en
zijn aandacht voor de natuur tot uitdrukking in een grote hoeveelheid
jachttrofeeën, waaronder vooral rariteiten, zoals een gewei dat na afstoting
in de stam van een boom is vergroeid.
Lustslot Stern ligt niet op de top van de Witte Berg maar net op de
rand van de helling. Bezoekers die tegenwoordig het wildpark door de
hoofdpoort betreden, moeten de brede allee bijna geheel omhoog lopen
voordat ze het gebouw helemaal kunnen zien. Laurentius Span die het
wildpark vlak na de bouw van Stern heeft bezocht, vond dat het lustslot
het park domineerde. Voor een 21ste eeuwse bezoeker is dat veel minder het
geval.295 Het gebouw nodigt de huidige bezoeker door haar gesloten vorm en
door de hoge muren eromheen ook niet direct uit tot een bezoek. Eromheen
lopen kan ook niet, daarvoor is de steile helling te dichtbegroeid. Span vond
bij zijn bezoek aan Stern de deuren wijd open, maar hij moet dan ook een
gast van de aartshertog geweest zijn en geen museumbezoeker.

* 3 005

Stern geen villa, maar ook geen jachtverblijf
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Palazzo del Te van de Gonzaga in
Mantua, dat op een eiland ligt en vanaf de stadsmuren zichtbaar was, staat
Stern nogal verscholen.296 Het Lustslot is dan ook, net als het zomerpaleis,
niet te vergelijken met een villa, maar het is ook geen traditioneel jachtslot,
waar een haardvuur in een centrale hal vaak het centrum vormt.
Over de jachtverblijven van de Boheemse koningen is weinig bekend.
Koning Wladislav II had een jachtterrein zoals ook in hoofdstuk twee
vermeld. Dit wordt in bronnen aangeduid als Alte Tiergarten aan de oever
van de Moldau. Het jachtverblijf of lustslot werd wellicht net als Stern als
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feestruimte gebruikt. Dit soort gebouwen zou, aldus architectuurhistoricus
Durdik, meer zijn voorgekomen; niet alleen de hoge adel maar ook
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hadden, volgens deze auteur, in de
15de eeuw jachthuizen in de buurt van Praag. Hiervan zijn echter nauwelijks
nog sporen.297
Behalve Stern en wellicht ook het lustslot van Wladislaw II aan de
rivier bij Stromovka, hadden de Habsburgers ook een aantal oude burchten
in gebruik als (jacht)verblijven, waaronder het al genoemde Bürglitz
(Krivoklat) en Breznitz dat aartshertog Ferdinand II aan het einde van
zijn stadhouderschap verwierf. Deze oude kastelen zijn echter ook altijd
in gebruik geweest als residenties en lijken daarom niet op Stern. Bürglitz
wordt door de meeste auteurs beschouwd als de residentie van Philippine
Welser. Scheicher noemt het Ferdinands ‘Privates Refugium’ en als dit het
geval was, geen plaats waar hij na de jacht gasten ontving.298 Op Scheichers
suggestie dat de aartshertog in Bürglitz zijn verzamelingen bewaarde kom ik
in het vijfde hoofdstuk terug.
Stern is dus niet te vergelijken met een jachthuis of -kasteel en is
behalve in de grote zaal op de tweede verdieping niet ingericht voor veel
gasten tegelijk. Er is geen grote haard in het centrum van het gebouw,
de ingangsverdieping was zelfs niet te verwarmen, alleen op de eerste
verdieping zijn vijf haarden in de relatief kleine vertrekken. Er is, anders dan
in traditionele jachtkastelen geen grote eetzaal en slechts een ongemakkelijk
hoog gelegen danszaal. Op enige afstand staat een keukengebouw, waar
ook ruimte was voor een groot gezelschap om te eten.299 Dit keukengebouw
ligt ongeveer tweehonderd meter ten westen van Stern, op een lager niveau,
in een kom in de berg.300 Het moet ooit met Stern verbonden zijn geweest.
Vermoedelijk was ook hier een overdekte gang, zoals die ook op de Burcht
werd gebouwd.301
Uit Spans tamelijk omslachtige typering van de muren rondom Stern
valt op te maken dat deze altijd al voorzien waren van de driehoekige
bastions.302 Op kaarten uit het begin van de 18de eeuw, zoals die met het
waterleidingssysteem, zijn ze echter niet getekend. Een vesting met bastions
is niet functioneel voor een jachtverblijf of Lustslot, maar blijkt wel
traditioneel, want het ‘Neugebäude’, het lustslot dat in 1570 in opdracht
van Maximiliaan II bij Wenen werd gebouwd, had (ook) een degelijke
ommuring met bastions. Ook de Italiaanse villa’s uit het midden van de 14de
eeuw leken veel op versterkte plaatsen.303 Als deze laatste een inspiratiebron
zijn geweest voor de bouw van Stern en voor het ‘Neugebäude’, is het
aannemelijk dat Stern oorspronkelijk al veel van een heel kleine vesting had
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en moet het ontbreken van de bastions op de 18de-eeuwse kaarten aan de
tekenaar(s) hebben gelegen. De bastions waren in ieder geval aan het eind
van de 19de eeuw verdwenen en vermoedelijk afgebroken nadat het gebouw
in 1875 geen militaire functie meer had.304 Stern heeft tegenwoordig aan de
voorzijde een veel lichtere (dunnere) muur met een hek en aan weerszijde
een portiersruimte.

# 3 010

De terrastuin305
De muren langs Stern heuvelafwaarts waren in meerdere opzichten
praktisch: ze hielden het wild buiten en de grond binnen.306 De bijna
honderd meter lange tuin op de steile helling werd toegankelijk na de aanleg
van verschillende terrassen. In 1556 werd door vijftig man gewerkt aan het
bewerken van de (oorspronkelijk dicht begroeide) berghelling. Er werden
ongeveer 11.250 boomstronken uitgegraven.307 Voor een reconstructie van
de tuinen zal op de helling archeologisch onderzoek moeten worden gedaan.
Helemaal beneden werd in 1562/63 de beek die ten oosten van de
tuinmuur bergafwaarts liep, afgebogen en ingedamd. Hierdoor ontstond een
vijver.308 Mogelijk was hier, net als in de Burchttuinen een (eiken)houten
constructie als aquarium voor bijzondere vissen309 of waren er in deze vijver
met behulp van dijken, visvijvers gemaakt voor de kweek van inlandse
vis, zoals Georg Handsch beschrijft.310 Span beaamt dit met de zin dat de
aartshertog in het stroompje ‘zijn vis placht te verstoppen’. Onduidelijk is of
de twee wilde paarden die Ferdinand volgens Span had uitgezet, in deze tuin
leefden of in het wildpark zelf. Span is opmerkelijk gedetailleerd over het
streven met deze ongetemde dieren te fokken.
Dat het terrein achter Stern, evenals als Stern zelf, ook bedoeld
was voor andere vormen van ontspanning dan jagen en eten, blijkt uit
de aanwezigheid van de galerij, die behalve voor balspelen ook voor het
overwinteren van planten kan zijn gebruikt. De zonnige helling vlakbij een
bron was geschikt voor de kweek van al dan niet exotisch siergewas en fruit
en een plaats waar ook geleerden uit de kring van de aartshertog kunnen
hebben rondgelopen.
Op het eerste terras werd een jaar na aanvang van de bouw aan een
natuurlijke rand in de rots een langgerekt gebouw gezet.311 Het werd door
Italiaanse bouwmeesters en door Wolmut ‘galleria’ genoemd.312 Later noemt
Wolmut het een ‘Ballhaus’ en Span schrijft over een ‘sphaeristerion’ (een
zaal voor balspelen). Een vergelijking met soortgelijke gebouwen leert dat
een breedte van acht meter voldoende is voor het ‘real tennis’, het balspel
dat in verband met de tuinen in het vorige hoofdstuk is beschreven.
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Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat de galerie drie
verschillende façades heeft gehad. De eerste façade is volgens Blanka
Kozankova van de hand van een Italiaanse bouwmeester en had twaalf
arcades.313 Deze restauratiearchitect vermoedt dat de arcade te licht van
constructie was voor het hoge dak, dat waarschijnlijk net als bij het
keukengebouw gemetseld was. Daarna zou er door Wolmut een tweede
gevel zijn geplaatst. Deze gevel heeft door het gebruik van pilasters met een
zware basis veel overeenkomst met het grote balspelhuis in de Burchttuinen.
De ingrijpende restauratie van deze galerij niet lang na de bouw, wijst erop
dat niet alleen Stern zelf, maar ook de terrastuinen aandacht en prioriteit
kregen. Het is dan ook heel opmerkelijk dat er over het gebruik hiervan
tijdens het stadhouderschap van de aartshertog zo weinig is vastgelegd.

Stern in de literatuur
Bij Stern is het, zoals gezegd, doorgaans stil, het gevolg van de zeer
beperkte aandacht die het krijgt in architectuurgidsen en monografieën over
Praagse architectuur en uiteraard, van de locatie op enige afstand van het
centrum.314
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Laurentius Span schenkt in de 16de eeuw in zijn lyrisch gedicht over dit
Ferdinandopyrgum (Ferdinandsburcht) aandacht aan de afgelegen locatie,
die voordat Stern werd gebouwd, het domein was van struikrovers en wilde
beesten.
Ook later was er geen aanleiding naar het wildpark te komen en Stern
te bezoeken, want als kruithuis van het Oostenrijkse leger was het tussen
1780 tot 1866 hermetisch gesloten en goed bewaakt. In 1860 werd Stern
even opengesteld en was er ook meteen belangstelling voor de geschiedenis
van het gebouw. Twee artikelen door de Oostenrijkse archivaris David
Ritter von Schönherr in het Duitse dagblad Bohemia in 1860 en 1875 en het
artikel van ‘ff’ in de Svetozor van 1867 laten zien dat de auteurs het interieur
hebben gezien en documenten uit het Praags archief hebben geraadpleegd.315
In 1875 ontruimde het leger Stern definitief en werd het gerestaureerd. De
eerste monografische publicaties over Stern bevatten tekeningen van de
decoraties in het interieur van Ph. Baum uit 1877 en de eerste uitgebreide
beschrijving is van J.von Falke uit 1879.316
In de belangrijkste kunsthistorische literatuur over Stern uit de 20ste
eeuw vormt het een onderdeel van de stilistische analyse van de Renaissance
bouwkunst van Bohemen en wordt het als een typisch voorbeeld van het
Maniërisme beschreven. Deze stijltypering is voor de auteurs meteen de
verklaring voor de opmerkelijke vorm en de veelvormigheid van de ruimten
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in het interieur. Het Maniërisme gezien als de zelfstandige vormwil uit
het midden van de 16de eeuw geldt als verklaring voor alle afwijkende of
opmerkelijke vormgeving. Vasthoudend aan dit predicaat komen, behalve
de in de inleiding genoemde auteurs, ook Tsjechische auteurs als Moravek,
Pollack, Seibt, Hubala en Krčalova tot veelzijdige historische beschrijvingen
van Stern, maar buigen zij zich niet over de mogelijke functie en het
gebruik.317 Opvallend bij deze laatste auteurs is de stelligheid waarmee
namen van betrokken kunstenaars Lucchese en Aostalli worden genoemd.
Het bronmateriaal in Weense en Innsbrucker archieven geeft echter
onvoldoende aanwijzingen om die stelligheid te onderbouwen.
De meer recente literatuur waarin Stern een rol speelt, heeft vooral
betrekking op het mecenaat van de Habsburgers in Praag.318 Een kleine
monografische publicatie van de kunsthistoricus Martin Stejkal interpreteert
Stern als icoon van kosmografisch verwijzingen en probeert geometrische
verhoudingen te duiden op basis van bronnen die onvoldoende relatie
met het Praagse hof van de aartshertog hebben.319 Van de laatste grote
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restauraties in en rond Stern die vanaf 1996 hebben plaatsgevonden zijn
geen rapporten gepubliceerd.

Aartshertog Ferdinand II als architect van Stern
Over de verbondenheid van aartshertog Ferdinand II met het ontwerp
van Stern bestaan, behalve Spans lyrische beschrijving, twee andere
bronnen. In 1863 vond archivaris David Ritter van Schönherr in het
Innsbruckse Statthalterei archief ontwerpteksten voor een fundatiesteen, die
hij in 1876 publiceerde.320
Dit document is gedateerd 27 juni en bevat vijf teksten, drie Duitse en
twee in het Latijn met (ongeveer) dezelfde inhoud waaruit blijkt dat de
aartshertog aan het ontwerpproces heeft deelgenomen.321
‘Epitaphium zum gulden stern im neuen tiergarten zu Prag.
Auf disem ort, wie mancher sicht,
Bai menschen zaitn ist gwesen nichts;
Et hat sich aber seltsam gwendt,
Aus nichts ‘Guldtstern’ bin ich genent,
Abgemessen, gemacht und circulirt,
Darzu mit ersten stain fundirt
Von einem fürsten lobeleich,
Ferdinand, erzherzog von Osterraich
Des leben in gsunt ach got lass wern;
Bis ich stainhert zu asch mus wern.
Beschehen im 1555.jahr den 27.junii.’
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Schönherr gelooft op basis van deze teksten in de bouwtechnische hand van
de aartshertog, al vraagt hij zich wel af hoe de deze aan zijn buitengewone
bouwkundige inzicht moet zijn gekomen: ‘Es wäre von grösstem Interesse
zu wissen, auf welche Weise der geniale Erzherzog an der ungewöhnlichen
Form des Schlossens die architectonische Gliederung und Verziehrung
bewerkstelligt hat, denn diese Aufgabe war nicht weniger schwierig als die
kunstrechte Verwerthung der inneren Räumlichkeit des Sterns, welche trotz
ihrer Architectonisch ungefügigen Form von den fürstlicht Architecten so
glücklich bewerkstelligt worden ist.’322 De auteur is enthousiast over zijn
(nieuwe) archiefvondsten, die immers het auteurschap van de aartshertog
op (vijf) verschillende manieren benoemen.323 De teksten in het Latijn en
in het Duits tonen aan, volgens deze archiefonderzoeker, dat de aartshertog
de bouw van Stern heeft bedacht, het bouwplan heeft gemaakt en de eerste
steen in het fundament heeft gelegd. Dat de teksten als vanzelfsprekend
bedoeld zijn als lofzang op de vorst wordt niet opgemerkt, wat vreemd
is voor een onderzoeker die toch in een groot deel van de archiefteksten
met betrekking tot de Habsburgers vormen van laudatio moet zijn tegen
gekomen.
Het auteurschap van de aartshertog moet echter in de eerste plaats in
het kader van de verering van de vorst worden gezien en is geen bewijs
voor zijn technische vaardigheden, wel een uiting van zijn interesse.
Ferdinand kan iets hebben getekend, maar kan mijns inziens niet het
vereiste bouwkundige inzicht hebben gehad om ruimtelijk vorm te geven.
Opmerkelijk is dat de fundatiesteen-teksten alleen de aartshertog roemen,
koning Ferdinand I wordt slechts éénmaal genoemd en was dus geen
opdrachtgever.
In 1953 kreeg Schonherrs vondst een vervolg met de ontdekking van
vijf tekeningen in de handschriftencollectie van de Ősterreichische National
Bibliothek die opnieuw de inbreng van de aartshertog bevestigen.324 De
Italiaanse tekst op fol. 1, de plattegrond van de kelderverdieping, luidt:
‘a casa del Barcho nuovo fatte fare il ser:mo Principe Ferdinando mio
gratiosissimo Principe et signor se fondam[n]ti alleguali sono statte poste
una grande guantita di Medaglie diverse et monete di varie sorte tutti di oro
et Argento fino per assai buona summa di valore posto p[e]r di sua Altezza
sotto la primera pietra delli fondamenti me puto ndi 25 Junio 1555 co[n] gli
epitaphii ins[cri]tti en de tekst in het Latijn: Cum lustra viderat tercetnu[m]
et undecim Aetas/ A Jesu nobis, data saluto stati/ Sola me finxit Fondato
lapide primo/ Ferdinandi Archiducis diva Minerva manus Me ut vides finxit
posuitq[ue] dextera sacra/ Ferdinandi regis Romanorum filii/ it gueste littere
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anchora/ F.F.F. A.M.D.L.V.’325Op vier andere bladen staan de plattegronden
van de drie andere verdiepingen en een opstand van het gebouw.
Martin Stejkal, de auteur wiens kosmologische verklaring van Stern
nog ter sprake zal komen, neemt de tekst heel letterlijk en gaat ervan uit
dat onder de fundamenten een grote hoeveelheid munten begraven moet
zijn. Ik denk dat deze teksten horen bij de voorbereiding tot het houden
van een ritueel: het leggen van een steen. Het verschil in datering tussen de
conceptteksten (27 juni) en de Italiaanse hand op de tekening (25 juni) wijst
daar ook op. De tekstschrijver en de tekenaar of zelfs nog een andere hand
werkte mee aan een programma dat eind juni zou gaan plaatsvinden, maar
waarvan de precieze datum nog niet bekend was. De bouw van Stern zou
met een plechtig moment beginnen en daartoe hadden een Duitstalige auteur
en een Italiaan, die beiden het Latijn beheersten, nagedacht over de tekst op
een herinneringssteen. Het ritueel vond kennelijk niet plaats want er is geen
fundatiesteen en ook geen andere bron die over deze gebeurtenis bericht.
Stern was een project van de aartshertog dat een bijzonder begin waard was,
maar wie hem bij het ontwerp en bij het schrijven van de lofprijzing hielpen
blijft onbekend, al zal aan het eind van dit hoofdstuk blijken dat Pietro
Ferrabosco van alle Italianen die in Praag rond 1555 hebben gewerkt de
meest waarschijnlijke kandidaat is.
Dat de aartshertog wel inbreng had in het ontwerp is niet alleen af te
leiden uit deze bronfragmenten, maar is ook zichtbaar aan Stern zelf. In
vergelijking met het zomerpaleis ontbreekt bij Stern een bouwkundige hand
in de detaillering. Het gebouw heeft bijvoorbeeld geen sokkel of plint, de
witte wanden rijzen direct uit het gras. Hierdoor wordt voor de bezoeker het
vestingachtige karakter van het gebouw met grote hoekige muurvlakken en
kleine ramen versterkt en is het contrast met het interieur met de fijnzinnige
decoratie op de gewelven van de ingangsverdieping groot. Ook de ingang
was oorspronkelijk zonder enige markering. Stern had geen portaal; dit is
pas in 1823 toegevoegd, wat blijkt uit een gevelsteen.326 De (hoofd)ingang
moet een (waarschijnlijk eenvoudige en gedeelde) deur tussen de sterpunten
zijn geweest. Dit gebrek aan detaillering kan verklaard worden door de rol
van de aartshertog en het ontstaan van het gebouw op de tekentafel. Daar
kan de vorm door de aartshertog zijn getekend door twee gelijkzijdige
driehoeken kruislings op elkaar te leggen, misschien is zelfs de indeling van
de vier bouwlagen van zijn hand, maar anders dan Schönherr dacht, moet
de aartshertog voor het ontwerp van bijzondere ruimten in Stern geholpen
zijn door een ervaren bouwmeester. Dit was beslist een Italiaan, niet alleen
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omdat de tekst op het blad met de kelderverdieping in het Italiaans is,
maar vooral omdat in Praag de bouwwijze in baksteen een specialiteit was
van Italianen. De aartshertog leverde het idee, een bouwmeester werkte
de plannen uit en de uitvoering van de bouw was in handen van Italiaanse
bouwlieden. De detaillering van het exterieur bleef achterwege, net als
bijvoorbeeld heraldische verwijzingen op traditionele bouwdelen, zoals
boven een ingangspartij of op schoorsteenmantels. Stern bleef een tamelijk
kale uitvoering van een idee. De suggestie van architectuurhistoricus
Muchka dat het ontwerp geïnspireerd is op de architectuurtheorie van
Pietro di Giacomo Cantaneo is, ook door mij, nog niet verder onderzocht.
Cantaneo is volgens Muchka een belangrijke theoreticus over fortificatiebouw. De eerste vier boeken De Architettura verschenen in 1554 en de rest
van Opera del misurare in 1567 en 1582. De aartshertog zou mogelijk door
paleisontwerpen in het vierde boek zijn beïnvloed. De aartshertog kan het
werk van Cataneo wel hebben gekend, want de inventaris van de Ambrasse
bibliotheek vermeld het bezit van Cantaneo’s traktaten, maar dit betekent
niet dat hij er zo vlak na verschijning bij het ontwerp van Stern in 1555
gebruik van heeft gemaakt.327

De bouw
De bouw van Stern moet ergens in het voorjaar van 1555 zijn
begonnen. De aartshertog was gedurende de zomer in Praag en daarom
zijn er geen bronnen over het begin van de bouw. De Italiaanse bouwlieden
hadden blijkbaar toezeggingen gedaan over de te bereiken bouwhoogte
voor het begin van de winter. Op 11 november echter berichtte een
penningmeester van de Boheemse administratie de aartshertog, die in
Wenen verbleef, dat er sinds zijn vertrek niet veel hoger gebouwd was bij
gebrek aan stenen. Stern is zoals gezegd, in tegenstelling tot veel andere
contemporaine bouw, gemetseld met bakstenen. Alleen de kelderverdieping
stond in november en had een provisorisch dak. De metselaar Zoan Maria
Aostallis was opzichter en werd verantwoordelijk gehouden voor het
oponthoud. De aartshertog schreef terug teleurgesteld te zijn en toch te
verwachten dat er nog gebouwd zou worden aan de (ingangs)verdieping.328
Uit verslaggeving van Bonifacius Wolmut, die op 13 april 1556 het
toezicht overnam, blijkt dat in augustus 1556 het hele gebouw staat en
de vensters zijn geplaatst.329 Binnen zijn, aldus Wolmut zes rookkanalen.
‘Die marmoren Stiegentritte seien bis auf vier verfertigt, welche, wie die
Thüren zur Schneckenstiege und und Küche’. Waar deze keuken was, is niet
meer na te gaan. In de kelder kunnen geen vuurplaatsen zijn geweest want
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de schoorstenen lopen niet verder dan de eerste verdieping. Als er echter
in de kelder een serveerkeuken was, dan is het vreemd dat het spiltrapje
(Schneckestiege) dat voor bedienden praktisch was, niet doorloopt tot in
de kelder. Er zijn ook geen zes maar vijf rookkanalen in het huidige Stern.
Wolmuts aantekening moet op een verschrijving berusten. Span noemt voor
de kelder slechts één functie: er werd wijn koel bewaard.330 Een jaar na het
begin van de bouw werd Stern aangesloten op een waterleiding, afkomstig
van een van de bronnen op de Witte Berg.331 Behalve de supervisie bij
Wolmut is alleen Lucchese’s naam bekend als betrokkene bij de afwerking
van het interieur. Lucchese beklaagde zich begin augustus over de
achterstand in betaling voor ‘zijn’ arbeiders.332
Een jaar na aanvang van de bouw konden Stern en de Galeria, ook in
baksteen gebouwd, van een provisorisch dak worden voorzien. Ondanks
Wolmuts inzet werd Stern in 1556 niet afgemaakt wegens gebrek aan koper.
Het was die zomer droog geweest en daardoor was er te weinig water in de
rivieren om dit bouwmateriaal aan te voeren. Ook hier blijkt Ferdinands
bijzondere betrokkenheid bij de bouw. Hij schreef over zijn zorg om de
dakbedekking, terwijl hij op dat moment op veldtocht tegen de Turken was.
Op 16 september 1556 nam hij de moeite Wolmut vanuit zijn tent in Kanizsa
[Kanjiza, Hongarije] te antwoorden en een paar dagen later opnieuw uit
Czurgo.333
Eind oktober 1556 meldde Wolmut dat hij genoeg koper bij elkaar had
om drie punten van het dak aan de Westzijde tot aan het midden met koper
te bedekken. Dit dak moet spitser zijn geweest dan het huidige, gelijkend
op het dak getekend op de doorsnede.334 Eind november 1556 moet de
aartshertog zijn teruggekeerd in Praag en stopte de noodzaak van schriftelijk
verslag, behalve in zeer schaarse berichten aan de keizer. Daarom is er over
de makers van het stucwerk en de verdere afwerking van Stern zo weinig
bekend.
Al vrij snel nadat Stern was afgebouwd, ontstonden er problemen
met de dakbedekking, waarschijnlijk veroorzaakt door valwinden aan de
Westzijde. In maart 1563 moet het dak gerepareerd worden omdat de wind
een stuk heeft afgerukt. Het dak zal niet veel later worden ingekort en is
sindsdien enkele malen geheel vervangen. Op prenten uit de tweede helft
van de 19de eeuw heeft Stern een imaginair dak met een, voor de Praagse
torens kenmerkende bolvorm vlak onder de spits. Het huidige dak, dat in
1995 (opnieuw) met koper is bekleed, is veel lager dan het oorspronkelijke.
Van het herstel van de oorspronkelijke maatverhoudingen op basis van de
tekening van de opstand uit 1555, is bij deze restauratie afgezien.
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Pogingen om Stern met andere gebouwen voor recreatie te vergelijken,
zoals een Italiaanse villa of een Duits jachtslot mislukken, omdat geen
gebouw zo klein en zo specifiek van vorm is. Verwijzingen naar stervormige
vestingen als directe voorbeelden gaan eveneens mank, omdat vestingen niet
in verschillende kamers werden opgedeeld. Een vesting is immers bedoeld
voor de legering van gevechtsklare soldaten of ter versterking van een stad
en daar zijn geen kamers en ruimten alleen voor amusement en ontspanning.
Andere contemporaine veelpuntige constructies, zoals Bažant vond
in het Alhambra of de toren op ‘de hof van Castiglione’ bij het Palazzo del
Te in Mantua, zijn tot nu toe onvoldoende onderzocht om aanwijzingen
te geven dat de zes punten van Stern geïnspireerd zouden zijn op deze
voorbeelden.335
# 3 025
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De functie
De schaarse gegevens die er over het gebruik van Stern bestaan, wekken
de indruk dat het gebouw ruimte bood aan grote gezelschappen en grootse
banketten. De enige officiële melding over het gebruik van Stern tijdens
het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand noemt een banket in 1564
voor de weduwe Anna van Mecklenburg, geboren gravin van Brandenburg.
Ook uit de periode van Keizer Rudolf II zijn er slechts sporadische
berichten: op 18 mei 1610 was er een banket voor de keurvorsten van
Saksen en de winterkonig Ferdinand von der Pfalz ontving er Praagse
hoogwaardigheidsbekleders voor zijn feestelijke inhuldiging in Praag in
1619.336
Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat aartshertog Ferdinand
nauwelijks gebruik van Stern zou hebben gemaakt na zijn bemoeienissen
met de bouw en zijn gedocumenteerde jachtpartijen in het wildpark. Het is
aannemelijker dat zijn bezoeken en zijn gasten niet uitzonderlijk waren en
dat alleen gasten met een zeker politiek gewicht in officiële documenten
werden vastgelegd. Een boek waarin de gasten hun bezoek vastlegden, zoals
in Ambras in het ‘Trinkbuch’, is er van Stern niet (meer).337
Was ‘Lustschloss’ Stern behalve een plek om uit te rusten bij de haard,
misschien ook de plaats waar aartshertog Ferdinand zijn gasten wilde laten
zien hoe belangrijk de geschiedenis van zijn familie was, net als in zijn
verzamelingen in Ambras? Vertelde hij onder het stucwerk in de hal over de
heldendaden van zijn familie naar analogie met de daar verbeelde Griekse
en Romeinse helden en wees hij daarbij op een harnas van een Habsburgse
held? Toonde hij in de verschillende ruimten welke wonderen van natuur
en kunst hij had weten te verzamelen en welke grappen hij daarmee kon
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uithalen? Was Stern met de grote hoeveelheid al dan niet met elkaar
verbonden kamertjes en wenteltrappen soms een verdwaaltoren waar alleen
de aartshertog zijn weg wist? Kon de aartshertog hier pronken met zijn
kennis en tegelijk de gids zijn voor zijn ronddolende gasten en liet hij er zijn
verzamelingen zien?
Het lijkt mij waarschijnlijk dat de ruimten in Stern en de 59 nissen
in de gehoekte wanden gebruikt zijn voor het tentoonstellen van objecten
die de aartshertog in Praag verzamelde, zoals een groeiend aantal
pronkharnassen.
Direct na zijn vertrek uit Praag in 1567 begon hij bij zijn residentie
in Ambras met de bouw van ruimten voor zijn verzamelingen. Zijn
toevoegingen aan slot Ambras: de ruimten voor zijn wapenrustingen,
bibliotheek, antiquiteiten, de kunstkamer en de grote ‘Spanische Saal’,
de feestzaal hebben echter nergens de uitzonderlijke vormgeving van
Stern, noch hebben de decoraties in een vergelijkbare kwaliteit. Dit
kwaliteitsverschil, dat vooral zal zijn bepaald door de kosten, is wellicht te
verklaren uit het feit dat Ambras ‘slechts’ een aartshertogdom was en Stern
onderdeel van de bouwactiviteiten van de Boheemse koning. Deze had
Italiaanse vaklieden naar Praag gehaald, die vooral in Stern hun kwaliteiten
hebben getoond. Zij zijn echter, op Lucchese na, niet met de aartshertog mee
naar Tirol gegaan. Vermoedelijk omdat zij bij de rijke Boheemse adel meer
konden verdienen.338 Hypotheses over de functie van ‘Lustschloss’ Stern
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zullen hier niet worden uitgewerkt, maar het bijzondere interieur en de voor
Praagse begrippen uitzonderlijk gaaf bewaarde stucdecoratie zal worden
beschreven, in beeld gebracht en toegelicht.

Het interieur
In vergelijking met andere ruimten van de koning is Stern niet groot. Het
grondoppervlak met de vorm van een regelmatige zeshoekige ster heeft
een doorsnede van 39,60 meter. De totale hoogt van kelder tot dakpunt
meet tegenwoordig 35,60 meter, oorspronkelijk was dit zoals gezegd hoger.
Stern heeft een kelder/souterrain, een begane grond (ingangsverdieping)
en twee etages. In de sterpunt rechts van de ingang is het trappenhuis met
in het midden, tussen ingangs- en eerste verdieping, langs de spil een
smal wenteltrapje. Net als in de andere vijf sterpunten zijn er ook in het
trappenhuis ramen en nissen.
In de kelder is een centrale ruimte met zes doorgangen en daartussen
zes nissen. De ronde gang eromheen wordt verlicht door vier smalle ramen.
In de kelderverdieping komt geen rookkanaal uit. In vier sterpunten zijn
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driehoekige onverlichte ruimten, de vijfde heeft een deur naar buiten.
De ingangsverdieping is overzichtelijker. In alle vertrekken valt licht
van buiten door twee en in de gangen door één raam.339 Vanuit de centrale
hal is niet alleen enige oriëntatie met buiten mogelijk, maar houdt de
bezoeker ook overzicht van de indeling van de ruimten. Alle vertrekken
staan met elkaar in verbinding en er zijn geen deuren. De ingangsverdieping
kon ook oorspronkelijk niet worden verwarmd. De centrale ruimte, met
op het gewelf in stucwerk compositorisch en iconografisch de meest
ingewikkelde voorstellingen, moet ook op een zonnige dag met kunstlicht
worden verlicht. Het bezoek in gezelschap van aartshertog Ferdinand zal het
stucwerk met hulp van olielampen of fakkels hebben bekeken.
De eerste verdieping heeft een even grote hal als de ingangsverdieping
en heeft weer zes nissen, maar hier is geen stucdecoratie. Ook in de vijf
kamers die anders dan beneden slechts één ingang hebben, is geen enkele
decoratie, behalve opschriften in zwart en rood krijt.340 Er is een haard
met een grote schouw waaraan ook iedere verwijzing naar de eigenaar
ontbreekt, terwijl juist schouwen zich lenen voor de vereeuwiging in steen
van wapenschilden. De vuurplaatsen geven wel een andere aanwijzing:
Stern was niet voor permanente bewoning ontworpen. In Bohemen hadden
woonvertrekken in 16de-eeuwse huizen en kastelen grote met tegels beklede
kachels.341 De enige aanwijzing over de stoffering van deze ruimten dateert
uit de 19de eeuw toen er nog tapijthaken in de wanden zaten.342 Voor de
geometrische patronen in zwarte verf die tijdens de restauratie in 1996 op de
vloeren zijn gevonden, is vooralsnog geen verklaring gevonden.
Doordat de ruimten niet met elkaar in verbinding staan, moet de
bezoeker op deze verdieping steeds naar een raam lopen om te zien aan
welke kant van het gebouw hij zich bevindt. Die neiging je steeds te
willen oriënteren komt door de ongebruikelijke vorm van het gebouw en
de desoriëntatie die ontstaat door de beklimming van de draaiende trap.
Gebruik van het smalle wenteltrapje in het midden van het trappenhuis
versterkt de verwarring nog meer en kan zelfs tot duizeligheid leiden.
De tweede verdieping, de zolder, is tot opluchting van menig bezoeker
te bereiken met een rechte trap. In deze grote overzichtelijke ruimte is er
meteen weer contact met de omgeving mogelijk. De ramen zitten laag
en bieden, nog voor de trap helemaal is beklommen, een mooi uitzicht
over de boomtoppen van het wildpark. Deze tweede verdieping heeft
een plavuizenvloer en is daarom geschikt als danszaal. De vloer heeft
geometrische patronen in wit en zwart en veelkleurige tegels daartussen. Het
plafond is sinds een verbouwing in het midden van de vorige eeuw verlaagd,
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ter verbetering van de akoestiek in de zaal. Vroeger keek de bezoeker
waarschijnlijk direct in de punt van het dak en zag de zware houten balken
van de dakconstructie. Of hier ooit een trapje naar boven was, kan op grond
van een vage potloodlijn op de opengewerkte tekening alleen worden
vermoed.
Span heeft het in zijn lofdicht nauwelijks over de inrichting van Stern.
Hij spreekt alleen over ‘pegma, wat kast of stelling kan betekenen’, en ziet
mannen en vrouwen dansen in de danszaal op de tweede verdieping.
Met deze beschrijving van de indeling van Stern heb ik de nadruk gelegd
op het effect van de vormgeving van de ruimte op de bezoeker. Dit effect
was bewust bedoeld en passend bij de functie. Stern was ontworpen voor
de vorst en zijn gasten, al dan niet aansluitend op een jachtpartij, maar
de gasten kwamen niet alleen voor banketten en danspartijen. Net als bij
een bezoek aan zijn verzamelingen in slot Ambras, speelde de aartshertog
waarschijnlijk ook in Stern een actieve rol bij de ontvangst van zijn gasten.
Zij werden er door hem persoonlijk rondgeleid en er ging wellicht ook in
Stern een ritueel vooraf aan de rondgang. In Ambras dronken de bezoekers
voordat zij in de verzamelruimten werden toegelaten in één keer een groot
glas wijn leeg, waarna zij, ongetwijfeld enigszins gedesoriënteerd aan
hun rondgang tussen de harnassen of kunst en rariteiten begonnen. Iets
vergelijkbaars is voorstelbaar bij een bezoek aan Stern, ook zonder de
gedwongen hoeveelheid wijn. De rondgang door de onderste verdiepingen
zal eenzelfde werking kunnen hebben. Stern is ook voor de huidige
bezoeker al snel een verdwaaltoren, zeker als hij niet zelf het tempo
mag bepalen en niet uit het raam mag kijken om zich te oriënteren aan
het landschap rondom. Dan zal hij, als na een grote hoeveelheid te snel
gedronken alcoholhoudende drank, op zijn minst buiten adem raken en
waarschijnlijk ook moeite hebben met zijn evenwicht. Hij zal zich richten
op zijn gastheer, maar nu niet alleen om diens status, maar omdat deze de
weg kent in de onoverzichtelijke gangen en ruimten.

# 3034
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De decoratie van de ingangsverdieping
De stucdecoraties op het gewelf van de ingangsverdieping zijn zoals
gezegd verfijnd en van hoge kwaliteit. Kenmerkend zijn de geometrische
kaders waarin de voorstellingen en de enkele figuren zijn gevat. In de
gangen zijn de kaders rechthoekig, het patroon is in de tweede, vierde
en zesde gang identiek (vanaf de ingang rechtsom). Alle andere kaders
hebben verschillende patronen. In de kamers zijn de kaders ruitvormig. In
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het midden van iedere ruimte, op het hoogste deel van het gewelf zit de
belangrijkste scène, de hoofdvoorstelling. Het kader eromheen ligt dieper
dan de andere. In sommige zalen zijn de eierlijsten en meanders dieper
uitgewerkt dan elders. Veel festoenen met fruit, schelpvormen en maskerons
lijken los van het stucwerk gevormd en opgeplakt.343 Deze in hoog-reliëf
uitgevoerde vormen bepalen vooral in de polygonale middenzaal de licht- en
schaduwwerking op de reliëfs ertussen en versterken het raffinement. Ook in
andere zalen zijn er van deze zwaardere vormen, waardoor de subtiliteit van
de minder diep uitgesneden voorstellingen wordt verhoogd.
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De hoofdvoorstellingen in de vijf ruimten en in de zes gangen bestaan
uit een figuur met een attribuut. In de kaders eromheen zijn zowel enkele
figuren als ook kleine scènes afgebeeld. Afgezien van de vele zeer
gedetailleerd uitgevoerde draperieën die achter de figuren wapperen,
hebben geen van deze scènes een voorstelling op de achtergrond. Alleen de
hoofdscenes in de middenzaal zijn voorzien van een achtergrond, hoewel
hier opvalt dat de meeste vormen slechts gedeeltelijk zijn uitgewerkt. De
kloof waarin Manlius Curtius stort, is bijvoorbeeld slechts heel summier
aangegeven.344 De zeer vlakke achtergronden lijken door een andere
hand uitgewerkt dan de diepere reliëfs en deze ‘hand’ heeft zijn werk niet
afgemaakt.
De stucchi zijn slechts op enkele plaatsen beschadigd. Wel zijn er na
de laatste schoonmaakbeurt details als sporen van ondertekening onder het
witsel verdwenen en zijn er nieuwe barsten ontstaan. Sporen van verfresten
zijn bij de verschillende restauraties niet aangetroffen, zodat kan worden
aangenomen dat ze niet gekleurd zijn geweest. De vormen en figuren
zijn heel nauwkeurig gemodelleerd. Veel figuren hebben ruim geplooide
gewaden, die soepel om het lichaam vallen of opbollen in de wind. De
lichamen zijn mooi en anatomisch correct en vooral niet overdreven
gemodelleerd. Opvallend is daarom een groot aantal mannen met een baard,
die geen nek lijken te hebben. Heel afwijkend is ook de figuur van Cimon
die veel te groot is in verhouding tot Pero.
In de literatuur over de stucdecoraties in Stern worden de steenhouwers
Johann Campion en Andrea Aostallis de Pambio als belangrijkste
kunstenaars genoemd.345 Over de groep die het werk uitvoerde is echter
nauwelijks iets bekend. De toeschrijving is (vermoedelijk) gebaseerd op
de overeenkomsten met het ontwerp dat de genoemde Italianen voor de
Landrechtstube dat in hoofdstuk twee al ter sprake kwam. Dit ontwerp
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toont de wanden en het gewelf van de ruimte. Het gewelf hier is net als in
Stern verdeeld in kaders en heeft sierranden. Voor een goede vergelijking is
de tekening echter veel te onduidelijk. Ook is dit voorstel niet bedoeld om
uitgevoerd te worden in stuc, maar in steen. Kenmerkend voor deze en voor
vele andere bronnen over het werk van specifieke kunstenaars in Praag is de
schaarste aan gegevens. De aartshertog hield een pleidooi voor het werk bij
zijn vader, maar noemt bijvoorbeeld geen ander werk van dezelfde meesters.
Uit een brief met een reactie van bouwmeester Wolmut wordt duidelijk dat
hij het niet eens is met de keuze van dit materiaal. Steen is volgens hem veel
te zwaar. De decoratie in de Landrechtstube kan volgens hem beter op een
houten ondergrond worden geschilderd of als stucwerk tegen het bakstenen
gewelf worden geplakt.346 Uit Wolmuts betoog kan niet worden opgemaakt
wie er deel uit maken van deze groep ‘Welsche’ steenhouwers, maar dat
Wolmut niet veel achting had voor de vaardigheden van zijn Italiaanse
collega’s is wel duidelijk. Uit zijn suggestie de decoratie in stucwerk uit
te voeren, zou ook kunnen worden afgeleid dat de Italianen Aostalli en
Compian die techniek niet beheersten en dat zou betekenen dat zij niet
verantwoordelijk kunnen zijn voor het stucwerk in Stern. Waarschijnlijker is
dat Wolmuts opmerking over hun beperkte vakkennis werd ingegeven door
dezelfde haat en nijd waarvan hij ook zijn concurrenten betichtte en waren
steenhouwers wel degelijk ook stucwerkers.
Vergelijking tussen het stucwerk in Stern en de steenreliëfs aan het
zomerpaleis laat een aantal overeenkomsten zien. De steenreliefs aan
het zomerpaleis zijn door het gebruikte materiaal zandsteen, vaak dieper
uitgewerkt dan die in stuc, maar ze zijn in de details en afwerking net zo
nauwkeurig. De composities van de steenreliëfs zijn anders, er zijn meer
figuren en er is meer achtergrond, maar in enkele details zijn er treffende
overeenkomsten. De mannen met woeste baarden zonder nek zijn in Stern
en in de reliëfs van het zomerpaleis te zien en ook de maatverhouding tussen
figuren is een enkele keer buiten verhouding. Mogelijk zien we hier dezelfde
hand, al zal zijn naam onbekend blijven, zolang zo weinig namen aan
archivalia te ontlenen zijn.
Er zijn meer overeenkomsten tussen de reliëfs van het zomerpaleis
en die in Stern. Een van de twee voorstellingen van Leda met de zwaan in
Stern is identiek aan de compositie van het zomerpaleis. Dit kan wijzen op
de hand van dezelfde meester, die dus in stuc en in steen werkte, maar duidt
volgens mij eerder op het gebruik van hetzelfde model(boek).
De kunsthistoricus Milos Suchomel wijst op een 4de-eeuws reliëf
met deze compositie, nu in het British Museum.347 Niet alleen het
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reliëf met Leda blijkt naar een veel ouder voorbeeld te zijn gemaakt. In
verschillende artikelen wordt ingegaan op de mogelijke modellen van de
nog onbekende Italiaanse stucwerkers. R. Klensky wees in 1903 al op de
grote overeenkomsten met klassieke voorbeelden, zoals stucwerk in de
Villa Latina en in Pompeji, en hij toonde de overeenkomsten met stucwerk
in 16de-eeuwse Romeinse gebouwen zoals de villa Madama en het palazzo
Doria.348
Geen van de auteurs heeft echter de bron van overdracht van deze
ontleningen aan een modelboek, prent of tekening achterhaald. Klensky
wijst wel op de grote overeenkomst in stijl van Stern en stucdecoraties in
slot Kratochvile (Kurzweil), in de buurt van Praag. Dit stucwerk staat op
naam van Antonio Melana. Niet alleen de kaders rond de voorstellingen
vertonen overeenkomsten met die in Stern, er is in Kratochvile ook een
aantal voorstellingen met hetzelfde onderwerp. Suchomel wees in 1967
op enkele iconografisch en compositioneel sterk gelijkende reliëfs in slot
Nelahozeves.349 Dat stucwerk dateert uit het derde kwart van de 16de eeuw,
later dus dan die in Stern en van mindere kwaliteit. Suchomel vergelijkt
de voorstellingen van Aeneas uit het midden van de spiegel van Stern
en de scène met Curtius met dezelfde voorstellingen in Nelahozeves. De
composities zijn bijna identiek, het verschil zit vooral in de bewerking
van het materiaal. De lichamen van Aeneas en Anchises in Stern zijn lang,
anatomisch correct en subtiel gemodelleerd, terwijl die in Nelahozeves
plomp zijn, met overdreven zware spieren. Ditzelfde geldt ook voor
de figuur van Curtius: glad en verfijnd in Stern en grof en plomp in
Nelahozeves.
Suchomel geeft in een tweede artikel uit 1973 over het stucwerk nog
veel meer voorbeelden voor scènes en figuren in de decoraties van Stern,
onder andere bij Giovanni da Udine’s stucwerk in de loggia van Rafael in
het Vatikaan (1513(?)-1519), op Romeinse gemmen, cameeën, op een fresco
in Pompeji en in Griekse vaasschilderingen.350 Teveel verschillende bronnen
om in één modelboek van Noord-Italiaanse steenhouwers en stucwerkers
voor te komen, maar de vergelijkingen geven wel aan dat de inspiratie voor
het stucwerk gebaseerd kan zijn op een groot aantal voorbeelden.
Ondanks het feit dat de stucwerkers verantwoordelijk voor de
decoraties in Stern en de steenhouwers van het zomerpaleis niet bij naam te
noemen zijn, is hun repertoire veelzijdig en de kwaliteit hoog. Anders dan
de zure Duitse bouwmeester Wolmut aan zijn opdrachtgever wilde doen
geloven, waren de anonieme Italianen tot inventieve decoraties in staat en
ontleenden zij hun repertoire aan een groot scala van klassieke en moderne
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Italiaanse voorbeelden. In vergelijking met alle andere opdrachten onder het
koningschap van Ferdinand I zijn de decoraties in Stern in een hoog tempo
vervaardigd en kwalitatief hoogstaand, al is het de vraag of hier van één
geheel of van één programma gesproken kan worden.
Geen van de hier genoemde auteurs hebben zich aan een verklaring
voor de vorm en de decoratie van Stern gewaagd, terwijl de spannende
plattegrond en de eenheid van stijl en compositie van de decoratie in
eerste instantie wel uitnodigen op zoek te gaan naar een relatie tussen de
vorm van het gebouw en de betekenis van de decoratie al dan niet in een
samenhangend programma.
De Italiaanse bouwmeester(s) en stucwerkers kunnen de inventieve
decoraties van Italiaanse studioli en scrittorii van kastelen of paleizen
in Urbino, Rome of Mantua gekend hebben en op aanwijzing van de
aartshertog in Stern iets soortgelijks hebben beoogd. Deze decoraties
uit het midden van de 16de eeuw verwijzen immers ook naar de functie
van de ruimten als bewaarplaats van kennis en zijn illustratie van de
geleerdheid en de deugdzaamheid van de eigenaar.351 Studioli zijn echter
als ruimten niet te vergelijken met welk vertrek in Stern dan ook. Het
studeervertrek is niet alleen anders van vorm, besloten, maar ook verbonden
met het appartement van de vorst en veelal vanuit zijn/haar slaapkamer
bereikbaar.352 De decoraties reflecteren ijver tot studie en kennis van kunsten
en wetenschappen, en dit wordt vaak verbeeld door Klassieke goden. In
het kasteel van Mantua bijvoorbeeld kan aartshertog Ferdinand II in 1549
de decoraties van de Studiolo en Grotta, de verzamelruimten van Isabella
d’Este hebben gezien. In haar Studiolo hingen, volgens de reconstructie
van Egon Verheyen, schilderijen met iconografisch gecompliceerde
voorstellingen, waaronder Mantegna’s Mars en Venus. Volgens Liebenwein
waren de ruimten ingericht door Isabella zelf en was zowel de kwaliteit
als de iconografie van de voorstellingen voor haar van hetzelfde belang.
De voorstelling met Mars en Venus bijvoorbeeld verwijst, aldus Verheyen
naar de positieve verbinding tussen de wetenschappen en de kunsten. De
verzamelde werken in Isabella’s verzamelruimten vormen samen geen
programma, maar de voorstellingen zijn, in haar eigen woorden: ‘vario
et elegante significato.’353 De composities die Isabella in haar kamertjes
verenigde zijn veel gecompliceerder dan welke voorstelling in Stern dan
ook, maar het principe ‘gevarieerd en vol betekenis’ voor de verzamelaar
zelf, zou ook voor de stucchi en de verzamelde objecten kunnen gelden.
Wolfgang Liebenwein laat in de monografie Studiolo zien dat tegen
het midden van de 16de eeuw de oorspronkelijk besloten studeervertrekken
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steeds vaker onderdeel worden van een reeks verzamelruimten in de
vorstelijke residentie en daarmee voor meer mensen toegankelijk. In de
Villa Farnese in Caprarola bij Rome bijvoorbeeld werd in de jaren 1560 het
studeervertrek verbonden met nog twee ruimten gewijd aan contemplatie.
Ruimten die niet strikt tot het appartement behoorden.354 De Studiolo van
Francesco de Medici in zijn appartement in het Palazzo Vecchio, werd bij de
inrichting en het ontwerp van een samenhangend beeldprogramma voorzien
door Vasari en Borghini en was in 1560 vermoedelijk bereikbaar vanuit de
grote feestzaal ernaast. Deze studioli en stanze hadden vaak decoraties met
mythologische voorstellingen, van Klassieke goden die verwezen naar het
doel en de inhoud van de ruimten.
Stern past niet in deze ontwikkeling. Anders dan de Italiaanse
verzamelruimten is Stern niet verbonden met woonruimten van de vorst en
zijn de ruimten op de ingangsverdieping niet geschikt voor contemplatieve
afzondering, maar juist voor een tentoonstelling bestemd voor méér publiek
dan alleen de verzamelaar. Mijn hypothese dat Stern op deze manier kan
zijn gebruikt vindt ondersteuning in de analogie met de situatie in Ambras.
Hier bouwde de aartshertog immers in de bijgebouwen, het ‘Unterschloss’,
relatief grote vertrekken voor zijn verzamelingen. In vier zalen stonden
zijn wapenrustingen en in verschillende kamers zijn kunst of rariteiten,
zijn bibliotheek en zijn antiquiteiten. In deze laatste waren net als in Stern
halfronde nissen in de muren ingebouwd, maar boven elkaar en bedoeld
voor kleinere sculptuur zoals bustes, terwijl in Stern iedere nis een beeld of
harnas ten voeten uit kan bevatten.355 De verzamelingen in Ambras werden
dus van meet af aan tentoongesteld en vormden samen met de bibliotheek
een eenheid, ver van Ferdinands bed. De ruimten in Ambras hebben,
voorzover te traceren, ook geen samenhangend decoratieprogramma.
Voor de feestzaal in het ‘Unterschloss’, de zogenaamde ‘Spanische Saal’
ontwierp Terzio de decoratie in fresco met portretten van illustere helden en
familieleden, staand in nissen en ten voeten uit als bruikbare achtergrond
voor de intentie van de aartshertog namelijk het tonen van zijn (familie)
geschiedenis. De stucdecoratie in Stern zou in al haar gevarieerdheid, net als
in de Italiaanse ruimten wel verband met de verzamelingen kunnen hebben,
al is dit verband niet programmatisch, maar net als voor Marchese Isabella
in het kasteel van Mantua, aan de kennis en de associatie van de vorst
voorbehouden.
De afzonderlijke voorstellingen of figuren zijn door een enkel attribuut
of handeling zeer herkenbaar, maar de decoratie in de verschillende ruimten
vertoont geen samenhang, niet in cosmologische noch in mythologische zin.
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In de polygonale hal is in het midden een voorstelling te zien van Aeneas
die het brandende Troje verlaat met zijn blinde vader Anchises op zijn rug.
De voorstellingen rond dit veelhoekige kader tonen in zes van de twaalf
kaders één figuur: een man, een vrouw, twee satyrs met geheven armen en
een vrouw en een man als kariatiden. De laatste heeft een kleed omgeslagen
en doet denken aan de personificatie van de winter, maar geen van de andere
figuren hebben de attributen om een identificatie tot een ander jaargetijde te
rechtvaardigen. Op het onderste deel van het gewelf, tussen de zes gangen
zitten de reliëfs met scènes ontleend aan Romeinse heldengeschiedenis met
(linksom vanaf de ingang) Gaius Mucius Scaevola, Horatius Cocles, Cimon
en Pero, Antioches en Stratonike, Marcus Curtius Rufus en Marcus Attilius
Regulus.356
De figuren in het centrum van de vijf kamers op de benedenverdieping
zijn te identificeren aan hun attribuut. In de eerste kamer (links van de
ingang): Jupiter met bliksem en adelaar, in de tweede Mercurius met
caduceus zittend op een ram, in de derde de centaur Cheiron met Jason op
zijn rug, in de vierde kamer Saturnus met zeis en in de vijfde Luna met
maansikkel in de hand. Ook in de gangen bevinden zich in het midden
figuren (met een attribuut) die te identificeren zijn: jachtgodin Diana of
Atalanta met de kop van een everzwijn, een man in wapenrusting en een
krab (Mars ?), Cleopatra met een slang om haar arm, Venus met Amor in
een schelp en Neptunus met een drietand; alleen in de zesde gang is de
vrouwenfiguur zonder attribuut en daarom niet te identificeren. In de kaders
rond deze centrale goden en godinnen zijn een aantal mythologische thema’s
voorgesteld zoals de genoemde Leda en de zwaan (2x) en Ganymedes op
de vleugels van een adelaar. De meeste voorstellingen hebben echter geen
relatie tot een metamorfose en zijn vrolijke, soms erotische figuurtjes,
danseressen, musicerende satyrs, springende herten en vooral veel
spelende putti. Opmerkelijk gestileerd en prachtig vormgegeven zijn de
voorstellingen van vogels.
Op het centrale gewelf in de polygonale hal is wel sprake van een zekere
samenhang in de betekenis van de voorstellingen. In de scènes ontleend aan
de Romeinse geschiedenis gaat het immers om daden van deugdzaamheid
die in representatieve zin ook op het leven van een vorst of heer betrekking
hebben. Aeneas zorgde met de redding van zijn vader en zijn zoon uit het
brandende Troye voor zijn nageslacht, zoals iedere vorst geacht wordt te
doen. Aeneas als stichter van het Romeinse Rijk heeft in de traditie van
de Habsburgse iconografie betekenis, want zij beschouwden hun geslacht
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A Tekeningen stucwerk. Gang met Venus en gang met Mars (?) [Baum 1877, taf.9]
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B Tekeningen stucwerk. Centrale hal [Baum 1877, taf.3]
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als erfgenamen van Aeneas.357 In de hal in Stern is echter in de decoratie
geen sprake van een nadrukkelijke aanwezigheid van verwijzingen naar het
Habsburgse geslacht, doordat heraldische symbolen of zelfs maar initialen
van de opdrachtgever geheel ontbreken. Alleen de betekenis van Aeneas’
heldendaad en ook de verwijzingen naar Romeinse deugdzaamheid die op
de andere voorstellingen in deze hal te herkennen zijn, kunnen in verband
worden gebracht met de kwaliteiten van de Habsburgse gastheer. De
fabeldieren, grotesken, mascarons, putti en mythologische figuren samen
vormen een amusante decoratie, die eerder verwijst naar de functie van
Stern, een klein lustslot midden in de natuur, waar de bezoeker kwam voor
muziek, dans en ontspanning onder een fijnzinnig uitgewerkt stucplafond
dat een ieder die daar de kennis voor had ‘vario et elegante significato’ gaf.
De tweekoppige vogel die in een van de gangen is voorgesteld zou door de
de bezoeker kunnen worden herkend als een verwijzing naar de adelaar uit
het wapenteken van de Habsburgers, maar lijkt bij een tweede blik helemaal
niet op een trotse of zelfs vervaarlijke adelaar, daarvoor is zijn snavel te
recht en zijn kuif te frivool.
Kunsthistoricus Martin Stejskal en met hem een aantal andere Praagse
kunsthistorici zien in de vorm en de decoratie van Stern wel het bewijs voor
het tot uitdrukking brengen van macrokosmische en hermetische kennis
en betekenis bij de bouwers en bij opdrachtgever aartshertog Ferdinand.
Stejskal noemt Stern een ‘filosofische woning’ en meent dat aartshertog
Ferdinand II tot een kring van intellectuelen behoorde die geïnspireerd
werden door het neoplatonisme. Voor hen waren harmonie, proportieleer
en symmetrie de belangrijkste principes van de goddelijke macrocosmos
en de plattegrond van Stern en de decoratie zouden verwijzen naar een
astronomische en een mythologische hemel, een Olympus. Stejskals
cosmologische interpretatie van Stern is echter nogal losgezongen van het
gebouw zelf. In de vier verdiepingen projecteert de auteur bijvoorbeeld
de verwijzing naar de vier elementen, aarde (onder de grond), water
(herkenbaar in niet nader genoemde delen van het stucwerk) en vervolgens
zonder verdere verklaring op de eerste verdieping lucht en op de bovenste
vuur. In het stucwerk moet zijns inziens samenhang zijn tussen de
voorstellingen, maar deze is volgens de auteur subtiel en onbegrijpelijk. Zijn
projectie van vier elementen in vier bouwlagen staat los van wat voor bron
dan ook en er ontbreekt teveel om tot een eenduidige interpretatie van een
cosmologisch, elementair of anders gestructureerde samenhang te komen.
In de hoofdscènes in de kamers en één van de gangen zijn slechts zes van
de vereiste zeven personificaties van planeten te herkennen; Sol, de zon
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ontbreekt.358 Ook andere in een dergelijk programma passende series, zoals
die van de vier elementen, jaargetijden of temperamenten en verwijzingen
naar de twaalf maanden van het jaar zijn op het gewelf van Stern niet
aan te treffen. Andere details lijken soms betrekking te hebben op water,
lucht of aarde, maar ook hier lijkt geen strakke elementaire verwijzing
aan ten grondslag te liggen. In de gang met Venus speelt water, het in
cosmologische programma’s aan deze godin toegekende element, afgezien
van de schelp onder haar voeten geen rol.
Misschien waren er voor de aartshertog zelf ook nog andere associaties
denkbaar, zo zou Jupiter aanleiding kunnen zijn voor een verwijzing naar
de Koninklijke macht, zoals Stejskal voorstelt, maar of de aartshertog
met Cheiron inderdaad naar de Kabala verwees en de gang met Venus
recht tegenover de ingang ook voor zijn gasten de associatie opriep met
een verborgen hulde aan zijn grote liefde Philippine, zoals deze auteur
suggereert, passen weer bij de, door mij al eerder vermeden, romantische
verhalen.
De vaststelling dat er tussen de verschillende voorstellingen in Stern
weinig samenhang is en dat de voorstellingen afzonderlijk niet altijd
herkenbaar zijn, sluit aan bij de conclusies die de kunsthistoricus Jan de
Jong trekt in zijn studie over de decoratie in Italiaanse villa’s en paleizen.
De Jong toont in zijn analyse van de wandschilderkunst in Italiaanse palazzi
en villa’s aan dat de decoraties in verschillende ruimten slechts zelden op
elkaar aansluiten. Iedere ruimte moet apart beschouwd en geanalyseerd.359
Mede op grond van analyse van tractaten van Lomazzo en Armenini komt
de Jong tot de conclusie dat de voorstellingen in Italiaanse villa’s de functie
van het gebouw weerspiegelen en bedoeld zijn om te amuseren.360
Net als in de villa’s die de Jong analyseerde, zijn ook in Stern
spelende amoretti en erotische scènes in de meerderheid. De stucchi in
Stern ontsluiten geen cosmos of wereldbeeld. De voorstellingen op de
plafonds zijn bedoeld om te amuseren. Stern werd, net als Italiaanse
villa’s gebruikt voor sport en plezier, al was het geen woning. Als de
bezoekers van de Neue Tiergarten na een jachtpartij Stern betraden, zagen
zij hooguit een jachtgodin op het plafond van de ingang en in de ruimten
waarin zij zich vervolgens gingen ontspannen, dartelden amoretti en
spelende herten boven hun hoofden. Alleen in de hal in het midden van
het gebouw werd de bezoeker verondersteld de Romeinse helden en hun
opofferingsgezinde moed voor het vaderland te herkennen. Dergelijke
scènes en die met Aeneas en Anchises vond de Jong overigens vooral in
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de hoofdresidenties van Italiaanse vorsten, in de paleizen. Dit laat zien
dat de stucwerkers in het kleine Stern, net als trouwens de architect,
niet vastzaten aan een dwingende Italiaanse bouwtraditie of gehouden
werden aan iconografische gewoonten zoals die door de frescoschilders
en theoretici Lomazzo en Armenini te boek waren gesteld.361 De meesters
verantwoordelijk voor het stucwerk in Stern kozen hun voorstellingen uit
hun eigen repertoire, dat waarschijnlijk was vastgelegd in modelboeken en
het resultaat was van de studie naar veel oudere stucdecoraties, misschien
zelfs afkomstig van Romeinse voorbeelden. De Koninklijke opdrachtgever
of zijn plaatsvervanger verwachtte van zijn Italiaanse meesters blijkbaar
geen samenhangend geheel dat op tal van plaatsen heel nadrukkelijk naar
de dynastie en haar geschiedenis verwees. Deze conclusie staat tegenover
die van de literatuurhistoricus Bažant die, zoals in het vorige hoofdstuk
ter sprake kwam, in de architectuur en in de iconografie van de decoratie
van het zomerpaleis juist een ideologisch monument voor de ‘divinus
electus’ ziet. Ik denk dat de groep Italianen die zowel aan de decoratie van
dat zomerpaleis als aan Stern werkte wel werd aangestuurd om bepaalde
voorstellingen op te nemen, maar daarbij hun eigen beeldrepertoire
gebruikten.

Wandtapijten voor Stern?
Aartshertog Ferdinand II gaf de stucwerkers in Stern waarschijnlijk ook
aanwijzingen. Van zijn betrokkenheid bij de voorstellingen die hij in
opdracht gaf, getuigt de berichtgeving over de bestelling van tapijten
in Vlaanderen in zijn correspondentie met Martin von Eyssere, de
‘Hoftapezier’, verantwoordelijk voor de bekleding van de wanden met
(onder andere) tapijten.
Eyssere was van augustus 1565 tot mei 1567 in de Nederlanden voor
de bestelling van tapijten voor de aartshertog. Schönherr [1879, p.339]
veronderstelt dat deze bedoeld waren voor de (kale) wanden van Stern.
De correspondentie geeft echter te weinig inzicht in de formaten om dit
te bevestigen en er is alleen plaats in de veelhoekige ruimten op de eerste
verdieping. Eyssere had van de aartshertog instructies gekregen en de
opdracht tot het laten vervaardigen van een serie waarvoor hij enkele
geschilderde ‘Patronen’, ontwerpen of zelfs de kartons had meegekregen.
Daarnaast had Eyssere een lijst met onderwerpen bij zich. De tapijtmeester
had, blijkt uit het vervolg, grote keuzevrijheid en liet zich ook leiden door
de kwaliteit die hij in Brussel aantrof.
Eyssere was blijkbaar niet goed op de hoogte van de bedoelingen van
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de aartshertog met de ontwerpen, want hij had geen antwoord op de vragen
van de Brusselse tapijtwevers over de lichtval in de voorstellingen: ‘es nimt
sie hie wunder von wegen des dags, dass der selbig andeers auf dy bylder
scheynt, dan mans hie gewonlich ist zu machen’ en dat ze de wisselende
lichtval in Brussel ‘für ein übersehen halten’. Uit het antwoord van de
aartshertog blijkt dat zijn zorgen onnodig zijn en dat het ontwerp wel klopt.
De opdrachtgever schrijft: ‘dann Wir dieselben patronen recht gschaffen
nach gelegenheit der zimer, darein das licht von allen orten einfallen khan,
auf Unser manier und gefallen machen lassen’. Dit is, afgezien van een 19deeeuwse aantekening over tapijthaken, de enige aanwijzing dat de tapijten
voor Stern bedoeld kunnen zijn. In de kamers valt immers in iedere sterpunt
het licht van twee kanten naar binnen.
Eyssere krijgt verder de opdracht ook één van de al vervaardigde
tapijten uit Brussel te sturen, zonder dat de aartshertog een voorkeur
voor een onderwerp uitspreekt. Als deze past in de kamer waar hij deze
gebruiken kan, dan zal de aartshertog hem ook de vervolgopdracht geven.
Uit het vervolg van de correspondentie blijkt ook welke voorstellingen
de aartshertog koos. Geen mythologische historiën met kosmologische
of elementaire verwijzingen zoals Stejskal in deze opdrachtgever met
neoplatoonse interesses projecteert, zelfs geen serie van de vier seizoenen,
maar de verbeeldingen van vorstelijk vermaak: ‘das stugk mit der musygk,
mit den weydwergk’, een tapijt ‘mit den gejayden’ en ‘das viert mit den
rinrennen’.
Als Eyssere naar het hof van de aartshertog terugkeert in het voorjaar
van 1567, is deze inmiddels naar Innsbruck verhuisd. Wat er met de tapijten
is gebeurd, is niet duidelijk. De rekening die Eyssere indiende laat zien
dat hij terugkeerde met de serie van vier tapijten. Verder had hij nog acht
tapijten met historiën/onderwerpen gekocht, die hij zelf had uitgekozen en
die dus niet op het wensenlijstje van de aartshertog stonden.

* 3 060

De bouwmeester?
Elisabeth Scheicher verklaart het ontbreken van gegevens over kunstenaars
in Ferdinands Ambrasse hofkringen, uit de ‘das übliche Mass weit
übersteigenden persönliche Eingriffe, die verschiedentlich sogar so weit
gingen, dass der Künstler zum exekutierende Handlanger degradiert
wurden’. Zou dit ook het geval kunnen zijn geweest voor de bouwmeester
die verantwoordelijk was voor de nadere uitwerking van het ontwerp van
Stern? Het is denkbaar dat de aartshertog de stervorm vast legde en de
bouwmeester vervolgens ‘als zijn handlanger’ verantwoordelijk was voor de
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nadere invulling.
Scheicher heeft beslist gelijk met haar stelling dat het zoeken
naar kunstenaarsnamen en data niet tot in het absurde moet worden
doorgevoerd.362 Maar anders dan Scheicher voor Ambras stelt, denk ik dat
een verklaring voor het ontbreken van kunstenaarsnamen aan het Praagse
hof niet gezocht moet worden in het collectieve van de werkplaatsen van de
vaklieden in dienst van de aartshertog. De vaklieden waren immers veelal
aan het werk in opdracht van de koning en zelfs dat niet eens altijd, want de
Italiaanse en Duitstalige vaklieden werkten ook en soms zelfs tegelijkertijd
voor de Boheemse adel.
Het ontbreken van de namen van deze vaklieden in verband met de
opdrachten in Praag hangt, naar mijn mening, dan ook meer samen met de
organisatie van het werk. Er was een leidinggevende en vaak ook veelzijdige
vakman zoals Paolo della Stella, die zijn eigen metselaars en steensnijders
aanstelde en een eigen salarisadministratie voerde en opdrachten van
verschillende heren aannam. Van zo’n groep werd dus slechts één naam
bekend, zonder dat deze de hand hoefde te hebben in het ontwerp of de
gehele uitvoering.
De verschillende groepen werkten ook nog eens in concurrentie met
elkaar, waardoor verondersteld kan worden dat de vormgeving niet altijd
het belangrijkste was, maar dat ook de prijs een grote rol speelde bij het
verkrijgen van de opdracht. Van handlangerschap zal dus in Praag niet vaak
sprake zijn geweest, al is het bij Stern wel voorstelbaar.
Was er bij het zomerpaleis in de tuinen sprake van een model dat
niet bewaard is gebleven, voor de voorbereidingen van de feitelijke bouw
van Stern rest alleen de plattegrond van de vier verdiepingen en een
doorsnede.363 Deze documenten waren geen bouwtekeningen, maar waren
wellicht wel onderdeel van de documentatie voor de aartshertog zelf. Hij
heeft ze uiteindelijk niet in de bibliotheek in Ambras bewaard. De primaire
bronnen over Stern zijn verspreid geraakt over de archieven in Innsbruck en
Wenen. Dat er in de bibliotheek van Ambras niets over Stern te vinden is,
lijkt de interpretatie dat de aartshertog intensief bij het ontwerp betrokken
is geweest, te weerspreken. Het is ook mogelijk dat het hele dossier
rond Stern dat ter meerdere glorie van de aartshertog, zijn opmerkelijke
architectonische vaardigheden en zijn samenwerking met een bij naam
genoemde architect ergens tussen Praag en Ambras verloren is gegaan.
Stern staat, zoals gezegd, in de literatuur van de laatste jaren
met steeds grotere stelligheid op naam van de Italianen Lucchese en
Aostallis.364 Bouwmeester Lucchese en metselaar Ulrico (?) Aostallis
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waren op enig moment bij de bouw betrokken, maar zij hebben mijns
inziens geen van beiden de plattegrond van de zeshoekige ster getekend.
Stern moet zijn getekend door een bouwmeester en niet zoals Schonherr
denkt door de aartshertog zelf. Deze bouwmeester had niet alleen ervaring
met de geometrische projectie en constructie van vestingwerken, maar
ook het inzicht een dergelijke plattegrond te vertalen in een groot aantal
representatieve vertrekken. Pietro Ferrabosco voldoet in 1555 van alle
Italianen in Praag veruit het best aan dit profiel. Uit zijn biografie blijkt
dat deze Italiaan veelzijdig genoeg was om voor aartshertog Ferdinand
een partner te zijn bij de vormgeving van Stern. Ferrabosco was behalve
bouwmeester en architect ook schilder. Hij zou hebben gepast bij het
beeld dat Roosens, de auteur van een monografie over vestingbouw in de
Nederlanden, schetst van de ingenieur, kunstenaar, technicus, militair en
organisator van openbare feesten.365 Keizer Karel V had bijvoorbeeld na
1540 drie zeer veelzijdige Italiaanse vestingbouwers in dienst.
Ferrabosco werd in 1512 of 1513 geboren in Laino, een dorpje bij
Como (Noord-Italië) en begon zijn loopbaan bij de Habsburgers in 1544
in dienst van Ferdinand I als soldaat en ‘oorlogsschilder’, een niet nader
omschreven term uit een officieel document.366 Daarnaast was hij in dezelfde
tijd ook als bouwmeester werkzaam in Pressburg en Kaiser Ebersdorf en
bij vestingbouw in Kroatië. Aan het begin van de jaren vijftig moet hij in
Wenen zijn geweest en werd hij voor heel verschillende werkzaamheden
betaald. In 1551 decoreerde Ferrabosco meerdere zalen in de Hofburg,
decoraties die niet bewaard zijn gebleven en ontving hij een salaris als
hofschilder. Het jaar daarna bouwde en decoreerde hij de Schweitzertor
in de Hofburg met het wapen en de naam en titels van koning Ferdinand.
Deze classicistische triomfpoort is het enige versteende voorbeeld van
zijn capaciteiten op het terrein van de feestdecors. De Schweitzertor is
ook een demonstratie van zijn kennis en interpretatie van de Vitruviaanse
architectuurtheorie.367
Ferrabosco moet voor zijn uiteenlopende activiteiten in Wenen een
werkplaats en werknemers hebben gehad. Tussen 1552 en 1555, de periode
dat hij in Praag werkzaam was, is er een vermelding van een betaling
aan Ferrabosco bekend voor verguldingen aan het Karfreitaggraf in de
Burgkapel in Wenen.368
Na de dood van bouwmeester Paolo della Stella in 1552 nam
Ferrabosco diens leidinggevende taak over bij de bouw van het Zomerpaleis.
Het blijft onduidelijk welk aandeel hij had bij het ontwerp en de decoratie
hiervan. Ferrabosco droeg ook verantwoordelijkheid bij de restauratie en
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verbouwing van de Burcht. Op 22 juli 1555, toen met de bouw van Stern
begonnen was, was het Ferrabosco die samen met de leidinggevende
Duitstalige bouwmeesters Wolmut en Tirol bij koning Ferdinand I in
Augsburg verantwoording aflegden en instructies kregen.369 Ferrabosco was
dus in het midden van de jaren vijftig in de positie de koning te spreken en
instructies te ontvangen en het ligt voor de hand dat hij ook direct contact
had met de aartshertog.
In 1556 werd zijn status aan het hof bevestigd met zijn benoeming als
keizerlijk bouwmeester, met ridderslag en de toekenning van een wapen.370
Hij is in dat jaar echter niet meer in Praag, maar werkt met Francesco
Pozzo aan een vesting in Tyrnau (Hongarije). Net als bijvoorbeeld
Giovanni Aostallis de Sala en zijn broers beloonde keizer Ferdinand I
de bouwmeesters die een rol speelden bij de meest essentiële taak van
de vorst: de verdediging van het land, want alle geadelde bouwlieden
zijn ook vestingbouwers. Wat precies de status van geridderde keizerlijk
bouwmeester aan het hof betekende, wordt in de briefwisselingen met
Ferdinand I en in rekeningen lang niet duidelijk. Het was blijkbaar niet
vanzelfsprekend dat de geridderde een hoog salaris kreeg en zich over
zijn positie verder geen zorgen hoefde te maken. In een brief geschreven
in 1559, drie jaar na zijn verheffing in de adelstand, vraagt Ferrabosco om
een salarisverhoging waarbij hij zichzelf architect noemt - al vijftien jaar
in dienst van de keizer. Hij geeft een opsomming van zijn werkzaamheden
aan woningen, fortificaties en modellen, maar vermeldt hierbij Stern niet.
Hij beklaagt zich dat hij niet beloond wordt als andere bouwmeesters, want
hij verdient maar 45 gulden per maand.371 Dat Ferrabosco het ontwerp en
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de bouw van Stern hier niet noemt, heeft misschien te maken met het feit
dat de aartshertog aan het ontwerpproces deelnam. In een brief waarin je
salarisverhoging van je broodheer vraagt, is het ongepast een ontwerp aan je
oeuvre toe te voegen dat officieel op naam van diens zoon staat.
In tegenstelling tot Lucchese bleef Ferrabosco na het vertrek van
aartshertog Ferdinand naar Ambras niet voor hem werken, vermoedelijk
omdat hij betere opdrachten verwachtte aan het Weense hof van
Maximiliaan II. Voor hem bouwde Ferrabosco mee aan de Stallhof naast
de Hofburg in Wenen na 1558. De bouwmeester werd in de jaren 1560
getraceerd in Italië, waarna hij weer aan het Weense hof terugkeerde, reizen
maakte langs de Habsburgse vestingen en enige betrokkenheid had bij de
bouw van het Neugebäude. Dit was een project van keizer Maximiliaan II
op een heuvel niet ver van de Hofburg in Wenen, dat enkele overeenkomsten
vertoont met het project Stern in de Nieuwe Dierentuin, maar veel groter
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van opzet was en wel appartementen bevatte.372
Ferrabosco bleef tot zijn dood in 1588 in opdracht van de Habsburgers
werken ondermeer aan vestingbouw, maar hij verwierf ondanks sollicitaties
nooit de positie van Keizerlijk bouwmeester.373
Giovanni Lucchese, de bouwmeester die ook vaak in verband met het
ontwerp van Stern genoemd wordt, werkte pas vanaf 1556 aan de bouw in
de Neue Tiergarten mee.374 De oudste leden van de familie Aostalli375 waren
wel al veel langer bij allerlei opdrachten in Praag betrokken (zij werkten
er al na de brand op de Burcht in 1541), maar ook deze Italianen hadden
tussen 1555 en 1559 geen verantwoordelijke taken bij de bouw van Stern en
alleen Giovanni Maria wordt genoemd in berichtgeving over de voortgang
ervan.376 Het is daarom niet aannemelijk dat Lucchese of één van de broers
en neven Aostallis direct contact hadden met aartshertog Ferdinand en hem
assisteerden bij zijn ontwerp in het voorjaar van 1555.
Lucchese had tien jaar later een heel andere positie. Hij werd
betrokken bij de bouwactiviteiten in en bij slot Ambras en had daar
wel een leidinggevende positie. De aartshertog trok hem zelfs voor.
Ondanks protesten van locale bouwmeesters en ten koste van de positie
van hofbouwmeester Ushal, wees de aartshertog Lucchese aan als
verantwoordelijke bouwmeester en in 1566 kreeg ook Lucchese een
adellijke titel en een wapen.377 Geen van de toevoegingen aan het kasteel in
Ambras, in het zogenoemde ‘Unterschloss’ hebben echter de architecturale
kwaliteiten van Stern.

Vestingbouwers
De inspiratie en de hand in de vorm en ruimteverdeling van Stern, maar
ook die bij andere Habsburgse manifestaties in Praag moeten mijns inziens
worden gezocht bij de architecten die als vestingbouwers actief waren.
Zij werden, blijkt in de al genoemde monografie van Roosens, niet alleen
gewaardeerd om hun bijdragen aan offensieve en defensieve bewapening,
maar hadden ook taken in de organisatie van feesten. In de Nederlanden
worden zij in bronnen ingenieurs genoemd, een term die aldus Roosens niet
alleen op het ontwerp van oorlogstuig slaat, maar ook verwijst naar inzicht
en creativiteit.
Deze ingenieurs waren als vestingbouwers gedurende een groot deel
van de 16de eeuw voor beide delen van het Habsburgse Rijk belangrijk.
Voor het Oostenrijkse huis was er een (bijna) voortdurende dreiging door de
Turken, terwijl keizer Karel V ook op meerdere fronten versterkingen in zijn
Rijk moest laten bouwen en onderhouden. Het is daarom niet vreemd dat de
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bouwmeesters betrokken bij de bouw van vestingen, niet alleen aan het hof
van koning/keizer Ferdinand, maar ook bij keizer Karel V een bijzondere
positie hadden. Net als Ferdinand I had ook Karel V vooral Italianen voor
deze functie in dienst. Over de positie van een aantal van hen is, dankzij
enkele bijzondere bronnen, iets meer bekend dan over hun collega’s aan
het Weense hof, hoewel Roosens ook moet vaststellen dat de Italiaanse
ingenieurs aan de hoven in de Nederlanden hem ‘als persoon’ ontsnapt zijn.
Toch zijn er ook aan de Habsburgse hoven gelieerde ingenieurs te vinden
waarover meer bekend is. Zij waren, aldus Charles van den Heuvel in een
studie naar het ontwerp van vestingen, niet zelden van adel en graag geziene
gasten aan het hof.378 Zij adviseerden de vorst en speelden een rol in de
opvoeding en het onderwijs van adellijke jongens.
Aan het Praagse hof treedt vooralsnog niemand in deze rol. Het
wachten is op onderzoek naar de activiteiten van al die Italiaanse
bouwmeesters die zich rond 1535 in Praag vestigden en steeds meer familie
uit het Noorden van Italië lieten overkomen, want de broers A(v)ostallis de
Sala, Francesco Pozzo, Dominicus de Lallio en Giovanni Lucchese moeten
allemaal veelzijdige vaklieden zijn geweest, maar geen van hen lijkt aan te
wijzen als de regisseur van de vorstelijke en stadhouderlijke representatie.
Pietro Ferrabosco werkte waarschijnlijk bij de nadere invulling van het
ontwerp van Stern met de aartshertog samen, maar keerde vervolgens naar
Wenen terug.
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Geleerden aan het hof
De Praagse hofcultuur tijdens het stadhouderschap van aartshertog
Ferdinand II (tussen 1547 en 1567) kreeg behalve de bouw van Stern
nog een aantal bijzondere impulsen. Ook hiervoor was de aartshertog in
naam verantwoordelijk. Werd de aartshertog gezien zijn vele taken en
zijn beperkte scholing, door anderen gesteund? En zo ja, wie waren deze
adviseurs en wat is hun bijdrage?

# 4 001

Josef Hirn geeft in zijn biografie over aartshertog Ferdinand II, in het
hoofdstuk over het stadhouderschap in Praag, richting aan het antwoord
op bovenstaande vraag. Hij meldt dat onder de geleerden aan dit hof de
nadruk lag op natuurwetenschappelijk onderzoek.379 Dit lijkt op basis van
de bronnen een juiste typering, al moeten natuurwetenschappen vooral niet
beperkt worden opgevat. De geleerden die in dit hoofdstuk beschreven
worden, waren artsen die onderzoek deden naar de natuur en hun
bevindingen noteerden, maar waren het ook humanisten, die zich intensief
bezighielden met taal en betekenis? De groep was klein, in vergelijking met
bijvoorbeeld het aantal geleerden aan het hof van keizer Maximiliaan I in
Wenen, de humanisten rond koningin/regentes Maria van Hongarije in Buda
en later in Brussel of keizer Rudolf II in Praag.
De conclusie van Richard Evans dat een beperkte humanistencultuur
een directe relatie heeft met de beschaving van de vorst en dat keizer
Ferdinand I en dus impliciet ook aartshertog Ferdinand II daarom als ‘the
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less-cultured’ moet worden beschouwd, is ongenuanceerd en teveel gericht
op persoonlijke inbreng.380
Er zijn tal van redenen aan te voeren voor het ontbreken van een
grote en veelzijdige geleerdenstand in Praag, redenen die niets met de
intellectuele capaciteiten van de vorst zelf of zijn plaatsvervanger te maken
hebben. De Boheemse koning was gedwongen rekening te houden met een
wankel geloofsevenwicht. De Karelsuniversiteit werd gedomineerd door
Utraquisten en had daardoor geen aantrekkingskracht meer voor Roomse
geleerden uit het Zuiden. Ferdinand I legde zich binnen zijn Rijk ook niet
toe op de formatie van één cultuurcentrum. Wenen is echter gedurende zijn
koningschap een belangrijker centrum voor kunsten en wetenschappen
gebleven dan Praag. Aartshertog Ferdinand II had wellicht veel meer
geleerden in Praag willen aanstellen als hij daartoe de middelen had gehad.
Volgens Elisabeth Scheicher is er geen bewijs voor wetenschappelijke
belangstelling bij Ferdinand II. Hij had een ‘Kunstkammer’, met behalve
artificialia ook naturalia, maar hiervan is geen catalogus gemaakt, terwijl
deze wel bestaat van de zogenaamde ‘Heldenrüstkammer’, de collecties
harnassen en portretten van belangrijke krijgsheren. Zijn opdrachten aan de
Italiaanse schilder Liberale tot het in beeld brengen van alles wat leeft in de
Adriatische zee is, aldus Scheicher, ook geen bewijs voor wetenschappelijke
interesse, maar wijst eerder op het streven van iedere vorst om blijk te geven
van universele belangstelling.381
De persoonlijke inzet en inhoudelijke betrokkenheid van een vorst
of in dit geval zijn plaatsvervanger is niet vast te stellen, dat ben ik met
Scheicher eens. De koning en aartshertog Ferdinand II komen beiden
in talrijke boekopdrachten voor, maar of zij zich voor de inhoud ervan
interesseerden, blijft een veronderstelling. Alleen aan de omvang van
hun bibliotheek en aan mogelijke sporen waaruit blijkt dat zij de boeken
ook raadpleegden, zou hun eigen intellectuele betrokkenheid af te lezen
kunnen zijn. De bibliotheek van koning/keizer Ferdinand I is echter, net
als die van keizer Maximiliaan I zonder goede inventarisatie opgegaan
in de Koninklijk-Keizerlijke Bibliotheek in Wenen, maar of het gebrek
aan inventarisatie is toe te schrijven aan de intellectuele ontwikkeling van
deze twee vorsten? De bibliotheek die aartshertog Ferdinand II in Ambras
bijeenbracht, is wel een aantal keer geinventariseerd, maar moet nog in
volle omvang worden gereconstrueerd. Het feit dat hij zoveel moeite deed
boeken, manuscripten en beeldmateriaal te behouden, zoals in dit en in het
volgende hoofdstuk zal blijken, wijst er op dat hij van de inhoud en omvang
van het werk van ‘zijn’ geleerden op de hoogte was en hen waarschijnlijk
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ook waardeerde.382
Op zoek naar antwoord op de vraag of geleerden de aartshertog
intellectueel steunden bij de vormgeving van zijn hof zullen in dit hoofdstuk
de carrières van de artsen Pier Andrea Mattioli en Georg Handsch worden
beschreven en zal een aantal publicaties en manuscripten worden getypeerd
die in Praag zijn ontstaan of in retrospectief, dus vanuit herinneringen aan
de Praagse tijd, zijn geschreven.
Mattioli was in Praag in het midden van de 16e eeuw veruit de
beroemdste geleerde.383 Gezien Mattioli’s groeiende bekendheid lag het niet
voor de hand dat hij voor Praag koos. De universiteit van Praag was, zoals
gezegd, in het midden van de jaren ’50 geen centrum van de wetenschap,
dus geen aanbeveling voor een beroemde geleerde. Meer dan enkele
aanwijzingen in Mattioli’s brieven over zijn keuze naar Praag te komen zijn
er niet en net als Hirn, stelt ook de geschiedschrijving van de medische en
botanische wetenschap geen vragen naar de drijfveren van geleerden zich
ergens te vestigen; het gaat in die literatuur vooral om onderzoeksresultaten,
om vooruitgang in de wetenschap. Boekhistorica Bohatsova gaat er vanuit
dat Mattioli naar Praag kwam omdat hij er de uitgever Jiri Melantrich
von Aventin kende, een waarborg voor de kwaliteit van zijn toekomstige
publicaties. Via deze uitgever, maar ook door uitgebreide briefwisselingen
was Mattioli verbonden met een groot netwerk van geleerden in Europa. Dit
netwerk dat niet werd gestructureerd door relatie tussen verschillende hoven
en ook niet werd bepaald door de geloofsrichting van de participerende
geleerden, was gericht op de uitwisseling van onderzoeksdata en discussie
daarover. Of de aanwezigheid van aartshertog Ferdinand II een rol speelde
in Mattioli’s keuze voor Praag is niet te achterhalen, al heeft deze hem wel
persoonlijk in materiële en financiële zin ondersteund.
In tegenstelling tot Mattioli was de Boheemse intellectueel Georg
Handsch van Limutsy wel verbonden met een kring van humanisten in
Praag, maar ook hij heeft niet aan de Praagse universiteit gedoceerd.
Handsch noteerde, net als Mattioli veel van zijn observaties en participeerde
in veelzijdig onderzoek, maar hij publiceerde weinig en speelde
waarschijnlijk daarom in de internationale wetenschappelijke discussies
nauwelijks een rol.
Hoewel de inbreng van aartshertog Ferdinand II in de wetenschappelijke discussies en het onderzoek aan zijn hof niet is te achterhalen,
is wel duidelijk dat hij zich persoonlijk inzette voor het verwerven van
fondsen voor de publicaties van zijn geleerden. Verder legde hij, net als deze
geleerden, zijn eigen handelingen in de vrije natuur vast en bewaarde zijn
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notities. Het is echter de vraag of het noteren van de aantallen geschoten
dieren tijdens jachtpartijen is ontstaan uit natuurwetenschappelijke interesse,
in het kader van (administratief) jachtbeheer stond of slechts bedoeld was
ter herinnering aan fysieke prestatie. De persoonlijke drijfveren of de
intellectuele bagage van deze vorst blijven met behulp van het onderzochte
bronmateriaal onderbelicht, al is het feit dat de aartshertog moeite deed
voor het behoud van ondermeer de genoemde jacht notitieboekjes wel van
betekenis.

Pier Andrea Mattioli (1501-1579)384
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Pier Andrea Mattioli kwam uit Siena, waar hij in 1501 als zoon van een
arts was geboren.385 Hij bezocht in Venetië het gymnasium en studeerde
er rechten. Hij studeerde medicijnen in Padua, de stad waar hij ook
promoveerde. Dat hij juist aan deze Italiaanse universiteit studeerde, moet
invloed hebben gehad op de wijze waarop hij ook later in Praag onderzoek
zou gaan doen. Padua had ook rond 1520 al een grote medische faculteit
waar de medici naar wegen zochten om theorie en praktijk te verbinden. Een
vaak genoemd voorbeeld is het onderwijs van de hoogleraar Vesalius. Deze
begon in 1540 met de verbinding van theorie en praktijk door de toetsing
van gegevens uit de literatuur tijdens obducties. Ook botanisch onderzoek
werd op een bijzondere manier gestimuleerd, hoewel er in de studietijd
van Mattioli nog geen leerstoel in de botanie was. De universiteit opende,
in navolging van Pisa en Bologna, lang na diens afstuderen, in 1544 een
botanische tuin.
Mattioli was na zijn studie rond 1523, assistent in de chirurgie bij
de arts Giorgio Caravita in Perugia en Rome.386 Hij werkte zelf, voor
zover bekend, nooit aan een universiteit, maar dit sloot samenwerking en
een groot netwerk aan contacten niet uit. Hij moet bijvoorbeeld samen
hebben gewerkt met de arts en botanicus Luca Ghini (1490-1556), de
bezitter van een groot herbarium met een ingenieuze systematiek.387 Het
is aannemelijk dat Mattioli zelf ook een soortgelijk herbarium bezat. Hij
kon door het drogen en daarmee conserveren van planten de illustratoren
van zijn botanisch handboek het materiaal voorleggen. Tijdens zijn
veldwerk verzamelde hij inheemse planten, noteerde de vindplaats, deed
zeer nauwkeurige studie naar de ‘stand van wetenschap’, met voor hem
vanzelfsprekende, klassieke auteurs als uitgangspunt. Aanvullingen die hij
aan meer recente publicaties ontleende, corrigeerde hij of vulde ze aan onder
de noemer ‘commentaar’. Uit de edities van De materia medica blijkt dat hij
ook gegevens en materiaal van anderen ontving, waaronder ongeveer alle
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andere beroemde botanici uit zijn tijd. In Gorz/Gorizia, de stad waar hij zijn
eerste editie bezorgde, correspondeerde Mattioli al met veel collega’s, onder
wie ook de lijfarts van koning Ferdinand I, Julius Alexandrini von Neustein
(1506-1590).388
Anders dan van collega’s die wel aan een universiteit verbonden
waren, zoals Konrad Gesner (1516-1565) die zijn verzamelingen aan de
stad Basel schonk of Aldrovandi (wiens verzamelingen nog deels bijeen
zijn in het Museo Aldrovandi in Bologna), is er over Mattiolis documentatie
en verzamelingen niets bekend. Matttioli participeerde, net als genoemde
geleerden, in wetenschappelijke discussies die per brief gevoerd werden.
Veel deelnemers aan dit netwerk publiceerden hun eigen aandeel in deze
discussie en vaak ook de brieven van anderen. Mattioli’s verzameling
brieven die als een bijdrage aan de medische wetenschap werd beschouwd,
verscheen in 1564 toen hij aan het Praagse hof verbleef.389
Hoewel veel flarden van Mattioli’s biografie aan zijn brieven zijn
ontleend, zoals zijn verblijf in Tolfa in de heuvels bij Rome, waar hij
onderzoek naar planten deed, zijn er ook hardnekkige anekdotische
gegevens, die ik niet met bronverwijzingen onderbouwd heb gevonden,
maar gezien de gedetailleerdheid wel aan bronnen moeten zijn ontleend.
Zo werkte hij bijvoorbeeld met zijn leermeester Caravita in Rome aan
experimenten met gif, die zouden zijn uitgevoerd op twee ‘gevaarlijke
misdadigers uit Corsica’.390
Na de val van Rome in 1527 vluchtte hij naar Trente in het Noorden,
waar hij als lijfarts ging werken aan het hof van de prins-bisschop Bernhard
van Cles (1484-1539).391 Hier zal Mattioli in contact zijn gekomen met het
hof van koning Ferdinand I, want de bisschop was tevens kanselier van de
koning.
Net als later in Praag moet de arts/botanicus ook in Trente actief
betrokken zijn geweest bij representatieve zaken aan het bisschoppelijk hof,
want zijn naam komt voor bij de organisatie van feesten voor de bisschop
en hij publiceerde een lofdicht op het bisschoppelijk paleis.392 In dit lofdicht
wordt ook een groot vuurwerk beschreven, waarbij een houten gebouw, het
slot van Sodom tot ontploffing werd gebracht en afbrandde. Mattioli had
zich in Trente al beziggehouden met verslaggeving over hoofse spektakels,
dus de publicatie van de beschrijving van de Praagse intocht van Ferdinand I
als keizer in 1558 was voor de lijfarts geen nieuw fenomeen.
Mattioli begeleidde bisschop Cles op zijn reizen, bijvoorbeeld naar
Napels voor een ontmoeting met Keizer Karel V. Mattioli verkeerde dus al
lang voor zijn komst naar Praag in de hoogste hoofse kringen. Na de dood
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van bisschop Cles eindigde Mattioli’s dienstverband en vertrok hij naar het,
toen Oostenrijkse, Görz (Gorizia) waar hij zich vestigde als arts.393
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In de jaren ’40 werkte Mattioli aan zijn meest beroemde publicatie: De
materia medica, van de Griek Pedanius Dioskurides. In 1544 verscheen
in Venetië de eerste editie in het Italiaans opgedragen aan de volgende
bisschop van Trento Cristoforo Madruzzo, die hem 200 gouden dukaten had
betaald. Het zou tot ver in de 18de eeuw een belangrijk botanisch handboek
blijven.394 Mattioli baseerde zich op een Griekse tekst, op vroege vertalingen
daarvan in het Latijn en op aanvullingen, aldus Andersen, uit Arabische en
contemporaine botanische studies en op de confrontatie van de literatuur met
de al dan niet exotische planten zelf.395 Voor een klassiek geschoold geleerde
is de directe vertaling in een moderne taal opmerkelijk. Zonder Mattioli te
willen typeren als populariserend geleerde, moet hij hebben gestreefd naar
de toegankelijkheid van het materiaal buiten de kring van ingewijden in de
Klassieken. De Dioskurides, zoals het werk vanaf de tweede editie zou gaan
heten, heeft vele uitgaven en een grote oplage gekend.396 De eerste editie
in het Latijn, die tien jaar later in 1554 bij uitgeverij Valgrisi in Venetie
verscheen, was veel prestigieuzer dan de Italiaanse en geïllustreerd met 562
houtsnedes. Volgens Hejnova zijn de illustraties van een nieuw type en van
de hand van de jonge schilder Giorgio Liberale.397 Deze Latijnse editie is
opgedragen aan koning Ferdinand I.
De zes delen van het boek beginnen in alle edities en vertalingen
steeds met de compilatie van teksten van de oorspronkelijke auteur. Daarna
volgen Mattioli’s commentaren, observaties van klassieke en meer recente
auteurs en tenslotte eigen observaties. De nadruk ligt op de beschrijving
en afbeelding van planten die in de latere edities allemaal zijn afgebeeld.
Mattioli zegt te streven naar het opnemen van variëteiten van dezelfde soort.
Per editie komen steeds meer beschrijvingen voor van dieren (deel twee
en drie) en de lijst mineralogische gesteenten wordt iedere keer uitgebreid
(deel vijf). De getoonde destillatieovens staan in deel zes afgebeeld en hun
werking beschreven en zijn het resultaat van onderzoek dat Mattioli in Praag
verricht moet hebben. Een handboek om mee het veld in te trekken was de
Dioscurides niet, daarvoor werd het te groot en te dik.398 Een arts kon wel
met behulp van de alfabetische index en de index op recepten geordend naar
lichamelijke klacht of pijnsoort de genezende planten identificeren en de
recepten bereiden.
Mattioli schreef in 1553 dat hij voor dit onderzoek geen verzameling
aanlegde, maar of hij dat later in Praag nog steeds als principe hanteerde
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is niet duidelijk.399 Hij ontving in ieder geval van tal van andere geleerden
en zoals nog zal blijken ook van koning Ferdinands gezanten, zendingen
met botanisch materiaal, die hij ter reproductie moet hebben bewaard. In
vergelijking met Aldrovandi die in Bologna een museum naliet, zijn in
Praag van Mattioli geen omvangrijke activiteiten in deze zin te traceren.400
Tegelijk met zijn botanisch onderzoek werkte Mattioli in Gorizia
aan de Italiaanse vertaling van een editie van Ptolomeus wereldatlas Le
Geografia di Claudio Ptolomeo. Dit bijzondere boekje verscheen in 1548
in Venetië en was met aanvulling in het Italiaans voorzien van bewerkt
beeldmateriaal door Jacopo Gastaldo. Het was gebaseerd op Ptolomeus
werk, zoals dit enkele jaren eerder in 1544 was bewerkt en in het Duits
vertaald door Sebastiaan van Münster. De vertaling in het Latijn die
Mattioli gebruikte, was van de hand van de Augsburgse humanist Konrad
Peutinger.401
Het boekje van Mattioli en Gastaldo is in sedecimo, een opmerkelijk
klein formaat voor een atlas, iets kleiner nog dan een pocketboek.402 Toch
zijn de kaarten duidelijk, uiterst scherp gegraveerd en afgedrukt. Ook
dit boekje is niet aan een vorstelijk hof ontstaan. Het is opgedragen aan
‘Leone Strozzi, prior di Capua’. Mattioli’s vertaling in het Italiaans was
een antwoord op Sebastiaan van Münsters oproep aan geleerden bij te
dragen aan de Cosmografie/Geografie, een omvangrijk project dat eerder
in een andere vorm door Konrad Celtis in gang was gezet onder auspiciën
van keizer Maximiliaan I en dat in de jaren ’40 werd gedragen door
Duitse geleerden en humanisten.403 In 1554 steunde koning Ferdinand I de
vertaling van Münsters Cosmografie in het Tsjechisch door Zikmund von
Puchov.404 Hieruit valt af te leiden dat koning Ferdinand belang hechtte
aan de continuering van het onderzoek dat in zijn grootvaders hofkringen
was ontstaan. Mattioli geboren in 1501, behoorde tot de volgende generatie
geleerden die verder bouwden aan onderzoeksprojecten waarmee zij de
zichtbare wereld wilden ontsluiten. Opmerkelijk veel van deze geleerden
werkten alleen of in een klein groepsverband en niet als vanzelfsprekend
meer verbonden aan een hof of een universiteit. Mattioli kon blijkbaar in
het kleine Gorizia uit de voeten - wel in nauw correspondentiecontact met
anderen, maar niet aan een hof met een lange en doorlopende humanistische
traditie en een grote bibliotheek.
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Encyclopedisch
Het project van Sebastiaan van Münster om met behulp van de tekst van
een Klassiek auteur een moderne geografische uitgave te maken, wordt door
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een aantal auteurs ‘encyclopedisch’ genoemd. Deze term is verwarrend.
Münster en ook Mattioli hebben in hun streven zoveel mogelijk landstreken,
respectievelijk planten en dieren te inventariseren en te publiceren, projecten
voor ogen gehad die uiteindelijk tot doel hadden de hele wereld en dus de
hele schepping in kaart te brengen. Hun werk was systematisch van opzet
en verankerd in de klassieke teksten. In iedere editie werden aanvullingen
en correcties aangebracht en in iedere vertaling is de ruimte genomen eigen
landspecifieke bijdragen op te nemen, onder de oorspronkelijke titel. De
term ‘encyclopedisch’ voegt aan begrip van een dergelijke onderneming
niet veel toe, indien het niet wordt onderscheiden van de, in de 18de eeuw
ontwikkelde, encyclopedie: een even systematische onderneming die met
veel minder grote vrijheden alle faculteiten van menselijke kennis en
ervaring ordende.
Het grote verschil tussen de 16de-eeuwse encyclopedische
ondernemingen en die van twee eeuwen later is de wijze waarop zij ‘kennis’
benaderden. Voor Münster en Mattioli en alle vertalers die volgden, waren
de oorspronkelijke klassieke auteurs, hier Ptolomeus en Dioskurides, van
groot belang. De oorspronkelijke, vaak in talloze varianten afgeschreven en
dus vervormde teksten werden met grote inzet gereconstrueerd en aanvaard
als eerste autoriteit, waarna andere bronnen over het onderwerp werden
opgevoerd. Hoewel deze bronnen door de auteur minder relevant of zelfs
onjuist werden gevonden, werden ze genoemd omdat het encyclopedische
impliceerde dat ‘al het bekende in een cirkel geplaatst werd’. Dat plaatsen
gebeurde niet onkritisch, ook de klassieke tekst werd gewogen en twijfel
werd kenbaar gemaakt, maar het uitgangspunt ten opzichte van een 18deeeuwse tekst is verschillend; niet de mens en zijn vermogen kennis te
reproduceren en andere te elimineren stond centraal, maar de schepping
en uiteindelijk, zonder voorbehoud, de schepper. De cirkel van kennis
van Mattioli en van allen die deze aanvulden, kon op verschillende
manieren worden ingezet, niet alleen met empirische gegevens, maar ook
met hulp van allerlei associaties. Cosmologie en astrologie hadden in de
kennisverwerving en het denken van deze geleerden beslist betekenis.
Het blijft echter de vraag of de geleerden aan Ferdinands hof in Praag
zich met zoveel nadruk met deze vormen van kennis bezighielden en of
zij adviseerden bij het ontwerp van een cosmologische samenhang in de
decoratie van Stern.
Dat de aartshertog, anders dan zijn neef Rudolf II géén rekening
hield met de magische betekenis van de objecten die hij verzamelde, zoals
Scheicher stelt, weerspreekt het encyclopedische van zijn verzameling.405
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In 1554 kwam Mattioli naar Praag. Zijn status is een punt van discussie.
Voor de meeste auteurs is hij de lijfarts van de aartshertog in Praag.406
Volgens Kühnel was hij geen lijfarts van de koning, wat door het titelblad
van een vertaling van zijn werk wordt bevestigd, want hier wordt de
geleerde ‘Rat’ [raadgever] van de Keizerlijk Majesteit en lijfarts van de
aartshertog genoemd. Op Mattioli’s grafschrift in de Dom van Trient en
op veel plaatsen in de literatuur draagt hij wel de titel lijfarts of ‘keizerlijk
archiater’. Het grafschrift roemt hem zelfs als lijfarts van drie keizers:
Ferdinand I, Maximiliaan II en Rudolf II, maar dat moet, volgens Kühnel,
door zijn zoons bedacht zijn.407 Mattioli is in de laatste twee jaar van zijn
leven niet meer in contact geweest met Rudolf II die in 1576 keizer werd en
ook over contacten met diens vader Maximiliaan II is niets bekend. Hij werd
wel in 1562 door keizer Ferdinand I vanwege zijn grote medische kennis,
zijn Dioskuridesuitgaven en zijn verdiensten voor het Oostenrijkse Huis
in een hogere adelstand verheven en toen verkreeg hij titulair de titel van
keizerlijk arts.408
Zoals gezegd is het niet duidelijk waarom Mattioli in 1554 voor
Praag koos. In Wenen had hij aan een veel langer gevestigd hof kunnen
werken en gebruik kunnen maken van de erfenis van de humanisten van
keizer Maximiliaan I. Wellicht waren, behalve een goede uitgever en goede
drukker, ook de faciliteiten die de aartshertog hem bood van belang. Mattioli
schrijft dat hij in Praag kon studeren in een kring van andere geleerden en
met klassieke boeken. Ook zou hij er dieren kunnen bestuderen, ‘sed in ipsis
animalibus oculati testes quid sit, quid non sit verum considerent’. Over
de tuinen meldt Mattioli dat er niet alleen planten en fruit uit Azië en uit
Amerika zijn, ‘allora veniva, di cui l’archiduca a qualunque prezzo non ne
facesse raccolta, e tra l’altre cose vi fu un camelo-cervo, per il quale pagò
molte centenaia di scudi’.409 Deze Cervo-camelo was een lama, waarover
Georg Handsch later in dit hoofdstuk uitgebreider aan het woord zal komen.
De arts/onderzoeker had ook de gelegenheid zelf dieren te verzorgen. Hij
kreeg bijvoorbeeld van de aartshertog een bijzonder hert, waarvan hij
ontdekte dat de melk goed was tegen epilepsie.410
Mattiolis succesvolste onderneming in Praag was de continuering van
de edities van de Dioscurides en vertalingen ervan in het Tsjechisch (door
Hajek) en het Duits (door Handsch). Het lijkt mij onjuist te stellen dat juist
aartshertog Ferdinand de grote initiator van deze onderneming was, zoals
Pesek stelt.411 De aartshertog was voor de hier genoemde geleerden van
belang, maar de 25 jarige stadhouder nam niet het initiatief tot Mattioli’s
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komst naar Praag en kan in Praag in 1554 ook nog niet de eigenaar van
uitgebreide verzamelingen zijn geweest, zoals Pesek stelt. Duidelijk is
in ieder geval dat tegen het eind van de jaren vijftig er in aartshertog
Ferdinands entourage veel mogelijkheden waren voor het verzamelen van
levende en dode bijzonderheden uit de natuur.
De aartshertog zorgde persoonlijk voor de financiering van de
uitbreidingen van de Dioskurides edities die in de jaren ’60 verschenen. Hij
deed bijvoorbeeld een beroep op de stad Augsburg voor de financiering van
houtsnedes van vijftig voorstellingen en klopte aan bij Anton Fugger, de
stadregering van Neurenberg en anderen.412
Mattioli had waarschijnlijk al voor zijn komst naar Praag in 1554
toestemming verkregen van de koning tot een Tsjechische vertaling van
zijn boek.413 Deze vertaling leidde tot intensieve samenwerking met de
Praagse Tadeas Hajek von Hajek (Nemicus, 1525-1600). Hajek maakte,
volgens Bohatsova, een ‘vrije vertaling’. Hij schrijft zelf in het voorwoord
van zijn vertaling dat hij zich heeft toegelegd op het vinden van juiste
vertalingen voor medische en botanische terminologie opdat een medische
diagnose en de geneeskrachtigheid goed werden vastgelegd, en dat hij
talrijke eigen waarnemingen en ervaringen over Boheemse planten en het
specifieke gebruik ervan in Bohemen heeft toegevoegd. Dat de veel oudere
samensteller van de Italiaanse en de Latijnse edities van de Dioscurides en
op dat moment beroemdere Mattioli zijn vertaler deze ruimte schonk, is
wellicht veelzeggend voor het onderzoeksklimaat in het midden van de 16de
eeuw, hoewel Mattioli zich in zijn briefwisselingen niet als een soepel en
toegeeflijk geleerde profileert.
Mattioli heeft in Praag een groot encyclopedisch botanisch en
zoölogisch project willen uitvoeren, waarin inheemse of locale bijdragen
heel welkom waren, analoog aan het Ptolomeusproject van Sebastiaan
van Münster. De inbreng van de veelzijdige Hajek, die later beroemd zou
worden als hofastroloog van keizer Rudolf II, is ongetwijfeld typerend voor
de kwaliteit van de kleine kring geleerden, die met financiële en materiële
steun van aartshertog Ferdinand II werkten. De studie die Mattioli zegt
te zullen beginnen, zou een allesomvattende beschrijving hebben moeten
worden van het dierenrijk, voorzien van illustraties.414 Het is niet duidelijk
of Mattioli met dit project streefde naar de publicatie van een groot
zoölogisch overzicht dat zou lijken op zijn botanische oeuvre. Misschien
streefde hij in eerste instantie naar een geleidelijke uitbreiding van de
zoölogische beschrijvingen, zoals al opgenomen in de Dioscurides. Aan de
inbreng van Georg Handsch, de later in deze tekst te beschrijven Tierbücher,
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valt af te leiden dat pogingen werden gedaan tot systematische zoölogische
studie, die uiteindelijk waarschijnlijk een andere vorm en status hadden
moeten krijgen. Hierin moet ook de opdracht tot de vervaardiging van
beeldmateriaal worden betrokken. Hier kom ik na de levensbeschrijvingen
van Mattioli en van Georg Handsch op terug.415
Mattioli kreeg van de aartshertog niet alleen de ruimte zijn botanisch
en zoölogisch onderzoek voort te zetten, hij werd ook betrokken in de
verslaggeving over de intocht van Ferdinand I als keizer in 1558. Op deze
intocht en de betekenis van verschillende onderdelen ervan zal in een
volgend hoofdstuk worden ingegaan. In het kader van een schets van de
geleerden aan het hof van de stadhouder is het van belang dat Mattioli ook
bij het besloten gedeelte van dit feest was uitgenodigd, wat blijkt uit de
opdracht tot beschrijving van de intocht die aartshertog Ferdinand II zijn
lijfarts gaf. De lijfarts verkeerde dus, net als aan het hof van de bisschop van
Trente, niet alleen om medische zaken in de nabijheid van de aartshertog
en de keizer, maar had de status bij het feest met alleen de hoogste gasten
aanwezig te zijn.
Mattioli was weduwnaar toen hij in 1554 naar Praag kwam. Hij
trouwde opnieuw en twee zoons uit dit huwelijk vernoemde hij naar zijn
vorsten; Ferdinando en Maximiliano. In 1567 verhuisde de bejaarde arts
met aartshertog Ferdinand naar Innsbruck, kreeg een pensioen en keerde
in ’69 terug naar Trento. Hij zou nog een paar keer bij het ziekbed van de
aartshertog worden geroepen. In een brief uit 1572 aan Aldrovandi verhaalt
Mattioli dat hij na twee jaar ziek te zijn geweest een reis naar Venetië
en Padua heeft gemaakt. In Padua werd hij aan de universiteit feestelijk
ontvangen. Mattioli overleed in 1578 in Trento aan de pest, de ziekte
waartegen hij zijn hele leven een medicijn had gezocht.416 Hij werd, zoals
gezegd, begraven in de kathedraal in Trento.

Georg Handsch (1529-1579)417
Georg Handsch van Limuzi behoorde ook tot de geleerden die in Praag
bijdragen leverden aan het botanisch onderzoek. Handsch kwam uit
het Noord-Boheemse Leipa. Zijn biografie is nog minder precies dan
die van Mattioli. Hij studeerde in Goldberg in Silezië en vervolgens in
Praag aan de Letterenfaculteit. Hij vertaalde uit het Latijn, Grieks en
Hebreeuws en schreef gedichten en fabels. In de jaren 1550 behoorde hij
tot de belangrijkste groep klassiek geschoolden in Praag, maar van hen
is vooralsnog te weinig bekend om verbindingen tussen deze humanisten
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en het koninklijk hof te kunnen schetsen. Handsch was bevriend met de
humanist Matthaus Collinus (1516-1566) en kwam via hem terecht in de
kring van de rechter, dichter, mecenas en verzamelaar Johann Hodějowsky
von Hodějowa.
Deze Hodějowa (1496-1566) was belangrijk voor het Boheems
humanisme in het midden van de eeuw. Hij speelde ook een politieke rol,
want hij verbleef rond de Schmalkaldische crisis van1546-47 aan het hof
van Ferdinand I.418 Hodějowa was mecenas voor een groot aantal dichters in
het Latijn, wier werk in tenminste 28 banden verzameld werd, maar waarvan
er slechts twee zijn bewaard.419 Hij zette zich ook in voor de publicatie van
het omvangrijke werk van Bohulaus Lobkowitz von Hassenstein (14601510). Deze Boheemse adellijke humanist is, zoals al eerder genoemd, een
sleutelfiguur voor de studie naar de contacten tussen het Boheemse en het
Hongaarse humanisme in de tijd van koning Matthias Corvinus en koning
Wladislav Jagiello. Hassenstein verbleef aan het hof in Buda en had vele
contacten met humanisten aan het hof van Maxiliaan I. Zijn bibliotheek
blijkt, deels in de oorspronkelijke kastplaatsing, bewaard in de collecties van
het Boheemse geslacht Lobkowitz.420
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Matthaus Kalina (Collinus) I had in Wittenberg gestudeerd en
onderhield nauwe banden met Melanchton. Hij was in eerste instantie
leraar, stichtte een klein gymnasium en was later korte tijd verbonden
aan de Karelsuniversiteit. In tegenstelling tot Handsch lijkt Collinus geen
dienstverband aan het hof van Ferdinand II te hebben gehad. Hij kreeg in
1558 wel de opdracht het officiële verslag te schrijven van de intocht van
Ferdinand I als keizer. De aartshertog kon zich als stadhouder blijkbaar
geen hofhistoriograaf of hofdichter permitteren en waarschijnlijk was
Collinus daarvoor vanwege zijn reformatorische ideeën niet de juiste figuur
geweest. Matthaus Collinus was namelijk, volgens Hejnic en Bok, een
leidende figuur in de discussies over de Reformatie onder humanisten. In
Oost- en Midden Bohemen werd deze discussie ook van belang voor jonge
Tsjechische Utraquisten en voor de voor Bohemen zo specifieke Hussitische
erfenis. Collinus was in staat moralistische, historische of theologische
overwegingen te verpakken in allegorische verzen in het Latijn. De
diepere politiek religieuze bedoelingen van deze gedichten kregen door
hun vorm minder aandacht van de censuur dan contemporaine Tsjechische
publicaties. Collinus en zijn vrienden uit de kring van Hodějow, waaronder
ook Handsch, zijn voor de geschiedenis van Bohemen vooral van belang
vanwege de schoolboeken die zij schreven en de aandacht voor pedagogie
en schoolproblematiek.421
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De dichter Georg Handsch zag zich aan het eind van de jaren ’40
genoodzaakt van vakgebied te veranderen. In 1550 zou hij als begeleider
van de adellijke Karl von Dietrichstein naar Italië zijn gereisd.422 Net als
Mattioli, maar dan vele jaren later, studeerde hij medicijnen in Padua
en keerde drie jaar later als arts naar Praag terug, om in eerste instantie
weer van opdrachten van Hodějowsky te leven en hij gaf, volgens Kühnel
les aan de pageschool van de aartshertog.423 In die tijd ordende hij ook
Hodějowsky’s bibliotheek en werkte aan de genoemde Farragines.424 Op
voorspraak van zijn mecenas verleende keizer Ferdinand I Handsch in 1556
al het adelsdiploma, op grond waarvan hij ‘a Limuso’ aan zijn naam mocht
toevoegen.
In 1561 was, aldus de Allgemeine Deutsche Biographie, de arts in
dienst van Mattioli, waarna hij in twee jaar tijd de Dioskurides in het
Duits vertaalde en de drukgang begeleide. Handsch zou in 1568 bij het
vertrek van Mattioli diens positie als lijfarts hebben overgenomen.425 Uit
zijn eigen medische dagboeken blijkt echter dat hij al sinds 1555 als arts
functioneerde en de aartshertog en diens familie al veel eerder dan 1568 van
nabij meemaakte.426 Hirn vermeldt dan ook dat Handsch al in 1554 in dienst
van de aartshertog kwam. Zijn betrokkenheid bij de groep intellectuelen die
zich met heel specifieke Boheemse en soms zelf expliciet anti-Habsburgse
problematiek en met reformatorische ideeën bezighield, moet dus voor een
dergelijk dienstverband niet echt veel hebben uitgemaakt.
Handsch noteerde in zijn medische dagboeken niet alleen zijn
observaties aan patiënten en zijn diagnoses, maar schreef ook een verslag
van- bijvoorbeeld- het verloop van de pestepidemie ten tijde van de kroning
van koning Maximiliaan II in 1562.427
Hij komt in deze notities naar voren als een zeer betrokken
arts, die doodzieke patiënten veelvuldig en ook ’s nachts bezocht. De
aartshertog komt in de notities uit de jaren 1560-1563 een aantal keer
voor: Handsch zag hem toen hij hoge koorts had.428 Mattioli berichtte hem
dat de aartshertog in Plauen last heeft gekregen van Fussgicht [artritis].
Daarnaast vermeldt de ijverige Handsch een aantal keer dat de aartshertog
maagklachten heeft. Ook Philippine Welser en de beide zoons Andreas en
Karl komen in zijn notities voor, net als de naam Veronica, mogelijk de
buitenechtelijke dochter van de aartshertog.429 Handsch notities geven een
korte blik in de hofkring rond de aartshertog, want hij beschrijft ondermeer
de conditie van Florian pictor, die aan epilepsie leed en nog geen honderd
pagina’s verder vermeldt de arts Abels dood. De schilder Florian Abel was
aartshertog Ferdinands hofschilder in Praag, hij overleed in 1563.430
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De vermelding van Abel als patiënt wijst erop dat deze aan het hof
verkeerde en misschien genoot hij het voorrecht door de hofarts te worden
bezocht, al is niet zeker of Handsch die status had in 1563.
Ook adellijken aan het hof, zoals baron Adam von Schwartzenberg,
waren Handsch’ patiënten. Vriend en dichter Matthias Collinus komt ook als
patiënt in de aantekeningen voor. Hij stierf in 1566 in Praag.431
Handsch werkte samen met Mattioli, die hij in zijn eigen notities vaak
als autoriteit aanhaalt. Zij namen niet alleen deel aan de correspondentie
met een groot aantal in botanie en medicijnen geïnteresseerde geleerden in
Praag, maar deden ook samen onderzoek. Bohatsova noemt als voorbeeld
een obductie die zij aan een veroordeelde misdadiger verrichtten in Praag,
zonder daarbij de bron te noemen. Anders dan Mattioli lijkt Handsch zich
niet op de representatieve manifestaties van de aartshertog in Praag te
hebben bewogen. Hij heeft er in ieder geval niet over geschreven. Over zijn
biografie en over de status van de arts aan het hof in Praag is echter nog veel
te weinig bekend. Als Handsch eerst rond 1560 in dienst was van Mattioli,
dan werkte hij aan diens publicaties, maar als geneesheer moet Handsch
zelfstandig hebben kunnen werken. Hij verhuisde net als Mattioli eind 1566,
begin 1567 met de aartshertog mee naar Innsbruck, waar hij tot het eind
van zijn carrière zou blijven. In 1578 maakte Handsch zijn testament op.
Zijn bibliotheek en de genoemde manuscripten verkocht hij aan aartshertog
Ferdinand II. Daarna zou Handsch naar zijn geboortegrond in Bohemen zijn
teruggekeerd, waar hij niet lang daarna moet zijn gestorven.432
Zoals ook al in de bespreking van mogelijke verwijzingen naar de cosmos
van de iconografie van lustslot Stern ter sprake is gekomen, laat ik een
belangrijk maar tegelijk ook moeilijk onderdeel van de 16de-eeuwse
wetenschappen in relatie tot de geleerden aan het Praagse hof buiten
beschouwing. Niet omdat ik denk dat Mattioli en Handsch geheel afwijzend
tegenover alchemie en astrologie stonden, maar omdat in de door mij
bestudeerde bronnen deze aspecten nauwelijks aan de orde komen.
In Georgius Handschius’ ‘Historia medica seu praxis, 1560-1575’433
staat een excerpt van een boek over ‘magia naturalis’ en een tekst over ‘Der
Alchymistengrund wirkung und Art’ met als conclusie: ‘So Huett dich vor
der Alchimey’. Dit wijst er op dat magie en alchemie zijn aandacht hadden,
maar temidden van talloze verhandelingen over ziekten, casusbesprekingen
over specifieke zieken, recepten en de werking van medicijnen, kunnen
deze twee korte teksten weinig houvast bieden. Het is opvallend dat ook
in de publicaties over het hof en de verzamelingen van de aartshertog in
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Praag deze onderdelen van de wetenschap vrijwel niet aan de orde komen.
Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de analyse van de inhoud van de
aartshertogelijke bibliotheek in Ambras. Als de aartshertog met de aanschaf
van boeken over bijvoorbeeld de leer van Paraselsus richting gaf aan
onderzoek naar de leer van deze medicus aan de medici aan zijn hof, dan zal
dit waarschijnlijk blijken.434

Tierbücher
De Historia animalium of Tierbücher van Georg Handsch, bewaard
in de Handschriftensammlung van de ONB, zijn gevat in vijf bandjes
met manuscript.435 De tekst is geschreven in een goed leesbaar cursief
handschrift en géén losse verzameling aantekeningen. De besproken dieren
zijn geordend naar soort: viervoeters, vogels, vissen, insecten en reptielen,
maar de bandjes zijn niet naar deze indeling gebonden. Twee verschillende
bandjes bevatten tekst over zowel vogels als vissen en niet alle notities
behoren bij deze zoölogische beschrijvingen; de tekst over het aanleggen
van visvijvers bijvoorbeeld en die over het africhten van vogels moeten in
een ander kader worden gelezen.
De auteur zelf heeft hier en daar correcties en doorhalingen in de
tekst aangebracht en aantekeningen op losse papiertjes toegevoegd en
gemarkeerd waar deze in de tekst moeten worden toegevoegd. Op een
enkele constructietekening na bevatten de bandjes geen illustraties.
Op het eerste gezicht lijkt Handsch’ tekst sterk op de aanpak van
de zoölogische beschrijving van Conrad Gesner en Ulisse Aldrovandi,
geleerden waarmee de Mattioli en waarschijnlijk ook Handsch per
brief contact hadden. Net als deze auteurs en net als ook Mattioli in
zijn beschrijvingen van planten en dieren in zijn commentaren op
Dioskurides, benoemt Handsch het object in vele talen en gaat in op
levensomstandigheden, voortplanting et cetera. Sommige bandjes hebben
een datering, waarschijnlijk toegevoegd toen ze in de bibliotheek van
Ambras werden opgenomen, want het jaartal 1570 staat in dezelfde hand
als de Ambrasse signatuur. Ik denk dat de bandjes na het vertrek van de
aartshertog en zijn lijfarts Handsch uit Praag, in Innsbruck of Ambras
zijn ontstaan, maar de tekst zelf geeft veel aanwijzingen dat Handsch zich
baseert op aantekeningen die hij in Praag maakte. Uit de verschillende
indexen van de bandjes valt op te maken dat de Boheemse Handsch zich op
inheemse dieren concentreerde en dat maakt dit werk nauw verbonden met
het stadhouderschap van de aartshertog onder wiens bescherming en kosten
het dan ook werd samengesteld: ‘Serenissimus Archidux Ferdinandus, cuius
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auspicijs et sumptibus universa haec animalium historia texitur’.436
De auteur geeft in zijn manuscript op veel plaatsen veel meer gegevens
dan voor een dierbeschrijving noodzakelijk is. Hij noteerde zijn eigen
waarneming of voegde expliciet zaken toe die hij belangrijker vond dan
de weergave van de notities van klassieke of wat modernere auteurs. In
de tekst of op de genoemde papiertjes heeft hij vaak notities toegevoegd
over zaken die met zijn opdrachtgever aartshertog Ferdinand II te maken
hebben. Hierdoor zijn de manuscripten hier en daar prachtige bronnen over
de omgang van de aartshertog met dieren, over levende exotische dieren in
Praag en blijkt uit zijn woorden dat Handsch inzicht had of zelfs betrokken
was bij de groeiende verzameling van de aartshertog. Een gegeven dat altijd
verondersteld wordt, maar waarover bitter weinig bronnen iets melden.
De mooiste beschrijving waaruit blijkt dat Handsch zelf observaties
aan het materiaal heeft gedaan, is de tekst over de eenhoorn. De
aanwezigheid van dit mythische dier is beslist niet uitzonderlijk in een
dierbeschrijving als deze. Handsch schaart zich met zijn beschrijving achter
Gesner en Aldrovandi, met dit verschil dat de eerste een eenhoorn afbeeldt,
terwijl Aldrovandi de hoorns in bezit van vorsten en van de stad Venetië
bij zijn beschrijving voegt. Het opnemen in beschrijvende dierstudies van
een mythisch dier was voor deze humanisten vanzelfsprekend. Hun studies
zijn, net als hun medisch georiënteerde botanische werken, compilaties van
gegevens uit de literatuur en waar mogelijk een beschrijving van het dier,
al dan niet op basis van overlevering en van beeldmateriaal. De eenhoorn
verdient ook een plaats, want het komt voor in klassieke en bijbelse bronnen
en er zijn resten van, namelijk hoorns.
Bij Handsch gaat het nauwelijks over het dier zelf, de verschijning
ervan blijft impliciet. In de index staat de eenhoorn ‘Unicorno sue
Monoceros’ beschreven tussen andere viervoeters zoals de kameel en de
rinoceros. De auteur concentreert zich vooral op de hoorn, de werking
ervan als tegengif, de handel in poeder en in de hoorn zelf. Zijn tekst biedt
de gelegenheid even aan te schuiven bij de verzamelaar en de arts, die zich
een oordeel moet vormen over de koopwaar van lieden die mooie, maar
onware verhalen vertellen. Handsch is, net als elders, kritisch. De hoorn
van de eenhoorn, de stukjes tand en het poeder die worden aangeboden
zijn veelal tand of bot van een walvis of een andere zogende vis, een stukje
paardenhoef dat enige tijd onder de grond heeft gelegen, of het poeder is
gemaakt van het merg uit olifantstanden. Het komt ook voor dat zelfs alleen
maar een wit steentje dat van groeven is voorzien als een stukje hoorn wordt
aangeboden. De vervalser doet veel moeite zijn product als een werkzaam
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middel aan prijzen. Om het materiaal de (blijkbaar gewenste) zoete geur
te geven werd het, aldus Handsch, veelal verbrand en daarna in geurige
vloeistoffen geblust of op een andere manier bewerkt.
Tussen zijn eigen waarnemingen door verwijst de auteur een enkele
keer naar de discussies over het bestaan van de eenhoorn. Hantsch verwijst
naar niet bij name genoemde auteurs, die beweren dat het dier een verzinsel
is, omdat het nooit op aarde is gezien, terwijl anderen beweren dat het
opgehouden heeft te bestaan. Handsch sluit zich aan bij de theorie dat het
dier na de zondvloed is uitgestorven, omdat Noach slechts één exemplaar
wist mee te nemen in de ark. De weinige eenhoorns die nu nog gevonden
worden zijn volgens hem sindsdien ergens in zee of onder de grond
verborgen geweest.
De beschrijving van de hoorn van de eenhoorn uit de schatkamer
van Keizer Maximiliaan II duidt erop dat Handsch deze heel nauwkeurig
heeft bestudeerd. Hij vermeldt dat de hoorn helemaal gaaf is, glad en recht
als een lans met zeven spiralen. Vooral over deze spiralen is hij verbaasd,
deze noemt hij uniek, zeldzaam en niet diep of opvallend. Het materiaal
is sterk, de kleur is tussen zwart en wit, neigend naar roodachtig en het is
veel zwaarder dan op grond van het kijken naar het dier zelf kan worden
verwacht, maar hoe dat eruitzag, laat de auteur buiten beschouwing.
Over aartshertog Ferdinand II en zijn verzameling doet de lijfarts
enkele interessante uitspraken. Duidelijk wordt dat de aartshertog naturalia
en beeldmateriaal aangeboden kreeg, die voor zijn verzamelingen bedoeld
waren. Van Sigmund Kiser kreeg de aartshertog in Praag een schilderij
aangeboden: ‘Unicorno in membranna egantissimè depictum’. Hij vermeldt
niet of op dit doek een dier of alleen een hoorn te zien was. Was het laatste
het geval dan bestaat er overeenkomst met een schildering op perkament
met alleen delen van een hoorn, toegeschreven aan Daniel Fröschl.437
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Handsch laat in het midden of de aartshertog het doek met de eenhoorn
verwierf, maar het feit dat hij van de aanbieding wist, wijst er op dat de
aartshertog bezig was met een project gelijkend op wat zijn neef Rudolf II
vele jaren later ook voor ogen had: de vorming van een collectie met
beeldmateriaal en de objecten zelf.438
Dat de aartshertog in de jaren ’60 ook naturalia wilde aankopen
blijkt uit een verslagje van Handsch dat direct op zijn opmerking over het
schilderij volgt: ‘Zijne Doorluchtigheid, mijn vrijgevige Heer, dacht ook
na over de aankoop van zo’n hoorn die zich in Antwerpen bevond’. De
handelaar moet de hoorn nauwkeurig hebben beschreven, want zijn woorden
klinken door in Handsch’ tekst: ‘de hoorn was aan de basis zo dik als een
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arm, daaronder moet het deel in de kop hebben gezeten. De windingen
liepen van links naar rechts, de top was zo dik als een vinger, niet scherp
maar stomp en een beetje plat’.439
Hij vervolgt zijn beschrijving op een voor hem karakteristieke manier.
Hij wantrouwt de verkooppraat van de koopman, maar laat dit impliciet
en heeft ook bedenkingen over de echtheid van deze hoorn, maar noteert
dit in deze tekst niet in directe samenhang met die ‘vrijgevige heer’,
aartshertog Ferdinand II. Handsch vermijdt de indruk dat de aartshertog
geen inzicht had. Voor de slechte staat waarin de hoorn blijkbaar verkeerde,
had de handelaar een verklaring: de hoorn zou onder de aarde begraven
zijn geweest en omdat de vinder had gezien dat hij vuil was, had hij het
oppervlak afgevijld om hem gladder te maken, waardoor dit opvallende
‘geschenk’ lelijk gemaakt is. Waarom hier de term geschenk is gebruikt
wordt niet duidelijk, want ook hier is niet vermeld of de aartshertog deze
verminkte en waarschijnlijk vervalste hoorn uiteindelijk in zijn bezit heeft
gekregen. Na de dood van keizer Maximiliaan II in 1576 zou aartshertog
Ferdinand II de eenhoorn uit diens schatkamer verwerven. Deze hoorn
was in 1540 door koning Sigismund van Polen aan zijn zwager koning
Ferdinand I geschonken.440
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De auteur gaat er vanuit dat de hoorn van een levend dier afkomstig
is en niet kunstmatig, door mensenhand vervaardigd. De hoorns zijn
volmaakt en het is dan ook compleet onmogelijk aldus Handsch, dat ze van
olifantstand gemaakt zijn, van walvis of een ander zeedier: ‘De eenhoorns
zo recht als een lans en zo groot als een mens; zij hebben niet de omvang
van de tanden of de botten van genoemde dieren’.
Hij blijkt in het Tierbuch goed op de hoogte van de aanwezigheid
van eenhoorns in kerkelijk en in vorstelijk bezit. Er waren volgens hem
meerdere hoorns in de St.-Marco in Venetië, één in de Kathedraal van
Straatsburg en één in die van Metz. Ook de koningen van Engeland,
Frankrijk en Polen hebben een hoorn.441 Ondanks deze uitwijding over de
bezitters van een eenhoorn, maakt hij het prestige van deze verzamelaars
en dus ook dat van de aartshertog die er een aan wil schaffen, niet expliciet.
Hij schrijft immers geen verslag over de verzameling, slechts een Tierbuch,
een compilatie van zoölogische kennis. Dat bij het verwerven van die kennis
wel allerlei objecten werden bestudeerd, valt op basis van dit fragment te
vermoeden.
De lijfarts vraagt zich en passant wel af hoe het mogelijk is dat zowel
koningen als ‘staten’, waarmee hij waarschijnlijk kerkelijke of stedelijke
instanties bedoelt, een slecht oordeel hebben en vervalste en nagemaakte
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voorwerpen voor veel geld kopen. De prijs van één hoorn is soms wel 40 of
50.000 ducaten en soms nog wel meer.
Voor de medische aspekten van de hoorn, de werking als tegengif, kan
Handsch zich niet beroepen op Plinius en Aristoteles, schrijft hij, maar hij
is van die werking overtuigd. Hij raadt een experiment aan waarbij ‘aviri
pigmentum’ [arsenicum] aan twee duiven wordt gegeven. Zou de duif die
het eenhoornpoeder kreeg de dans ontspringen dan is dat het teken van de
werkzaamheid van de eenhoorn.
Uit de tekst van de eenhoorn valt op te maken dat Handsch de hoorn van een
eenhoorn met eigen ogen heeft gezien, zich een oordeel over het materiaal
heeft gevormd, de groeven en de kleur bestudeerd heeft en het gewicht
gevoeld, maar dat wil niet zeggen dat de aartshertog in Praag al een hoorn
bezat. Andere observaties kan Handsch voor het grootste deel hebben
overgeschreven. De aartshertog moet in Praag kooplieden hebben ontvangen
die hem eenhoornpoeder, stukjes hoorn, hele hoorns en de afbeeldingen
ervan hebben aangeboden.
Kamelen heeft Handsch wel met eigen ogen in Praag gezien. In zijn
manuscript verbaast hij zich in zijn beschrijving van ‘De Camelo’ over het
gedrag van twee kamelen, die toen zij in de avondschemering hun verzorger
zagen aankomen uit zichzelf door de knieën gingen, waarna de verzorger
een van de dieren besteeg en bereed, terwijl het andere dier volgde. Handsch
zag ook dat de kamelen op het geluid van een fluit reageerden, door te gaan
bewegen zoals dansers doen. Behalve opnieuw verbazing over de zware
last die kamelen kunnen dragen, is ook het feit dat zij op een kale stalvloer
slapen in plaats van op stro, voor deze geleerde het vermelden waard.
Handsch laat hiermee tegelijk zien dat hij zich niet echt verdiept heeft in
de berichtgeving over de Turken, kamelen in karavanen of het leven in een
karavanserai.442
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Hij typeert de kamelen in Praag als ‘Camelario Aethiope’ en noteert
tussen haken dat: ‘(quem Sezq.mus Rex Maximilianus cum sex Camelis
Pragam adduxit)’. Deze zes maakten deel uit van de gift aan Maximiliaan
II afkomstig van de sultan. Zes wijfjes kamelen waren samen met een
grote groep paarden in het gevolg van de Turkse gezant Ibrahim en samen
met de Habsburgse gezant Busbequius naar Wenen gevoerd om van daar
uit verder te reizen naar Frankfurt waar de kroning van Maximiliaan II
op 30 november 1562 zou plaatsvinden. Omdat de pest heerste in het
westen van Oostenrijk, trok de stoet via Bohemen en Praag naar Frankfurt.
Martels vermeldt dat de Turkse gezant Ibrahim op 27 november aan keizer
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Ferdinand I behalve een vredesoorkonde van de sultan, ook geschenken
overhandigde, waaronder vier kamelen.443 Het kan zijn dat hier sprake is
van een verschrijving van Habersack, de meest contemporaine bron of een
van de auteurs in later tijd. Maximiliaan II kreeg zes kamelen en Handsch
zag ze in de korte tijd dat de dieren in Praag verbleven. Er kunnen ook twee
kamelen in Praag zijn achtergebleven en daar door Handsch geobserveerd.444
Uit Handsch’ beschrijving valt op te maken dat er in Praag een oppasser
voor de dieren verbleef, wiens ongetwijfeld Turkse commando’s werden
verstaan. Hij zag de dieren dansen, wat er op wijst dat ze deel uitmaakten
van de grotere stoet van gezant Ibrahim, waarbij ook Turkse muzikanten met
fluiten kunnen hebben behoord. Handsch typeert omstandig hun geklaag
toen de dieren werden beladen, als: een sissen van de keel dat luider werd
en toen het midden hield tussen het geluid van een leeuwin en een ezelin.
Vermoedelijk observeerde Handsch de stoet met de zes kamelen en woonde
er voor november 1562 en ook daarna geen kamelen in de dierentuin naast
de Burcht.445
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Waren de kamelen wellicht alleen op doortocht in Praag te zien geweest, er
was wel een lama, vermoedelijk ook in de dierentuin. 446 Het dier wordt ook
door Mattioli genoemd, in zijn motivatie waarom het interessant is in Praag
onderzoek te doen. Handsch zegt met Mattioli te hebben samengewerkt,
maar vermeld niet in welk kader hun beider zoölogisch onderzoek werd
uitgevoerd. De Cervo Camelis wordt door Handsch beschreven als
zeldzaam dier uit Peru, de streek van de West-Indiers, ‘Occidentalium,
Indiara regione’.447 De aartshertog had, aldus de schrijver de lama gekocht
van Theodoricus uit Keulen, die zei dat het dier aangeleverd gekregen
had van een koopman uit Middelburg, die het dier in Antwerpen had
gekocht. Het zoeken naar zeldzaamheden strekte zich dus, ook tijdens het
stadhouderschap in Praag, uit over heel Europa. Omdat Handsch zijn tekst
niet kan baseren op klassieke auteurs, maakt hij veel vergelijkingen, vooral
met de kameel, een dier dat hij, zoals is gebleken, in levende lijve zag en
misschien heeft kunnen vergelijken met de lama.448
In de collectie van het Kunsthistorische Museum in Wenen bevindt
zich een schilderij van een bruin/witte lama, dat ook door Katharina Seidl
in verband wordt gebracht met een Tierbuch.449 Het toont een lama ten
voeten uit in een duidelijk Europees landschap, want links vooraan staat
een eik, een boom die in Zuid-Amerika niet voorkomt. Op de achtergrond
zijn nog drie identieke dieren te zien, waarschijnlijk naar hetzelfde model.
Dit schilderij met een portret van die ene lama van Praag zou, in analogie
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met het werk aan de zeevissen van Liberale, heel goed in opdracht van de
aartshertog kunnen zijn ontstaan en samen met de beschrijvingen en met
levende exemplaren tot de verzamelingen hebben behoord.
Behalve de exotische lama, waren er apen in Praag, waarschijnlijk
in de dierentuin, maar ook als huisdier aan een ketting450 De aartshertog
had een meerkat die zich, aldus Handsch, als hij ‘schelm’ genoemd werd,
vreselijk kwaad maakte en dan dreigde met messen, boeken en andere
gebruiksvoorwerpen te gaan gooien. De aap ging, aldus de lijfarts, vaak als
vrouw gekleed. Uit Handsch’ beschrijving van de wijze waarop meerkatten
ruiken, paren en hoe ze hun jongen dragen valt af te lezen dat hij dit zelf
heeft gezien bij een groep meerkatten. Dit duidt erop dat er ook meerkatten
in groepen in kooien werden gehouden.
Bavianen (Pabio) zag de aartshertog samen met een groot publiek
bij een voorstelling die door Italianen werd gegeven. Uit zijn beschrijving
blijkt opnieuw dat Handsch zelf goed heeft gekeken en dat hem allerlei
bijzonderheden zijn opgevallen. Bavianen hebben, in tegenstelling tot
andere soorten bijvoorbeeld een ronde kop. Andere apen heeft de lijfarts
niet zelf gezien en voor hun beschrijving moest hij gebruik maken
van de vermeldingen bij de ‘Ouden’, zoals in het merendeel van de
dierbeschrijvingen in zijn Historia Animalium.
Net als bij zijn collega zoologen Aldrovandi en Gesner, baseerde
Handsch zich op de klassieke dierbeschrijvingen. Zijn tekst op basis van
zijn eigen waarnemingen, is veelal anekdotisch en de inleiding tot een
traditioneel geordende dierbeschrijving. Het lijstje met de namen van de
dieren soms wel negen verschillende talen, duidt erop dat Handsch ernaar
streefde zijn boek een bruikbare index te geven.451 In de meeste gevallen
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ordende Handsch de beschrijving op min of meer dezelfde manier: de
naam, locus: de plaats waar het dier leeft, forma: het uiterlijk van kop tot
voeten, coitus en conceptus en tot slot gegevens over de leefgewoonten.
Het grootste deel van de beschrijvingen is gewijd aan de viervoeters. Aan
de index op de vissen is te zien, dat hier slechts een begin is gemaakt
en ook het deel over vogels is niet afgemaakt. Bij deze diersoort richt
Handsch zich op de vele manieren waarop met vogels gejaagd kan worden.
In de beschrijving van ‘Insecta et Reptilia’ is eveneens weinig structuur
aangebracht, al schrijft de auteur wel begeesterd te zijn door de bijzondere
wereld van ‘de kleinste diertjes’.
De beschrijving van de vissen komt, zoals gezegd, op twee plaatsen
in de vijf bandjes voor. Handsch heeft zich vooral gericht op inheemse vis
‘Pisces qui in Bohemia et Misnia in Albi fluvio capiuntur’ en heeft deze,
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volgens de index, naar soort en variëteit willen beschrijven. Daarnaast
richtte hij zich, net als Mattioli ook op meer exotische vissoorten waarbij
bijvoorbeeld bij de beschrijving van de Draco Marinus op basis van een
tekst van Albertus Magnus de indruk wordt gewekt dat het een enorm
zeemonster is met de kop van een slang en vinnen zo groot als vleugels, al
weet Handsch niet of hij er veel geloof aan zal hechten.452
Handsch heeft in de wetenschapsgeschiedenis geen aandacht
gekregen. Zelfs als hij zijn beschrijvingen gepubliceerd had, zou zijn werk
bij wetenschapshistorici weinig waardering hebben ontlokt. Zij plaatsen
een dergelijk dierboek aan het begin van een traditie die uiteindelijk
beschrijvingen zal leveren die empirisch controleerbaar zijn, iets dat
Handsch in die visie ‘nog’ (lang) niet heeft bereikt. Handsch verkeerde niet
in de positie om slechts op feitelijkheid gecontroleerde onderzoeksdata te
kunnen leveren, maar hij zou het als veelzijdig geleerde ook niet hebben
willen doen. De literatuur gaf Handsch net zoveel aanwijzingen om dieren
en hun specifieke karaktereigenschappen te kunnen beschrijven, als het
blote oog. Hij noteerde zoveel mogelijk gegevens en net als zijn collega’s
Gesner en Aldrovandi, ook die van een visser die in oktober 1545 in de
Oostenrijkse rivier Eirol een karper ving met een gezicht van een mens of de
Cyprinus Hermaphroditus, die was gezien in de rivier Polzena.453 Dat in de
publicaties van Gesner en Aldrovandi dezelfde vreemdsoortige dieren zijn
gekozen en dat in bijbehorende teksten steeds hun bestaan wordt betwijfeld,
doet vermoeden dat deze geleerden elkaars publicaties kenden of tenminste
op dezelfde bronnen en beeldbronnen teruggingen. Georg Handsch legt
in zijn manuscript de nadruk op inheemse, dat wil zeggen Boheemse
soorten, waarmee hij zijn eigen specifieke toevoeging aan de bestaande
beschrijvingen accentueerde.
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In het derde bandje van Handsch’ Tierbücher sluit de tekst niet aan
bij de voorgaande beschrijvingen. In ‘Piscinarium institutui et cultus
per Bohemiam, Moraviam, et Silesiam usitatus a. nemine antea literis
illustrtus, et iamprimum per Georgiu Handschiu accurate observatus et
conscriptus’, bespreekt de geleerde de geschiedenis, de literaire traditie en
het gebruik van visvijvers, zoals hij deze bij Ioannes á Bernstein [Johannes
Pernstein] in Bohemen, Moravië en Silesië heeft gezien. Zijn beschrijving
vat niet alleen samen wat hij over de bouw van visvijvers aan de klassieke
literatuur ontleent, maar gaat ook redelijk uitgebreid in op de praktijk van
de viskwekerij en instrumenten die daarbij nodig zijn. Hierbij gaat de enige
illustratie die ik in Handsch manuscripten ben tegengekomen: een ‘Schema
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Dioptrae’, een tekening van een waterpas.454
De bouw van dijken en de aanleg van visvijvers was, volgens Horský,
samen met mijnbouw en in het verlengde van beide, de instrumentbouw
de belangrijkste Boheemse bijdrage aan de wetenschap. De praktische
ervaring werd opgebouwd aan het Oost-Boheemse hof van de Pernstein
en dat van de Rosenbergs in Zuid-Bohemen. De natuurwetenschappelijke
theorie werd, aldus Horský, niet ontwikkeld aan de universiteit van Praag,
die in het midden van de eeuw slechts een letterenfaculteit had, maar juist
door individuele geleerden, die een privé praktijk hadden of in dienst
stonden van een hof. Horský noemt als voorbeelden Bavor Rodovký van
Hustiřany en Georg Handsch.455 Horský doelt hierbij voornamelijk op de
werkzaamheden van Handsch aan de vertaling van Mattioli’s Dioskurides.
Het feit dat Handsch zich ook met dijkbouw en visteelt bezighield, wijst
er volgens mij op dat deze geleerde zich als een veelzijdig wetenschapper
heeft kunnen ontwikkelen. Hij verkeerde niet alleen in de kringen van de
Praagse humanisten Hodějowky en Collinus, maar was ook op zijn tweede
vakgebied -de medicijnen- actief en betrokken bij publicaties over de
pest. Daarnaast gaf de aartshertog hem de ruimte zich in te zetten voor de
theorievorming achter dijkbouw en viskweek, een belangrijke Boheemse
innovatie en onderdeel van wat in wetenschapshistorische termen: 16de-
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eeuwse ‘neuen Wissenschaft’wordt genoemd.
Horský stelt dat in Bohemen al minstens twintig jaar voor de komst
van keizer Rudolf II een wetenschappelijk milieu was ontstaan waarin
veel disciplines, waaronder astronomie, veldmeetkunde, cartografie van
gebergten, geologie en metallurgie tot zelfstandig onderzoek en een kritische
behandeling van problemen waren gekomen. Het is opvallend dat Horský
deze onderdelen van de wetenschap als afzonderlijke disciplines benoemt,
terwijl uit zijn tekst nu juist blijkt dat het slechts enkele geleerden waren
die al deze vakkennis tot een hoger theoretisch niveau brachten. Ik wil
daarom concluderen dat Bohemen in de jaren zestig, ondanks een gebrekkig
functionerende universiteit, maar dankzij de stimulerende aartshertog
Ferdinand II enkele wetenschappers kansen hadden. Georg Handsch heeft
zich niet bekwaamd in dat wat nu een discipline genoemd wordt, maar zich
juist met bijzonder veel aspecten een uitzonderlijk brede theorie en praktijk.
De ruimte die de lijfartsen van de aartshertog kregen, heeft de
Boheemse lijfarts ertoe aangezet heel veel manuscripten te produceren.
In een aantal ervan ontbreekt een systematische opzet of is deze, zoals bij
de ‘Tierbücher’ niet in alle beschrijvingen doorgezet. Het moet Handsch
aan tijd hebben ontbroken en hij had blijkbaar niet de status om, net als

‘Een Theatrum van Representatie?’

153

Hoofdstuk 4

Mattioli, zijn tijd zelf te kunnen bepalen en de financiële risico’s van een
onverkoopbare publicatie te dragen. Dit neemt niet weg dat Handsch wel
kan worden beschouwd als exponent van veelzijdig humanisme en van
geleerdheid die in dienst stond van economisch belangrijke ontwikkelingen,
gestimuleerd door het stadhouderlijk hof.

Beeldmateriaal
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Voor de Tsjechische en later ook voor de Duitse vertaling van De
Dioskurides liet Mattioli, zoals gezegd in Praag nieuwe afbeeldingen naar
levende planten, naar dieren en van destillatieovens maken. Bohatsova
vond archiefverwijzingen met de namen van de kunstenaars: Daniel
Formschneider en diens gezel de schilder Hans Minich, die von Herrn
Andres Mathioli lebte, dus bij de geleerde in dienst waren. Over andere
leveranciers van beeldmateriaal voor de Dioscurides is niet veel bekend, al
moet Melchior Lorich (Lorch), de tekenaar die met ambassadeur Busbecq
op reis ging naar Turkije ook als leverancier van beeldmateriaal worden
gezien. De positie van Giorgio Liberale in 1559, de kunstenaar die al in
Gorizia met Mattioli samenwerkte en in 1559 op zijn aanraden in dienst
van de aartshertog naar Praag kwam, moet anders zijn geweest. Liberale
kreeg de opdracht tot het afbeelden van alle vissen uit de Adriatische zee.456
Hoewel in De Dioskurides een aantal zeedieren vermeld staat, lijkt deze
opdracht te passen in een veel groter en systematischer project. Wellicht
streefde de aartshertog naar een zoologische beeldverzameling en is er
zelfs een verband met het illustratie materiaal dat koning Ferdinand van de
Duitser Melchior Lorich vroeg. Bij een systematischer beeldproject zouden
ook de voorstellingen van een jachthond van aartshertog Ferdinand II en die
van een lama hebben gepast.

Het netwerk van geleerdheid: de bijdragen van Augier Ghislain
Busbecq
Zoals uit de beschrijvingen van de levens en loopbanen van Mattioli en
Handsch is gebleken, stonden deze geleerden in contact met vakgenoten,
waaronder artsen aan andere dan alleen Habsburgse hoven, met humanisten
en natuuronderzoekers in tal van Europese steden en met ambassadeurs en
reizigers.457 Onder deze laatsten is de Vlaming Augier Ghislain Busbecq de
meest interessante en toegankelijke correspondent.
Busbecq geboren in 1522, begon zijn loopbaan als page aan het hof
van Karel V.458 Hij studeerde, behalve in Leuven, Venetië en Bologna
ook aan de universiteit van Padua, net als Mattioli en Handsch.459 Hij
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werd ambassadeur en was bijvoorbeeld in 1554 als gezant van koning
Ferdinand I aanwezig bij het huwelijk van Philips II en Mary Tudor in
Winschester Castle. In datzelfde jaar kreeg Busbecq de opdracht als gezant
naar Constantinopel te vertrekken.460 Deze reis en de functie waren niet
ongevaarlijk. Busbecqs voorganger -de Italiaan Johan Maria Malvezzi- had
enkele jaren gevangen gezeten en had een groot deel van zijn bezittingen
aan de Turken verloren. Malvezzi negeerde daarom het bevel om in de
zomer van 1554 naar Constantinopel terug te keren en Busbecq werd zijn
vervanger.461
De Vlaming zou acht jaar als gezant in het Ottomaanse Rijk blijven,
waarbij hij slechts één keer, in het voorjaar van 1555, voor overleg met
koning Ferdinand I naar Wenen zou gaan. Koning Ferdinand moet hem toen
de opdracht hebben gegeven om alles wat niet kon worden meegenomen,
vast te leggen in een tekening.462 Busbecq nam daarom de tekenaar Melchior
Lorich mee. Busbecqs vriend de arts Willem Quackelbeen moet bij die
gelegenheid ook zijn meegereisd. Deze arts is, aldus von Martels, voor
Mattioli wellicht van groter belang geweest dan Busbecq, al krijgt deze
laatste in de Dioskurides editie van 1565 de meeste eer.463
Na hun terugkeer in Constantinopel in november 1555 zaten zij
bijna twee jaar, samen met twee andere gezanten Verantius en Zay, in
hun eigen Karavanserail van de buitenwereld afgezonderd, hoewel uit
Busbecqs verslaggeving blijkt dat zij zich wel onder begeleiding door de
stad konden bewegen.464 Het hof van sultan Suleyman stond open voor elke
ambassadeur, maar het was niet vanzelfsprekend dat zij Constantinopel ook
weer mochten verlaten. De sultan wilde namelijk door intimidatie en het
gijzelen van gezanten, koning Ferdinand I tot een vredesakkoord dwingen.
Pas in 1557, toen de beide gezanten Verantius en Zay toestemming hadden
gekregen naar keizer Ferdinand terug te keren, kregen ook Busbecq en zijn
reisgenoten meer bewegingsvrijheid.
Busbecq schreef talrijke, al dan niet gecodeerde brieven aan zijn vorst
in Wenen, maar hij begon ook een ‘briefwisseling’ aan een niet bij naam
genoemde vriend, later op basis van een dedicatie bij de publicatie van de
eerste brief geïdentificeerd als Nicolaus Michault.465 Hierin verhaalde hij
in vier brieven die hij achteraf dateerde tussen 1 september 1555 en 1 juni
1560 zijn belevenissen als reiziger in Turkije.466 Busbecq koos deze literaire
vorm omdat dit genre hem de gelegenheid gaf vrij en ongedwongen te
schrijven, al kan het heel goed dat hij zijn vriend Michault wel voor ogen
had, toen hij de brieven componeerde.467
Aan de brieven is veel te ontlenen over de Turkse samenleving en de
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bijzonder lastige positie van de gezant. In het kader van de nieuwsgierigheid
naar de natuur is het werk van Busbecq hier vooral van belang, omdat hij
inzicht geeft in de manier waarop hij als onderzoeker ongewone dieren en
onbekende planten bestudeerde en omdat hij en vooral ook Quackelbeen
daarover contact hadden met Mattioli in Praag. De twee zochten naar
onbekende planten en stuurden een deel daarvan of een tekening ervan naar
Mattioli.468 De botanicus in Praag zegt dat hij meer dan een vijftigtal planten
aan Busbecq te danken had.469
Mattioli vroeg op zijn beurt om toetsing van door Dioskurides
genoemde planten, omdat de geleerde reizigers immers rondreisden in het
ontstaansgebied van het boek. Quackelbeen bericht bijvoorbeeld in de enige
brief aan Mattioli die is bewaard, (omdat de ontvanger hem publiceerde)
dat het verzoek om de identificatie van de kalmoes [moerasplant] het
gezantschap had bereikt.470 Het onderzoek naar de kalmoes is veelzeggend
voor de nauwgezetheid waarmee Quackelbeen onderzoek deed, dat
vervolgens direct door Mattioli werd gebruikt.
Busbecq liet, schrijft Quackelbeen, planten meenemen uit een meer
bij Izmid en daaronder was er een die voldeed aan de beschrijving van
Dioscurides. Quackelbeen had in Constantinopel drie handschriften van de
Griekse auteur gevonden, die hij tijdens zijn lange verblijf in Klein Azie,
corrigeerde.471 Hij bestudeerde de bloeiwijze van de moerasplant, die hij

# 4 038

156

in een vaas met water bewaarde en identificeerde als de kalmoes. Later
zouden de wortels van de kalmoes, gezocht om zijn bijzondere geur en
geneeskrachtige werking op de darmen, naar Wenen worden meegenomen
en zo over heel Europa verspreid raken. Mattioli kon de beschrijving van
de bloei van de kalmoes al in 1565 in zijn Dioscurideseditie opnemen, al
had hij er nog geen afbeelding van. Deze zou pas in 1583 door Clusius
worden gepubliceerd, getekend naar de bloemen van planten die deze
botanicus van Busbecq had gekregen.472 Hoewel ook de verspreiding van de
paardenkastanje en de sering op zijn naam staan, moet het bij zijn terugkeer
in 1562 onmogelijk zijn geweest deze planten gedurende de lange reis
levend te houden. Mattioli vermeldt dan ook in de Dioskurides van 1565,
dat hij nooit een sering heeft gezien. De planten zijn vermoedelijk later, niet
in Praag, maar in Wenen uit zaden opgekweekt.
Mattioli vroeg Quackelbeen in dezelfde brief als waarin hij om de
kalmoes verzocht, ook om lemnische aarde. Deze rode bolus werd door de
Turken op Lemnos gedolven, in tabletten geperst en van zegels voorzien,
waaraan de tabletten hun naam Terra sigillata danken. De tabletten golden
als geneesmiddel tegen de pest. De klei bevat metaalsporen die op de huid
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gesmeerd, infectie met het gevreesde virus kunnen voorkomen.473
Behalve in planten waren Busbecq en Quackelbeen ook in bijzondere
dieren geïnteresseerd. In de Karavanserai en in het huizenblok dat Busbecq
enige tijd huurde, waren, zo blijkt uit de Turkse brieven, allerlei dieren
en er werd onderzoek gedaan.474 Volgens von Martels had Busbecq in
1555, het jaar waarin hij zijn eerste brief dateert, in de Karavanserai geen
mogelijkheid tot de reconstructie van botten van een groot dier en kan hij
dit pas na 1559 hebben gedaan, toen hij meer bewegingsvrijheid had. Aan
Lorich worden nog enkele andere tekeningen toegeschreven waaronder die
van kamelen en van een schildpad.475
De tekeningen vervaardigd in opdracht van koning Ferdinand I lijken
geen verband te hebben met de activiteiten van Mattioli en Handsch in
Praag noch met diens ‘Tierbuecher’. De giraf komt in zijn beschrijving
van viervoeters niet eens voor. De Koninklijke Weense opdracht om
tekeningen te laten maken, lijkt geen verband te hebben met de activiteiten
van aartshertog Ferdinand II in Praag en is uiteindelijk ook niet in handen
van een Habsburgse opdrachtgever geweest. De tekeningen zijn verspreid
geraakt. Handsch heeft de giraf op de tekening van Lorich niet gezien,
Gesner of diens uitgevers wel, want deze nemen de prent naar deze tekening
wel op, maar zonder een vlekkenpatroon op de huid.
Busbecq stuurde niet alleen tekeningen, zaden en delen van planten
naar Mattioli in Praag, maar zond ook goederen naar aartshertog Ferdinand
II zelf. Opnieuw zou hier een glimp van de verzamelactiviteiten van de
aartshertog kunnen blijken, maar is de berichtgeving weer niet inhoudelijk.
Von Martels vermeldt: ‘Voor aartshertog Ferdinand had Busbecquius vanuit
Constantinopel voor een bedrag van 549 dukaten, verschillende niet bij
name genoemde, bestelde kostbaarheden meegegeven aan Verantius en Zay,
die in de zomer van 1557 terugreisden’.476 Verantius noemt de bestelling
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letterlijk ‘(…)d[uca]ti 549 per cose comprate qua per commission sus et
mandate a sus Altezza (…)’.477 De aartshertog wist wat hij wilde en wat het
mocht kosten. Veel later zou Busbecq zich opnieuw voor de verzamelingen
van de aartshertog inspannen en kocht hij onder meer een wapenrusting
van koning Francois I voor aartshertog Ferdinand II en portretten.478 In
het volgende hoofdstuk zal op de aard van deze kostbaarheden worden
ingegaan.

Concluderend
Dit hoofdstuk heeft slechts twee hoofdrolspelers, de Italiaan Pier Andrea
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Mattioli en Georg Handsch. Zij gaven vorm aan onderdelen van de
aartshertogelijke hofcultuur, want zij werkten beiden aan onderzoek naar
de natuur en richten zich in eerste instantie op gegevens die de medische
wetenschap dichter bij de genezing van de grootste kwalen hielp. De
aartshertog steunde hen hierbij niet alleen formeel, maar nam initiatieven
voor de financiering van de vervaardiging van illustraties van Mattioli’s
belangrijkste publicatie: het uitdijende en steeds nauwkeuriger geïllustreerde
De Materia Medica ofwel De Dioskurides.
De aartshertog gaf zijn beide artsen en waarschijnlijk ook Thaddeus
Hajek mogelijkheden om onderzoek te doen. Het is duidelijk dat Mattioli en
Handsch over een bibliotheek beschikten en de Italiaan had bij zijn woning
de ruimte om het bijzondere dier dat hij van de aartshertog had gekregen
te kunnen melken. Waar Mattioli woonde en Handsch zijn bibliotheek
bewaarde is uit de reconstructie van hun activiteiten niet op te maken, net zo
min als duidelijk wordt waar de lama moet hebben gewoond. Omdat er in de
tuinen een gedeelte werd ingericht als botanische tuin en er dierenverblijven
waren lijkt mij waarschijnlijk dat alle onderzoek daar moet zijn verricht.
Over de inhoud en de vorm van de verzamelingen die de aartshertog
in Praag bijeen moet hebben gebracht, vernemen wij ook in relatie tot het
natuurhistorisch onderzoek weinig. Het lijkt wel of het mogelijke bezit van
de aartshertog in Praag in nevelen gehuld moet blijven, terwijl hij in de
tweede helft van zijn leven, zoveel moeite doet ter inventarisatie van zijn
verzamelingen.
Dit hoofdstuk levert wel enkele suggesties over het bestaan in Praag
van een systematisch verzamelplan. De aartshertog liet zich zowel rariteiten
als beeldmateriaal aanbieden en kocht levende rariora, waarvan hij dan
later een schilderij liet vervaardigen. Mattioli verzamelde en bestelde in
Praag niet alleen gegevens, maar ook beeldmateriaal en het lijkt er op dat
de aartshertog zijn streven ondersteunde. Handsch begon aan systematische
dierbeschrijvingen, maar maakte zijn werk niet af. Of deze arts hier ooit
beeldmateriaal heeft willen toevoegen is dan ook niet bekend. Het lijkt erop
dat een mogelijk encyclopedische onderneming, waarbij al dan niet levend
materiaal samen met beeldmateriaal werd verzameld, is blijven steken.
Het botanisch-zoologisch project is niet in samenhang bewaard gebleven
en er zijn, behalve de Dioskurides, geen grote publicaties in relatie tot dit
onderzoek verschenen. Dit kan op verschillende manieren worden verklaard.
Zoals bijna altijd kan een verklaring worden gezocht in beperkte financiële
middelen van de opdrachtgever aartshertog Ferdinand II. Ook speelt juist
in Praag het ontbreken van samenwerking met een universiteit een rol;
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de groep rond het hof was maar klein en kreeg geen steun uit de stad.
Aan de Karelsuniversiteit waren nauwelijks onderzoekers die de studies
van Mattioli en Handsch konden steunen. De verhuizing naar het hof in
Innsbruck, minder dan dertien jaar na de komst van Mattioli naar Praag is
een vierde verklaring voor het ontbreken van samenhangende resultaten
van veelzijdig botanisch en zoologisch onderzoek in Praag. Twaalf jaar is
wellicht te kort voor een echt omvangrijk project.
Waarschijnlijk zal de studie naar de bibliotheek en naar de prentcollectie van de aartshertog aanwijzingen opleveren over de inhoud van
het hier gesuggereerde project. Mogelijk valt aan de boeken zelf op te
maken of deze al in Praag in bezit van de aartshertog waren of pas later in
Ambras zijn verzameld. Aan het belang van de kosmologie en de astrologie,
door Tsjechische onderzoekers met zoveel nadruk geïdentificeerd als
onderdeel van de activiteiten van de aartshertog in Praag, wordt door de
Oostenrijkse kenners van zijn collecties getwijfeld en ik ben er in de door
mij geselecteerde bronnen niets over tegen gekomen.
Er is nu iets duidelijk geworden over de betrokkenheid van twee
geleerden bij de bijzondere projecten aan het Praagse aartshertogelijk hof.
Van zowel Pier Andrea Mattioli als van Georg Handsch kan worden gesteld
dat zij in de nabijheid van de aartshertog verkeerden en zeker niet alleen als
arts werkzaam waren.
Mattioli had in Praag mogelijkheden onderzoek te doen en te
publiceren. Daarnaast was hij ook betrokken bij hoofs vertoon tijdens
bijzondere gebeurtenissen. Op zijn kennis van de inhoud van de teksten van
lofredes en de mise en scène van de intocht van Keizer Ferdinand I in 1558
en over zijn observaties aan de decoraties rond de Burcht zal in het volgende
hoofdstuk worden ingegaan.
De Italiaanse geleerde was humanist en op basis van zijn contacten
met Busbecq in Turkije kan worden verondersteld dat hij werkte aan een
encyclopedisch project. Mattioli en de Vlaamse ambassadeur deden dit in
opdracht van koning Ferdinand I. Aartshertog Ferdinand II in Praag lijkt in
zijn contacten met de reiziger in den vreemde vooral geïnteresseerd in de
uitbreiding van zijn verzamelingen.
Georg Handsch was een minder prominente deelnemer in het internationale netwerk van geleerden, hoewel hij wel, zij het minder intensief,
deelnam in het correspondentienetwerk. Hij profileerde zich in zijn
manuscripten als onderzoeker in de nabijheid van zijn vorst. Handsch’
achtergrond als dichter in humanistische kringen in Praag maken het
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aannemelijk dat hij een rol kan hebben gespeeld in de contacten van het hof
met deze groep.
Mattioli en Handsch waren als humanistisch geschoolde geleerden
beslist in staat bijdragen te leveren aan de vormgeving van aartshertog
Ferdinands theatrum, maar over deze rol berichten zij, in de door mij
geraadpleegde ongepubliceerde bronnen, niet.
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Hoofdstuk 5
‘(…)Weil ich nur im Sinn habe von den Wundern zu erzählen,
die der durchlauchtigste Erzherzog Ferdinand (…) volbrachte’
(Massimo Troiano 1568)’479
Dit citaat kenmerkt de beeldvorming rond Aartshertog Ferdinand II.
Hovelingen en personeel kenden zijn inzet bij menig spektakel. Ook in
Praag was hij de spil van veel vermaak. Dit hoofdstuk gaat over het hof en
over verschillende vormen van hoofs vermaak en het in beeld brengen van
de deugdzaamheid van de koning.

# 5 001

In een grote eetzaal zijn veel mensen bijeen. Mannen gekleed in
donkere mantels zijn in de meerderheid. Zij nemen geen deel aan de
maaltijd, maar staan langs de wanden, luisteren bij de muziek, staan rond
de serveertafel of maken deel uit van de wacht. De belangrijkste plaats in
de ruimte is gemarkeerd door een groot baldakijn. Ook daar staat een rij
stemmig geklede heren en zitten de hoofdrolspelers bruidegom Willem van
Beieren en bruid Renate von Lotharingen en direct naast haar aartshertog
Ferdinand II en nog twintig gasten.
In dit hoofdstuk zal, net als op bovenstaande prent, de nadruk liggen
op de aanwezigheid van de aartshertog temidden van de mannen in hun
donkere jassen, de vertegenwoordiging van de belangrijkste adel aan het
hof. De aartshertog was op dit feest de figuur waar iedereen naar keek, de
belangrijkste gast, niet eens alleen in rang - de moeder van de bruidegom
was zijn eigen zuster, aartshertogin Anna - maar meer nog vanwege zijn
opmerkelijke rol als regisseur en gangmaker van dit feestmaal en van alle
andere festiviteiten rond het huwelijk. Op de ingekleurde prent van Nikolaus
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Solis (1544-1585) zijn allen die er voor de hoofse hiërarchie toe deden
herkenbaar in beeld gebracht, net als de vaste decoraties van de zaal, het
baldakijn en de bijpassende wandbespanning, de wapenborden van bruid
en bruidegom en de kostbaarheden op het buffet geheel rechts, hoewel niet
erg precies ingekleurd.480 Hiermee is niet alleen de rijkdom van de gastheer
gepresenteerd, maar ook het belang van de gelegenheid, het huwelijk tussen
twee telgen van belangrijke vorstenhuizen: Beieren en Lotharingen.
Massimo Troiano (?-na 1570), (waarschijnlijk) ook afgebeeld als één
van de aanwezigen op de prent van Solis, beschreef de gebeurtenissen rond
het huwelijk.481 Hij verhaalt ondermeer de spectaculaire scène waarmee het
banket begon: op tafel was voor de eerste gang een pastei neergezet, waar
niemand veel aandacht aan schonk totdat er een klein dwergje uit sprong.
Het kleine geharnaste mannetje zal door alle aanwezigen zijn herkend als
het kinddwergje van aartshertog Ferdinand II.482 De aartshertog was immers
bij deze gasten en bij alle andere aanwezigen bekend om zijn spectaculair
vermaak bij feesten, om zijn bijzondere verzameling feest-‘attributen’, zoals
hier een zesjarig kinddwergje van nauwelijks ‘twee en een halve Spannen’
(65 centimeter) hoog en om zijn grote verzameling harnassen, waartoe
ongetwijfeld ook dit kleine harnasje behoorde.483
De mannen en jongens op Solis’ prent, in hun voorname mantels en
met hun degens nonchalant aan hun zijde, vormen de aanleiding om in dit
hoofdstuk in te gaan op de organisatie van het hof. Conform het protocol
mochten bij een belangrijk banket alleen de hoogste heren aanwezig zijn.
Zij vertegenwoordigden de hoven van de gasten aan tafel, stonden en keken
toe, maar er waren er ook die een speciale rol speelden. De hiërarchisch
of politiek meest invloedrijken waren tijdens deze bijzondere gelegenheid
ook tafeldienaren, de dragers van de gerechten, snijders en wijnschenkers,
terwijl de Beierse aanwezigen ook verantwoordelijk waren voor de wacht
en de hertogelijke rijkdommen, tentoongesteld op het buffet. Heren die in
het dagelijks leven ook bediend werden, spelen hier hun dienstbaarheid aan
hun vorst, staan achter zijn stoel of dragen de schalen. De hofdienaren die
gewoonlijk deze taken vervullen, het tafel- en keukenpersoneel, laten zich
op deze dag niet zien of beter: ze zijn op deze prent niet in beeld gebracht.
Van alle anderen die, al dan niet in hofdienst, een taak hadden, zijn
op de prent van Solis alleen musici door hun instrumenten herkenbaar.484
Daarmee is deze voorstelling, ook op een andere manier illustratief. De
aanwezigen in München zullen zichzelf en andere hovelingen op de prent
van Solis herkend hebben, maar zij zijn voor ons, net als Ferdinands kring
van dichters, schrijvers, bouwmeesters en andere kunstenaars voor het
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grootste deel anoniem. Dit neemt niet weg dat hun bijdragen aan de Praagse
hofcultuur en in het bijzonder aan de vormgeving van het aartshertogelijk
aandeel daarin wel in contouren zijn te beschrijven. Aartshertog Ferdinand
liet vaklieden naar Praag komen, weliswaar niet in dezelfde aantallen als
zijn neef keizer Rudolf II vanaf 1576 zou doen, maar wel geselecteerd om
hun kwaliteitsvolle bijdragen - een koninklijk hof waardig.
Aartshertog Ferdinands dwerg had bij zijn optreden op de tafel tijdens
het huwelijksbanket niet voor niets een harnasje aan. Harnassen, vooral
alle vormen van pronkharnassen, waren net als rariteiten, waartoe ook
het dwergje gerekend moet worden, al jaren een geliefd verzamelobject
van de aartshertog. Hij specialiseerde zich al sinds 1548 in alle mogelijke
vormen van hofvermaak, waaronder bijzonder zorgvuldig vormgegeven
verkleedpartijen en optochten voorafgaand aan toernooien waarin allerlei
rariteiten waren opgenomen: reuzen, dwergen en exotische dieren.
Ferdinands ‘Hofstaat’, de organisatie van de adellijke kring rond
de aartshertog moet overeenkomsten hebben gehad met die in Beieren.
Een huwelijksfeest met de representanten van de hoogste Europese
vorstenhuizen is er in Praag tijdens het stadhouderschap van Ferdinand en
het geheime huwelijk met Philippine Welser niet gehouden, maar wat hij bij
zijn eigen eerste huwelijk niet heeft kunnen doen, verzorgde de aartshertog
wel bij dat van anderen buiten Praag.485 Een beeld van de hoforganisatie zal
daarom moeten worden ontleend aan dat van andere hoven.
Ferdinands ‘Hofstaat’ kan bijvoorbeeld worden vergeleken met die
van zijn tante Maria van Hongarije in de Zuidelijke Nederlanden, die daar
net als Ferdinand als plaatsvervanger van de vorst fungeerde. Van het
hof van Maria van Hongarije in Brussel is namelijk wel een nauwkeurige
administratie bewaard.
Het Praagse hof was tussen 1547 en 1567 vooral van belang voor
de Boheemse adel. De koning zelf komt nauwelijks in beeld. Alleen zijn
intocht in Praag als Keizer van het Duitse Rijk is goed genoeg vastgelegd
om te laten zien dat Bohemen en de Praagse steden in het bijzonder, hun
vorst wel in traditionele zin representatief hebben ontvangen.

# 5 006

# 5 007

Hof, Hofstaat en hofhouding486
Van de Praagse hofhouding van de aartshertog zijn, in tegenstelling tot het
Brusselse hof, slechts over één administratief jaar (1550-1551) gegevens
bewaard.487 De Innsbruckse archieven bevatten over zijn Tiroolse tijd (15651595) wel gegevens, maar deze zijn slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met de
situatie en de administratie van het Praagse hof.488. De boekhouding van zijn
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tante, de voormalige koningin van Bohemen en regentes in de Nederlanden,
Maria van Hongarije levert enig inzicht in het protocol en de rituelen aan
een Habsburgs hof.489 Daarnaast zijn het beeldmateriaal, de objecten en de
schriftelijke bronnen die de aartshertog zelf de moeite waard vond om in
zijn verzamelingen te bewaren, aanvulling op de mankerende kennis over
het hofleven.
Aartshertog Ferdinand kreeg in 1547 de beschikking over een grote
Hofstaat. Historicus Buzek telt in de administratieve gegevens over 1551-52
dat 130 personen Dienstgeld, salaris ontvingen. Ter vergelijking: aartshertog
Karl (1540-1590), Ferdinands jongere broer met dezelfde status, maar
met veel minder verantwoordelijkheden als veertienjarige, had in 1554
een Hofstaat van slechts 33 personen.490 Regentes Maria van Hongarije
had tijdens haar bewind in de Nederlanden meer dan 150 personen in
dienst.491 De grootte van de hofstaat heeft te maken met de omvang
van de representatieve, in de betekenis van de keizer, respectievelijk de
koning vertegenwoordigende, taken die verricht werden. De regentes van
de Nederlanden en de stadhouder van Bohemen hadden meer gasten en
gezanten te ontvangen dan de 14-jarige aartshertog Karl.
De hoogste ambtenaren, ‘Würdenträger’ en de hogere dienaren,
‘Diener’ in Praag waren aan het begin van het stadhouderschap overwegend
adellijken uit de Oostenrijkse landen, die de aartshertog volgens Buzek
had meegebracht uit Innsbruck.492 Hirn ziet in de samenstelling van de
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hofstaat van de aartshertog een politieke betekenis.493 De jonge aartshertog
kreeg namelijk al in 1544 een jaar nadat hij bij zijn moeder in Praag was
gaan wonen, een eigen hofstaat en deze werd toen door ‘Obersthofmeister’
Ludwig von Tobar Freiherr von Enzenfeld, geleid. De koning zou, aldus
Hirns theorie, voor zijn beide zoons Maximiliaan II en Ferdinand II in
1544 de bewuste keuze hebben gemaakt dat zijn tweede zoon voor de
Habsburgse dynastie een rol zou spelen in Oost Europa. Daarvoor kreeg
hij een nauwkeurig gewogen groep mensen om zich heen, waaronder een
aantal vertegenwoordigers van de Oostenrijkse adel.494 Dat aartshertog
Maximiliaan II geen Oostenrijkse maar een Spaanse ‘Obersthofmeister’
kreeg zou, aldus Hirn, vooruitwijzen naar zijn toekomstige relatie tot het
Spaans-Habsburgse Huis. Deze was in 1544 echter nog niet beklonken;
Maximiliaan II trouwde immers pas in 1548 met zijn nicht Maria, de dochter
van keizer Karel V, een huwelijkskandidate waarover eerder ook voor
aartshertog Ferdinand II was onderhandeld. Hirns visie is dus aanvechtbaar,
omdat hij de stappen die koning Ferdinand nam voor de toekomst van zijn
kinderen interpreteert vanuit de wetenschap dat Maxiliaan II hem opvolgde
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en deze door zijn huwelijk ook voor keizer Karel V een aannemelijk
troonpretendent werd, hoewel deze huwelijkspolitiek in de jaren ’40 nog
niet was uitgekristalliseerd.
In 1551 was er in ieder geval een groter aantal Oostenrijkse adellijken
aangesteld dan aan het eind van de jaren vijftig , toen het hof geleid werd
door leden van de belangrijkste Boheemse adelshuizen. Joachim von
Neuhaus (Hradec) werd in 1554 bijvoorbeeld ‘Oberstkanzler’ en Johann de
Jongere Popel von Lobkowicz bekleedde in de tweede helft van de jaren
’50 als ‘Oberstburggraf’ de hoogste functie op de Burcht, terwijl zijn vader,
Johann de Oudere de leiding had over de hofhouding als ‘Obersthofmeister’.
De verandering van status en invloed van Boheemse Heren aan het Praagse
hof tijdens het stadhouderschap wijst op een politieke stabilisatie en op de
groei van het belang van dat hof voor die Boheemse adel.
De taakverdeling binnen de Hofstaat van de aartshertog lag
nauwkeurig vast, maar deze taakverdeling was slechts geldig als het hof,
zoals bij de situatie verbeeld op de prent van Solis, naar buiten trad en hoge
gasten ontving. Een ‘Obersthofmeister’ bijvoorbeeld, verkeerde volgens het
protocol tijdens de maaltijd in de nabijheid van de aartshertog en gaf gasten
toestemming de vorst te spreken. Een opmerkelijk intensieve dagelijkse
taak voor een man als Johann Popel von Lobkowitz de Oude. Juist toen hij
deze functie had liet hij een stadspaleis liet bouwen dat groter was dan dat
van de aartshertog en waar hij ongetwijfeld ook gasten tijdens de maaltijden
ontving. De dagelijkse protocollaire taken aan het aartshertogelijk hof
werden uitgevoerd door een lagere hoveling en Johann de Oude voerde
alleen de regie over de gasten op momenten dat ook hem eer ten deel viel,
dus alleen tijdens belangrijke maaltijden met hoge gasten. De feesten en
ontvangsten vonden dikwijls plaats in de late herfst, in de wintermaanden
of in het vroege voorjaar, de maanden waarin er op het land rust heerste en
de landheer daar gemist kon worden. Genoemde Von Neuhaus (Hradec) en
de familie Popel von Lobkowicz waren naast de Rosenbergs, economische
grootmachten in Bohemen, landheren die niet het hele jaar aan het hof
verbleven.
Het hofprotocol dat in Praag de omgangsvormen en hiërarchie
vastlegde, was min of meer internationaal en ongeveer gelijk aan dat van het
Weense hof. Het was bedoeld om alle activiteit rond de vorst en zijn directe
omgeving - van ontwaken tot inslapen - tot in de kleinste details te reguleren
en zal houvast hebben geboden voor de hovelingen en dienaren, bezoekers,
gezanten en de jonge adel, de pages die aan het hof werden opgeleid, bij het
bepalen van hun plaats en hun bewegingsvrijheid.495
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In de literatuur over het hofceremonieel aan het Habsburgse hof
wordt slechts zelden gerefereerd aan een dagelijkse praktijk.496 Schriftelijke
bronnen over de wijze waarop een hoger geplaatste moest worden benaderd,
gaan voornamelijk over de momenten waarop representatie een rol speelt,
als er publiek was om de hiërarchie in de omgangsvormen te registreren en
de bronnen brengen alleen die momenten in beeld. De dagelijkse praktijk
was ongetwijfeld anders en het strakke protocol kon worden vermeden,
bijvoorbeeld bij een bezoek ‘in cognito’. In Praag was zelfs sprake van twee
naast elkaar en door elkaar heen functionerende hoven: dat van de koning
en dat van de aartshertog. Hoe precies de functies verdeeld waren is niet
bekend. De aartshertog had een eigen huishouding en een eigen gevolg. De
koninklijke huishouding functioneerde in aanwezigheid van de vorst en was
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de beveiliging van de Burcht.
Bij discussies over hofprotocollen wordt in veel kunsthistorische
literatuur als vanzelf verwezen naar de beroemde analyse van de socioloog
Norbert Elias, Höfische Gesellschaft over het Franse hof onder Lodewijk
XIV uit 1969.497 In Elias’ beschrijving staat de koning bij alle handelingen
# 5 012
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centraal. Dit uitgangspunt wordt ook voor de Habsburgse hoven gehanteerd.
Hier zou net als in Frankrijk de belangrijkste vorst, in dit geval Keizer Karel
V richting geven aan alle hofcultuur. In de catalogus gewijd aan Ferdinand
I bijvoorbeeld wordt verondersteld dat de omgangsvormen aan het hof van
Ferdinand I waren afgeleid van die aan het hof van de Spaanse koningen,
niet eens omdat hij daar was opgevoed, maar omdat Keizer Karel V de
regels voor alle hoven zou hebben opgelegd.498
De interessante vergelijking van het Franse met het Weense hof in
de 17de-eeuw door de historicus Jeroen Duindam levert niet alleen inzicht
in het Europese karakter van de voorschriften aan de verschillende hoven,
maar geeft ook een toelichting op de specifieke houding van de Oostenrijkse
hovelingen ten opzichte van hofregels. Volgens Duindams analyse werd het
hofritueel veel meer bepaald door tradities dan door regulering van de vorst
zelf. Dat blijkt overigens ook uit de analyses van Krista de Jonge van het
protocol aan het Brusselse hof. Voor het hof van Karel V in de Nederlanden
golden regels die hun oorsprong hadden in de omgangsvormen aan het
Bourgondische hof.499 Weliswaar golden voor de Oostenrijkse Habsburgers
deels dezelfde regels, toch is het niet zeker dat de koning of op afstand
zelfs de keizer, directe invloed had op de heersende omgangsvormen.
Veranderingen hierin vonden geleidelijk plaats.
In Praag zal bovendien voor de Boheemse adel het protocol van het
Boheems/Pools/Hongaarse Jagiellohof nog geldigheid hebben gehad, terwijl
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de manier waarop kamers en zalen in het paleis in Praag waren geordend
niet aan eventuele Habsburgse eisen aan het protocol werden aangepast,
simpelweg omdat er geen nieuwbouw werd gepleegd.
Duindam signaleert aan de Oostenrijks-Habsburgse hoven, waartoe
ook het Praagse hof behoorde, eenzelfde wantrouwende houding ten
opzichte van ‘Welsche’ hovelingen - Italianen, Spanjaarden en Fransen
- als aan de hoven van de Duitse vorsten. Hovelingen accepteerden en
implementeerden dus niet vanzelfsprekend de Spaanse regels die koning
Ferdinand I zou hebben ingevoerd.500 Deze wantrouwende houding ten
opzichte van het ‘Welsche’ was, zoals in de beschrijving van de Burcht
duidelijk werd, ook in Praag merkbaar, hoewel het daar vooral Italiaanse
inbreng betreft en de afwijzing vooral voortkomt uit het praktische feit dat
de Bohemers en de Italianen elkaar niet kunnen of willen verstaan.
Volgens Buzek werkten in 1551, behalve in de genoemde leidinggevende
of protocollaire erefuncties, voor de aartshertog en zijn gasten ook nog
twaalf bedienden rond de tafel en in de keuken.501 Daarbij werkten er ook
achttien man keukenpersoneel, waaronder koks, een keldermeester, inkopers
en schrijvers voor de administratie. De ‘Hoffurier’ was aldus Buzek
verantwoordelijk voor de huisvesting in de residentie van de aartshertog.502
De ‘Oberstkansler’ die voor zijn administratie een speciaal kantoor had
waar ook een secretaris, bodes en vertalers werkten, hield het toezicht over
de ‘Leibkämerer’, de twintig bedienden voor de persoonlijke verzorging
van de vorst. Gegevens over tijdsbesteding van de stadhouder zijn er zoals
al in het hoofdstuk over Stern werd vermeld, van zijn eigen hand in de
jachtdagboekjes, waarin staat waar en hoe hij heeft gejaagd. Ook uit de
aantekeningen van Georg Handsch, zijn lijfarts valt over zijn doen en laten
en vooral over zijn gezondheid het een en ander op te maken.503
In vergelijking met het Brusselse hof was de bezetting van ‘de Kapel’
van de stadhouder in Praag in 1551 klein, als alleen de administratieve
verslaglegging wordt geïnterpreteerd. Aartshertog Ferdinand II had slechts
één priester, twee kapelaans en een bediende, terwijl op de loonlijst bij
zijn tante Maria van Hongarije minstens twintig mensen voorkwamen,
waaronder ook een blazer, zangers en koorknaapjes. Dit betekent echter
niet dat er tijdens de mis in de kapel van de aartshertog of in de St.Vituskathedraal geen muziek klonk en er in Praag minder aandacht zou
zijn geweest voor de aankleding van dagelijkse muzikale en religieuze
handelingen. Koning Ferdinand I bijvoorbeeld dacht bij de bouw van het
orgelbalkon in de St.-Vitus heel expliciet aan het koor dat op dat balkon bij
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een raam moest kunnen zingen.504
Zoals gezegd bestaan van het hof van Maria van Hongarije loonlijsten
met de namen en de gages van edellieden, functionarissen en zelfs van
mensen die buitenshuis werkten en dagstaten, waaruit blijkt waar de vorst
zich bevond, welke uitgaven en welke feesten er waren met welke gasten.505
Deze loonstaten aan dit Vlaamse hof geven echter ook geen eenduidig
inzicht in de wijze waarop de hofhouding georganiseerd was. Zo stond
Roger Pathie, organist van Maria van Hongarije niet op dezelfde loonlijst
als de andere muzikanten, omdat hij ook betaald werd als kamerdienaar en
voor administratieve taken.506 Hij was een man met een hogere status dan
de andere musici en hij had als kamenier vermoedelijk ook meer contact
met zijn vorstin. Ondanks het vele archiefmateriaal en de overzichtelijke
loonstaten is dus zelfs voor het hof van Maria van Hongarije geen goed
zicht te krijgen op personeel uit haar directe omgeving, zoals musici en
kunstenaars. In Praag waren ook blazers, slagwerkers en bassisten in de
kring rond de aartshertog en er was een koor. Buzek vermeldt dat er niet
alleen tijdens kerkdiensten werd gespeeld, maar dat ook uit rekeningen
blijkt dat de aartshertog in eerste instantie de musici van zijn vaders kapel
leende en later Italiaanse violisten in dienst nam. In de privé-vertrekken
van de aartshertog werd, aldus diezelfde bronnen, zachtjes gezongen door
zangers uit de Praagse benedensteden (de Oude en de Nieuwe Stad aan de
Moldau), zowel voor de gasten als achtergrond van gesprekken, als ook bij
het inslapen.507
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De persoonlijke lijfwacht van de aartshertog bestond uit tweeëndertig
‘Hartschiere’ (lansdragers of schildwachten), een hoofdman, een bode
en twee trompetters. De stalhouderij in Praag had veertig bedienden
verantwoordelijk voor de verzorging van de paarden (waaronder ook de
training van Spaanse rijpaarden viel) en de verzorging van de jachthonden
in de kennels en het onderhoud en de training van de roofvogels die bij de
jacht gebruikt werden. Ook het onderhoud van de koetsen, wapenrustingen
en de zadelkamer viel onder de verantwoordelijkheid van de ‘oberste
Stallmeister’. Dit deel van de hofhouding was in dienst van de aartshertog.
Koning Ferdinand I gaf de opdracht en was financieel verantwoordelijk voor
zijn eigen stallen en voor de zorg voor de exotische dieren in de tuinen en
het wild in de kloof.508 Ook het onderhoud in de tuinen, door de tuinman
‘Franceso’ -over wiens slechte functioneren door de administratie, de
Boheemse ‘Kammer’ bij koning Ferdinand in Wenen werd geklaagd- hoorde
niet tot de financiële zorg van de aartshertog. Maar ook als de aartshertog
wel direct kosten maakte zoals voorbeeld bij de aanstelling van een
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harnassmid en de inrichting van een smederij in de Praagse Burcht, komen
deze kosten niet in de Boheemse administratie voor. Gegevens hierover
berusten in het ‘Statthalterei-archiv’ in Innsbruck, terwijl de smid in Praag
zijn salaris moet hebben ontvangen en verbouwingen in de Burcht toch ook
een zaak van de Boheemse administratie moeten zijn geweest.509 Gebrek
aan bronnen zorgt ervoor dat over het dienstverband van de vaklieden en
beeldend kunstenaars aan het hof van de aartshertog weinig te achterhalen
valt.
Zoals ook al uit de beschrijving van de bouwactiviteiten in hoofdstuk 2
blijkt, waren er veranderingen in de organisatie van de bouwondernemingen
van koning Ferdinand I en lijkt er geen sprake meer van een leidinggevende
bouwmeester na de dood van Benedict Ried in 1534. Het stramien dat
Martin Warnke voor de functie en de status van een hofkunstenaar aan
bronnen van het Habsburgse huis denkt te kunnen ontlenen, lijkt voor
het Praagse hof van koning Ferdinand I niet op te gaan. Koninklijk
bouwmeester Ried werd na zijn dood in 1534 immers niet opgevolgd. De
vaklieden, zoals de Italiaanse metselaars, steenhouwers, stucwerkers en
bouwmeesters die vanaf dat jaar aan het werk gingen, werden niet geleid
door een bouwmeester met een duidelijke koninklijke status. Paolo della
Stella legde verantwoording af, maar zijn vaklieden waren geen van
allen in strikte zin in hofdienst. Een deel van de Italianen vertrok in de
zomermaanden naar hun vaderland en de Boheemse administratie leek
nooit te weten wanneer ze weer op het bouwterrein verschenen, terwijl
een ander deel permanent in Praag woonde en een veel grotere kring
van opdrachtgevers had dan alleen het Koninklijk hof.510 De Italiaanse
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bouwmeesters en decorateurs waren blijkbaar beschikbaar voor de best
betalende opdrachtgever.
Zelfs van Pietro Ferrabosco, mijn kandidaat voor het ontwerp van
lustslot Stern, die was betrokken bij een veelzijdig aantal opdrachten, kan
niet worden vastgesteld dat hij een bijzondere status had aan het hof van
koning Ferdinand I. Voor Ferrabosco zat er, zo als in verband met Stern al
is vermeld, zelfs geen salarisverhoging in. Daaruit leid ik af dat Ferdinand
I zijn bouwmeesters en andere kunstenaars wel wilde eren, maar hun
positie niet in een vast en statusvol dienstverband verankerde.511 Praagse
bouwmeesters lijken zelfstandige ondernemers die niet als vanzelfsprekend
of omdat het protocol dat vereiste, in de omgeving van hun opdrachtgever
of in dit geval diens zoon de aartshertog verkeerden. Hoewel in de bronnen
van de Boheemse administratie conflicten vaak over de Italiaanse vaklieden
gaan, hebben ook Boheemse of Duitse bouwmeesters als Wolmut en
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Tirol tot ver in de jaren 1550 geen speciale status en geen leidinggevende
posities. Ook als zij wel de functie van ‘Oberst Baumeister’ hebben, zoals
Tirol in 1557, voldoen zij mijns inziens niet aan Warnkes profiel.512 Tussen
de beide Duitssprekende bouwmeesters was, zo blijkt uit de bronnen,
voortdurend animositeit en concurrentie en bij stagnatie of problemen werd
de ‘Superintendent’ van de keizerlijke bouw in Wenen Hermes Schallautzer
(Wenen 1503-1561) om zijn mening verzocht.513
Ook voor de schilders is het moeilijk vast te stellen welke rol zij in
de hofhouding van de stadhouder of die van de koning vervulden. Jacob
Seissenegger (1504/05-1567) was koninklijk portrettist en reisde in het
gevolg van Ferdinand I. Hij verwierf een adellijke titel en kreeg in 1557
een pensioen, maar lijkt desondanks geen uitzonderlijke status binnen
de hofhouding te hebben gehad. Over de schilder Francesco Terzio( ca.
1523-1591) is in dit kader ook weinig bekend. Hij verbleef sinds 1551 aan
het hof van de aartshertog in Praag en was in 1554 in dienst van koning
Ferdinand I.514 In 1557 kon hij in Praag zijn werkplaats uitbreiden en
contracteerde hij een leerling, Francesco Gozzi. Deze Gozzi bleef zeven
jaar in Praag en keerde toen pas terug naar Bergamo.515 Terzio was in ieder
geval betrokken bij een aantal representatieve projecten van aartshertog
Ferdinand. Hij was ongetwijfeld de Italiaan die Mattioli ‘hofschilder’ noemt
en die verantwoordelijk is voor de geschilderde decoraties die in 1558 ter
gelegenheid van de intocht van Keizer Ferdinand I binnen de muren van de
Burcht stonden opgesteld. Zoals uit een van de zeer schaarse beschrijvingen
van Praagse hofopdrachten uit dat jaar blijkt, moet Terzio betrokken
zijn geweest bij het begin van de aartshertogelijke verzameling waar de
serie portretten van de Habsburgse genealogie een treffend voorbeeld
van is.516 Terzio was tevens verantwoordelijk voor de beelddocumentatie
van toernooien georganiseerd door aartshertog Ferdinand. Van zijn hand
zijn enkele van de voorstellingen uit het zogenoemde Weense Francolins
toernooiboek uit 1560.517 In Innsbruck tenslotte nam Terzio vanaf 1565 de
positie van hofportrettist in en schilderde een aantal zusters van aartshertog
Ferdinand II.518 Terzio verwierf, net als een aantal bouwmeesters en
Seissenegger een ‘Adelsdiplom’. In 1561 verleende de keizer hem een
wapenuitbreiding met een adelaar in goud, omdat hij al meer den 10 jaar
tot tevredenheid aan het hof werkte.519 Hiermee lijkt Terzio weliswaar beter
te passen in Warnkes profiel van een hofkunstenaar, maar zijn naam duikt
ongeveer in dezelfde tijd dat hij in Innsbruck werkte, ook op in bronnen
uit Genua en Milaan. In de laatste stad dong hij in 1564 mee naar een
opdracht voor de beschildering van een orgelkas in de kathedraal.520 Terzio
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was dus waarschijnlijk minder gebonden aan het Habsburgse hof dan de
titel hofschilder in Warnckes definitie doet vermoeden. Net als voor de
bouwmeesters is ook voor schilders een dienstverband bij de vorst in Praag
niet bindend en lijkt hij zich ook op andere opdrachten te kunnen richten.

Het belang van het Praagse hof onder de stadhouder
Nadat Ferdinand I in 1547 zijn macht als koning had hersteld, was het
aan zijn zoon om de politieke betekenis van het Praagse hof opnieuw
vorm te geven. Hij had hiertoe ook de adel nodig en waarborgde hun
aanwezigheid aan het hof (in de wintermaanden) door een eervolle positie.
De aantrekkingskracht voor andere, vooral buitenlandse, hoge adel werd
hierdoor ook versterkt. Voor hen was het hof een belangrijk trefpunt, een
mogelijkheid om tijdens ontvangsten, feesten en andere partijen met andere
adel in contact te komen en door (huwelijks-) onderhandelingen de positie
van het geslacht zeker te stellen of, nog gewenster, in de adelshiërarchie te
stijgen. Buzek noemt tal van Oostenrijkse Heren die door een huwelijk met
een Boheemse, bezittingen verwierven en zich vervolgens zonder al te veel
moeite konden inschrijven in de ‘Landtafel’ om inwoner van Bohemen te
worden.521
In Praag moet het dus een komen en gaan geweest zijn van buitenlandse
gasten, ambassadeurs en gezanten, hoewel waarschijnlijk minder dan in
Wenen, de residentie van de koning/keizer en van diens opvolger keizer
Maximiliaan II. Voor de hoogste Boheemse adel kon een functie in de
hofstaat van de aartshertog een goede introductie aan een buitenlands hof
betekenen. Zo nam aartshertog Ferdinand II een groep jonge Boheemse en
Moravische edellieden mee naar het huwelijk van zijn zuster Katharina met
Franceso III Gonzaga in Mantua in 1549.522
Aartshertogelijke kanselier Joachim von Neuhaus (Hradec)
bijvoorbeeld gebruikte zijn positie voor een internationale carrière. Hij
verbleef in 1559/60 veel aan het Weense en dus keizerlijke hof, als hij
niet in Augsburg of Regensburg aan een ‘Reichstag’ deelnam. Voor
aartshertog Ferdinand was het groeiend aantal Boheemse adellijken dat
hem omringde op verschillende manieren van betekenis. Veel van hen
waren rijk en bereid de aartshertog bij zijn Praagse ondernemingen geld te
lenen.523 Waarschijnlijk zetten deze Heren in de manifestaties aan het hof
zelfs de toon. Zij waren immers al meteen na de brand in 1541 begonnen
met renovatie of herbouw van hun onderkomens in de Burcht en hadden
Italiaanse bouwmeesters aan het werk gezet om hun paleizen te voorzien
van binnenplaatsen met galerijen op de wijze van hun Italiaanse tijdgenoten.
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De Rosenbergs stelden bijvoorbeeld meer dan eens ruimten ter beschikking
voor gasten van de koning.
Zoals in hoofdstuk twee is gebleken, gaf Koning Ferdinand I noch
aartshertog Ferdinand bouwactiviteiten in en rond de burcht een hoge
prioriteit. De restauratie van de Koninklijke residentie en het zogenaamde
Westelijk paleis waar ook de aartshertog woonde, vorderde langzaam en
leverde uiteindelijk geen aangenaam en open gebouw op, vergelijkbaar
met de ‘Stallburg’ in Wenen. Deze toevoeging aan de Hofburg vanaf 1558
gebouwd voor koning Maximiliaan II, heeft rond de ruime binnenplaatsen
over twee verdiepingen arcadegalerijen, zoals Italiaanse stadspaleizen en
ook de paleizen van de Sternbergs, de Rosenbergs en de Lobkowitz in en
bij de Burcht.524. Voor nieuwbouw, zoals de Boheemse adel zich in de jaren
’40 en ’50 kon permitteren, hadden de Habsburgers binnen de muren van de
Burcht blijkbaar geen geld over. Dit maakt de snelle bouw en de voltooiing
van lustslot Stern tussen 1555 en 1558, dat door de aartshertog persoonlijk
werd gestimuleerd, des te opmerkelijker.
Misschien was geldgebrek ook de reden voor het ontbreken van een
leidinggevende hofkunstenaar. Aartshertog Ferdinand lijkt in Praag de regie
over het hof en over alle manifestaties die in het vervolg van dit hoofdstuk
zullen worden beschreven vooral in eigen hand te hebben gehad. In zijn
Praagse entourage, maar ook later in Ambras, is geen persoonlijkheid aan
te wijzen die hem terzijde stond en ook maar enigszins vergelijkbaar was
met bijvoorbeeld de veelzijdige Giulio Romano (ca.1499-1546). Romano
was aan het hof van de aangetrouwde Gonzaga in Mantua verantwoordelijk
geweest voor een eenheid in de vormgeving van alle manifestaties van de
aartshertog.525 Uit de beschrijvingen van de taken van Mattioli en Handsch
is gebleken dat beide geleerde artsen in Praag nauw betrokken waren bij
het hof en de mogelijkheid kregen veelzijdig onderzoek te doen. Mattioli
vervulde tevens, zo zal nog blijken, de rol van erudiet verslaggever van de
keizerlijke intocht, maar hij was niet de centrale adviseur bij het ontwerp
van de aartshertogelijke en de keizerlijke iconografie - daarvoor is zijn
verslag niet specifiek genoeg.
In het Praag van de stadhouder was dus rond 1555 geen ruimte
en geld voor de aanstelling van een adviseur zoals de bouwmeester en
schilder Giorgio Vasari (1511-1574). Vasari stond vanaf 1555 in dienst
van de Medici en werkte tussen 1570-’72 voor Francesco II de Medici,
ook al aangetrouwde familie van aartshertog Ferdinand. Er zijn evenmin
aanwijzingen dat de aartshertog eerder dan zijn vader contact had met
bouwmeester en adviseur Jacopo Stada (1507-1588), die vanaf 1557 in
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dienst kwam van de keizer.
Het is kenmerkend voor het gebrek aan kennis over uitvoerenden
en adviseurs bij de vormgeving van zijn materiele representatie dat een
adviserende rol voor Pietro Ferrabosco, die in de winter van 1554/55 een
korte periode in de nabijheid van de aartshertog kan hebben gefunctioneerd
als adviseur en vormgever van het lustslot Stern, een hypothese moet
blijven. In de volgende beschrijving van de meest uitgesproken onderdelen
van Ferdinands kleurrijke hof, de toernooien, een optocht, feesten en
(heel beperkt) zijn groeiende verzamelingen, zullen enkel namen van
kunstenaars en vaklieden figureren. Ook hun werkverband binnen het hof,
hun leerlingen, de organisatie van hun werkplaats en hun relaties met andere
opdrachtgevers zijn vooralsnog niet te beschrijven. Net als bij de in relatie
tot Stern genoemde Ferrabosco, kan alleen van bijvoorbeeld hofschilder
Franceso Terzio op grond van kwaliteiten en zijn latere rol in Ambras
worden vermoed dat hij de aartshertog adviseerde.

Toernooien: ‘dieweil […] E[euer] F[uerslich] D[urchlaucht] ein
sonderlich gnedigs gefallen zu allen Ritterlichen ubungen unnd
Freyen Kuensten hat’526

							
# 5 022
In Albrecht Dürers tekening van het park bij het paleis van Brussel van
1520 zijn, ongeveer in het midden, twee galopperende ruiters met helm en
lans te zien. Ze rennen langs een schutting in een groot veld. Anders dan op
veel prenten en tekeningen van de tuinen bij het paleis op de Couwenberg is
hier geen toernooi weergegeven, want Dürer tekende de twee ruiters op een
kaal veldje zonder publiek of afgebakend strijdperk. Hier wordt geoefend,
dit was een trainingsveld. Tuincomplexen bij 16de-eeuwse residenties
moeten daarom niet alleen worden voorgesteld als lommerrijke plaatsen,
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koel door de fonteinen die er ruisten, kleurig door de bloemperken en geurig
door bijzondere gewassen, kruiden en fruit dat er rijpte en slechts aangelegd
voor de vorst en de hoveling die de drukte van de dag wilde ontvluchten. In
deze tuinen was ook ruimte bestemd voor oefening en sport, kale plekken
met zand, stof en rondspattend kwijl uit briesende paardenbekken, rechte
schietbanen afgezet met schuttingen en meer permanente tennisbanen tussen
houten wanden die deels waren overkapt.
De Praagse Burcht is in de periode van het stadhouderschap van de
aartshertog een aantal keer het toneel van grote en kleinere riddertoernooien
geweest.527 De meest bijzondere plaats hiervoor was de genoemde zaal van
koning Wladislav aan de zuidzijde van de Burcht. Voor de paarden werd
de vloer met een dikke laag zand bedekt en er werden tijdelijke publieke
tribunes speciaal voor de gelegenheid geplaatst. Zoals al beschreven,
werden hier na de kroningsplechtigheid van Ferdinand I tot Boheems koning
‘Rennen auf Sila Rasa’ gehouden met ridders op kleine paarden en (scheve)
zadels zonder rugsteun. Hierbij reden steeds twee ruiters in licht kuras op
elkaar in. Aartshertog Ferdinand II hield op 30 mei 1549 een dergelijke
wedstrijd, meteen gevolgd door een Husarisches Rennen, waarbij de
deelnemers verkleed waren als Huzaren, Turken of Moren. Duidelijk is dat
het bij deze vorm van strijd te paard alleen om het effect gaat, om het plezier
voor het publiek een ruiter zo snel mogelijk in het stof te zien bijten, terwijl
zijn tegenstander zichzelf, al dan niet verkleed, in het schuine zadel moet
zien te houden. Deze en andere toernooivormen zijn een theatrale vorm van
vermaak, die van de spelers vaardigheden verlangen die niet veel met echt
vechten te maken hebben, maar wel met lenigheid, lichamelijke oefening, de
juiste rekwisieten en gevoel voor timing.
Behalve in de Wladislavzaal hielden de koning en de aartshertog
toernooien op de twee binnenplaatsen ‘im kleinen Schlosshof’
(tegenwoordig de tweede binnenplaats) en ‘im grossen Schlosshof’ (voor
het Koninklijk paleis). Ook buiten de muren van de Burcht op het plateau
juist over de brug naar de Koninklijke tuinen en bij de ‘Alte Tiergarten’,
dat volgens Panek een geëgaliseerd terrein ten noorden van de Burcht moet
zijn geweest, werden strijdperken ingericht.528 Bij de intocht van de keizer
in november 1558 was er voor een beperkt publiek een toernooi voor ‘het
Lustschloss’(of zomerpaleis). Op de binnenplaatsen zal het strijdperk zijn
afgezet met hekken en stond het publiek in en op de gebouwen, ongeveer
zoals dat te zien valt op de voorstellingen van Francolin Burgunder in de
Hofburg in Wenen.529 De plaats voor de Koninklijke tuinen is misschien
te vergelijken met het veld op Dürers tekening: ruim en in te richten
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voor verschillende strijdvormen. Het terrein bij de ‘Alte Tiergarten’,
het jachtterrein dat doorliep in de kloof tussen Burcht en tuinen, was
vermoedelijk het grootst. Ik vermoed dat deze ‘piazza’ zoals Mattioli het
noemt, nog groter was dan dat op de tekening van Dürer. Er draafden niet
alleen ruiters tijdens de verschillende soorten toernooitreffen heen en weer,
maar er vond ook een groot spektakel plaats ter afsluiting van de intocht van
de Keizer.

Ferdinands toernooien in een album
In Ambras is een album bewaard met beeldmateriaal en de namen
van deelnemers aan de toernooien die aartshertog Ferdinand II tussen 1547
en 1560 in Bohemen heeft gehouden.530 De band heeft 170 bladen en 164
voorstellingen, met data en locaties van 33 toernooien. Het materiaal in
dit album heeft slechts betrekking op een keuze uit de toernooien die de
aartshertog zelf organiseerde.531 Een groot toernooi in november 1552 in de
Wladislavzaal bijvoorbeeld en twee toernooien in de Oude Stad van Praag,
die historicus Panek uit andere bronnen aanhaalt, staan niet vermeld.532 Het
is daarom niet vreemd te veronderstellen dat er bijna ieder jaar en misschien
wel enkele malen per jaar grotere en kleinere toernooien binnen de muren en
vlak naast de Praagse Burcht werden gehouden, nog afgezien van treffen die
niet als officieel toernooi werden aangemerkt.
Het album van aartshertog Ferdinand II is, volgens Charlotte Gamber,
in Ambras ontstaan en bedoeld om kostuums in beeld te brengen.533 Gezien
de teksten op ieder blad, kan dit echter niet het enige doel geweest zijn. Net
als een gastenboek, vermeldt ook het toernooiboek namen van deelnemers,
onder wie een groot aantal leden van de stadhouderlijke hofstaat en
andere adel in hoge posities in Bohemen, hoewel ook hier weer niet naar
volledigheid is gestreefd.534
In het album ligt de nadruk op de aankleding van de optochten en het
theatrale element dat het toernooi omlijst is in de voorstellingen belangrijker
dan de strijd. Het album lijkt te passen in de documentaire traditie van
keizer Maximiliaan I, maar dan alleen wat betreft het idee, niet in stijl of
uitvoering. In de toernooilegenden van de heldhaftige alter ego van keizer
Maximiliaan I, Freydal, ligt de nadruk op de echte strijd waarin een dappere
ridder zich van anderen, bij naam genoemde adellijken, kan onderscheiden.
De grote reeks toernooien die ridder Freydal afwerkt om zijn geliefde
ervan te overtuigen dat hij een echte held is, zijn in het boek veelal als een
gevaarlijk treffen uitgebeeld. De spannendste momenten zijn gekozen: het
moment dat de lans van een der ruiters bij de botsing met het schild van de
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ander afknapt of erger precies het oog van de opponent treft.
De voorstellingen in het toernooialbum dat aartshertog Ferdinand
II liet samenstellen, zijn anders van karakter. In gedetailleerde
waterverftekeningen met gouden en zilveren hoogsels is op de meeste
bladen één deelnemer voorgesteld, tijdens de gekostumeerde optocht
voor ieder treffen. In dit album ligt de nadruk op het amusement en de
kostumering die naar het thema van de strijd verwijst. Vechten als Huzarenof Hongaren was een favoriet thema, vanwege de constante bedreiging
van Hongarije door de Turken De aartshertog organiseerde minstens twee
‘Husarische’ toernooien in Praag. De Huzaren, oorspronkelijk een zeer
goed geoefende ruitereenheid binnen het Hongaarse leger, stonden in de
Habsburgse thematoernooien voor christelijke strijders die vochten tegen
Turken of Moren of tegen beide aartsrivalen tegelijk.535
De kostumering bij de optochten en kostuums gedragen in het perk de grootse helmversieringen van veren en gevlochten zijde en de wapens
en schilden - zijn zo precies weergegeven in het album dat, zoals Gamber
ook signaleert, sprake moet zijn van een kostuumdocumentatie of zelfs een
beeldcatalogus. Er is een paralel met de zes aquarellen van een ‘Bildkodex’
in 1580 gemaakt van de opstelling van zes paarden en ruiters in de ‘3e
Rustkammer’ in Ambras.536 Veel van de afgebeelde attributen en fragmenten
van textiel en leer zijn, zo zal blijken, bewaard gebleven, wat er op wijst dat
ze ook in tijdens Ferdinands verblijf in Praag al met zorg werden behandeld
en niet alleen voor gebruik tijdens toernooien waren bedoeld, maar net als in
Ambras, onderdeel van een verzameling vormden.
In het album zijn de namen van de deelnemende Heren, de
toernooilocaties en het soort toernooi genoteerd in contemporain
handschrift. Het betreft alleen de belangrijkste lieden uit de beperkte kring
rond de aartshertog, aldus Panek die ook in andere bronnen vermelding over
dezelfde toernooien vond. Lagere rangen, zoals de schildknapen, adellijke
jongens die aan het hof werden opgeleid en bedienden worden in het
toernooiboek wel afgebeeld, maar niet bij naam genoemd.537
Uit de tekst in het album blijkt dat de aartshertog van afwisseling
hield en alle populaire toernooivormen uit de tweede helft van de 16de-eeuw
organiseerde. Het ‘Planckengestech’ en ‘Schrankenturnier’zijn strijdvormen
die aan het hof van keizer Maximiliaan I zijn ontstaan. Twee ruiters, zoals
op Dürers tekening is te zien, galopperen ieder aan een kant van een plank
(Plancken) of een gesloten afscheiding (Schrancken) en moeten elkaar met
een stompe lans op het schild stoten, waarbij de lans moet breken. Bij het
‘Freiturnier’gaan ruiters elkaar met een lans en vervolgens met een zwaard
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te lijf en bij het Scharmützel imiteren meerdere ridders een veldslag, eerst
te paard en daarna in allerlei gevechten te voet, ook weer over een barrière
heen.538 Zonder paard, maar niet minder hard was ‘das Folium’, waarbij
twee groepen strijders met degens, sabels of kolfen vochten. Anders
dan bij andere strijdvormen te voet mocht hierbij van achteren worden
aangevallen.539
Voor alle toernooien moeten decors en attributen zijn ontworpen.
Voor een strijd tussen groepen te paard tijdens het ‘Scharmützel’ kon een
ruiter in zijn degelijke strijdharnas verschijnen, maar hij moest voor zijn
publiek herkenbaar zijn. Behalve dezelfde kleuren als zijn ‘team’, voerde
iedere deelnemer een teken op schild of helm of een specifiek paardendek.
Bij het ‘Scharmützel’ vormde het ‘decor’ een essentieel onderdeel van
de strijd en was een groot terrein nodig. Een blad uit het autobiografische
Sarmacia [#5028] van de Boheemse Jan Zajic z Hazmburk (Johann Hass
von Hasenburg (1496-1553)) toont in het bovenste deel de theatrale
enscenering van de strijd tussen Turken (in het rood) en christelijke strijders
(in het blauw) tijdens het Scharmützel ergens bij Hasmburks kasteel in
Budyně nad Ohri in Noord Bohemen.540 In Praag moeten de decors van
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de ‘Gigantomachie’-een spektakel voor het zomerpaleis ter ere van de
intocht van de Keizer- zelfs als Mattioli overdrijft, groot zijn geweest en vol
pyrotechnische middelen hebben gezeten.
Voor alle andere tweestrijd te paard en te voet waren er speciale
wapenrustingen of zetstukken op een harnas en voerden de ridders
ook allerlei herkenningstekens, zoals helmtekens. De toernooien die in
Ferdinands album staan vermeld, werden voorafgegaan door een optocht,
waarin de ruiters hun kleuren en hun toernooiversierselen toonden. In de
tekeningen zijn de dekken en tooien van de paarden en de kostuums van de
schildknapen in detail te herkennen. Die kostumering werd bij ieder toernooi
heel nauwkeurig geregisseerd. De aartshertog gaf genodigden van tevoren
aan welke kleuren zij dienden te voeren en hij bouwde aan een verzameling
toernooiattributen, die door zijn gasten te gebruiken waren.541 Voor het
Huzarentoernooi van 1557 liet de aartshertog attributen voor 12 uitrustingen
maken en hij had waarschijnlijk 24 ‘wisselvizieren’, maskers die als
een vizier op de helm werden gedragen. Dat deze toernooiuitrustingen,
waaronder de maskers van Moren, Turken of Huzaren, zorgvuldig werden
bewaard, toont aan dat de aartshertog ook in Praag al met de vorming van
een collectie bezig was.
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In de Ambrasse verzamelingen bleven een groot aantal toernooiattributen
of rekwisieten bewaard, die de aartshertog in Praag al in zijn bezit had.
Hij bestelde deze in het buitenland of liet ze in Praag maken, zoals
de genoemde viziermaskers ‘Larffen’, genaamd, die de drager in een
Moorse of Hongaarse strijder transformeerden en beschilderde Hongaarse
vleugelschilden ‘Flügeltartschen’. Aan de maskers die als helmvizier
werden gedragen, konden snorren en ander haar worden vastgemaakt,
wat de drager herkenbaarheid als Moors, Turks of Hongaars verleende.
De kostumering was tot in details doorgevoerd: de ruiters droegen zelfs
sporen die als Hongaars worden getypeerd.. Over de oorsprong van al
deze toernooiattributen is niet veel bekend. De houten schilden die rond
het midden van de 16de eeuw worden gedateerd, kwamen vermoedelijk
uit Hongarije, de sporen zouden van Turkse makelij zijn en de ijzeren
beschilderde maskers stammen uit de smederij in Praag. 542 Uit deze
diversiteit aan herkomsttoeschrijvingen valt op te maken dat de aartshertog
doelbewust de rekwisieten bij elkaar moet hebben verzameld en dat er in de
Praagse smederij en ook in andere werkplaatsen ontwerpen voor specifieke
rekwisieten werden gemaakt en uitgevoerd. Er moet ook een (vrij grote)
werkplaats voor de vervaardiging van toernooi- en optochtkostuums en
een borduuratelier zijn geweest, waar niet alleen attributen bij de harnassen
werden gemaakt, maar bijvoorbeeld ook de paardendekken. Vermoedelijk
werden hier eveneens de talloze vaandels en festoenen gemaakt, materiaal,
dat grotendeels verloren is gegaan.
Behalve rekwisieten verwierf aartshertog Ferdinand II in Praag vele
pronkharnassen. Waarschijnlijk kocht de aartshertog voor de toernooien die
hij in 1557 in Praag hield de zogenaamde zilveren ‘Husarische Rüstung’
en een ensemble voor een paard, een zadel en een met een zilveren hanger
versierd paardentuig. Bij de wapenrusting hoorde ook een lange mantel,
een jas met korte mouwen en leren laarzen. 543 Ook voor de schildknaap
was er een soortgelijk harnas. Deze page is afgebeeld in het Praagse
toernooialbum met de typische tuitvormige helm met witte kraanvogelveren
en een langwerpige knop van zilverdraad. Deze ‘Husarische Rüstung’ werd
in Zuid-Duitsland gemaakt en had oorspronkelijk ook een massief zilveren
‘Flügeltartsch’, een licht gebogen schild dat lijkt op een vogelvleugel
en dat de drager beschermd tegen slagen met een sabel op hoofd en
schouders. Het zilveren schild is verloren gegaan toen het in 1809 door
de Oostenrijkse munt werd omgesmolten.544 Voordien was het ensemble
nog wel bij elkaar tentoongesteld in de ‘3e ‘Rüstkammer’ in Ambras
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op een (vermoedelijk zwart) paardenmodel. Deze zaal werd rond 1580
ingericht met alle harnassen van de aartshertog zelf, waaronder zijn grote
toernooi- en pronkharnassen en een beperkter aantal oorlogsharnassen. De
4e ‘Rüstkammer’ was ingericht met de collectie historische harnassen van
‘helden’, edellieden met een strijdlustig verleden van wie de aartshertog een
harnas had verworven. De ‘1e Rüstkammer’ was gewijd aan attributen en
harnassen gebruikt bij de verschillende toernooivormen. In de 2de stonden,
volgens de inventarissen en in de reconstructie van Luchner allerlei cursiosa,
waaronder bijvoorbeeld het harnas van de reus Bona. Er was ook nog een
klein zaaltje geheel gewijd aan Turks wapentuig.545
Dit laatste onderdeel van de Rüstkammer in Ambras, een opstelling
met Turks wapentuig komt waarschijnlijk voort uit de presentatie die
de aartshertog in Praag al had laten inrichten. Mattioli beschrijft in
zijn verslag over de intocht van de Keizer een opstelling met delen van
wapenrustingen,in het bijzonder schilden en Turkse wapens, die de
Keizer bekeek op een binnenplaats van de Burcht. De relatie tussen een
verzameling en de tentoonstelling ervan was dus ook in Praag al voor de
aartshertog vanzelfsprekend.
Behalve het toernooialbum zijn uit de Praagse tijd ook andere sporen
van zorgvuldige documentatie en museale gedachten te vinden. Een
document van zestien pagina’s, dat nog niet zo lang geleden in het archief
in Innsbruck werd gevonden, bevat een nauwkeurige beschrijving van de
gang van zaken tijdens het al genoemde meerdaagse toernooi in maart 1557
in Praag.546 Er wordt opmerkelijk veel aandacht besteed aan uitrustingen
en kleding van de deelnemers en uiteraard is ook het optreden van de
aartshertog beschreven:
‘Die F[űrstlich] D[urchlaut] ist kommen auf ainem weissen Ross beklaidt in
ainem rotem hungarischen samenatten Rockh mit gulden kneupflen rotem
hungerischen huetel mit ainem weissen kranichfedern. Ainem Säbel mit
roten scheyden und weyssem beschlecht. Unnd rote Tschissma [rijlaarzen]
auch guldene Sporn angehapt. Ain Pusigan [strijdkolf] in der handt unnd
larffen vor dem gsicht. Ain roteTartschen daran ein Drackh gemahlt. Unnd
rote Kopi mit ainem roten sendl furwend. Sattl unnd zeug rot mit gulden
passamen verpraembt.’
Bij vergelijking van deze tekst met de afbeelding in het Toernooialbum
blijkt dat hij in maart en in mei 1557 dezelfde ‘Husarische’ kleding
en attributen droeg en dat de afbeelding overeenkomt met de tekst, op
het schild met de draak na. Op het blad in het toernooiboek staat: ‘Den
anderen tag maji anno ez. 57. ist im grossen hof auf dem schloss zu Prag
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ain hussarischer thurnier gehaltten worden. Die fű[rstliche] d[urchlaut]
erzherzog Ferdinand zu Österreich’. Misschien was dit document niet alleen
een ‘Cartell’, een beschrijving van de gang van zaken bij een toernooi,
zoals Sandbichler het noemt, maar was het ook te gebruiken door de
kunstenaar(s)/illuminator (en) van het Toernooialbum.547 Het ensemble dat
de aartshertog draagt en de manier waarop hij vastberaden en strijdlustig
zijn hamer vasthoudt, toont ongetwijfeld een fantasievolle vertolking
van een huzaar. De lange hangsnor op het viziermasker is amusant, maar
tegelijkertijd ook een doeltreffende typering, passend bij de Hongaarse
uitrusting.
Hoe de voorstellingen in het album van aartshertog Ferdinand II
met de voor hem blijkbaar belangrijke toernooien passen bij de picturale
representatie van het hof, is een vraag. Is de rol die zij spelen dezelfde als bij
de Heren in hun donkere mantels op de prent van Solis in de Georgszaal in
München? Dienen zij in hun verkleedkleren de representatie, in de betekenis
van deugdzaamheid van hun vorst? In het album is de identiteit van deze
gasten en hovelingen directer afleesbaar dan op de prent van Solis, de
namen van de belangrijkste deelnemers aan een toernooi staan op de bladen
vermeld. De voorstellingen leggen, anders dan in de Freydal, niet meer
de dapperheid en riddereer vast. De ridders pronken voor het esthetische
genoegen en het plezier van het publiek en voor dat van de beschouwer van
het album.
Het toernooialbum van de aartshertog brengt, anders dan de
prenten van Solis geen politiek belangrijke gebeurtenis in beeld, maar
de positionering van de adel aan het hof in Praag. De heren in hun
pronkharnassen tonen hun belangrijke positie aan het hof en werken
tegelijkertijd mee aan de kleurrijke verbeelding van de entourage van
de aartshertog. In de nauwkeurige weergave van de kledingsstukken
en de harnassen in het album is naar mijn mening hetzelfde streven tot
documentatie herkenbaar als in de harnasverzamelingen in Ambras.
Daar werden alle mogelijke harnassen en kostuums van de feestelijke
optochten, pluimen, wapentuig en paardentuigen bij elkaar opgesteld en in
verschillende inventarissen genoteerd. Uit Luchners reconstructie blijkt dat
er tenminste 25 ruiters, poppen met paardenmodellen en een enkel opgezet
paard, in de Rüstkammerverzamelingen in Ambras geweest moeten zijn,
naast enkele honderden wapenrustingen en ‘curiosa’.548
Het toernooialbum uit de periode in Praag kan daarom, behalve als
instrument van adellijke representatie, worden beschouwd als één van
de voorbereidingen van het museum dat de aartshertog in Ambras heeft
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ingericht. Waar de harnassen en de ensembles met de textilia, veren en alle
andere attributen in Praag werden bewaard, blijft onbekend, maar dat ze
zorgvuldig als ensembles werden gedocumenteerd is duidelijk.
Het aantal harnassen dat voor de aartshertog werd besteld en in Praag werd
geleverd was meteen na zijn aantreden als stadhouder al opmerkelijke
groot. Het eerste dat de nog geen 18-jarige aartshertog verwierf was het
‘Adler Garnitur’, vernoemd naar de adelaar uit het wapen van Oostenrijk
in de decoratie. De uitrusting werd in 1546 door koning Ferdinand I voor
de aartshertog bij Seusenhofer in Innsbruck besteld.549 De koning betaalde
er uiteindelijk 1258 Goldgulden voor en nog eens 463 Gulden voor de
vergulding550 Het geheel bestaat uit 87 verschillende stukken en is voor
alle toernooivormen in wisselende samenstellingen te gebruiken, al is het
de vraag of het harnas ooit is gebruikt.551. Niet lang nadat hij het grote
‘Adlergarnitur’ moet hebben ontvangen, verwierf aartshertog Ferdinand, na
zijn bezoek aan Mantua in 1549, uit die stad vijf naar hun kleur vernoemde
pronkharnassen, alle uit de werkplaats van Caremolo Modrone.552 Daarbij
hoorden ook, blijkens een inventaris uit Ambras, vijf paardendekken, met
leer, metaal en textiel met borduurwerk dat bij de ingelegde versieringen
op het metaal paste evenals kleding van de page.553 De textilia en het
borduurwerk kunnen zowel in Mantua gemaakt zijn als in Praag, waar de
Italiaanse zijdenstikker Giovanni Battista Ligoza werkzaam was.
Uit de werkplaats van Modrone stamt ook het 1545/50 gedateerde gedreven
rondschild met ‘Strumhaube’, een helm met halsbescherming, - bijzonder
van vorm en alleen om mee te pronken.
Het meest opmerkelijk van vormgeving is de zgn. ‘Romanische
Rustung’, die bij Giovanni Paolo Negroli rond 1545/50 in Milaan moet
zijn gemaakt. Dit pronkstuk moet ook al in de jaren vijftig in Praag te
zien zijn geweest.554 Het grootste deel van kuras en paardendek bestaat
uit een breiwerk van metalen ringetjes, als een zeer fijne maliënkolder,
met op de schouder en op het paardenhoofdstel gedreven, gedeeltelijk
vergulde en verzilverde metalen platen die zijn versierd met halve en hele
leeuwenkoppen. De voorkant van de metalen laarzen hebben de vorm van
blote tenen. Negroli’s creatie is, aldus de kunsthistoricus Albert Ilg een
uniek gebleven experiment, dat niets meer met traditionele bewapening te
maken heeft, maar aantoont hoe geïnteresseerd de aartshertog was in de
kostumering van Romeinse krijgers.
Het grote aantal aankopen van pronkharnassen maakt duidelijk dat
aartshertog Ferdinand II al in het begin van de jaren vijftig veel waarde
hechtte aan harnassen die de moeite van het bekijken waard waren. Dit
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betekent ook dat hij in Praag bewaakte ruimten moet hebben gehad voor de
opstelling van kostbare objecten. Lustslot Stern kan een van deze plaatsen
zijn geweest.
Behalve harnassen voor zijn eigen lijf, waaronder ook veel steviger
kurassen voor de treffen, verwierf de aartshertog in Praag harnassen
van historische figuren. 555 Dit was het begin van een verzameling die in
Ambras zou culmineren in de vierde Rüstkammer, met (onderdelen van)
wapenrustingen van keizers, koningen, vorsten etc.556 Een mooi voorbeeld
hiervan is de helm en het rondschild van keizer Karel V, gemaakt door
Filippo Negroli in Milaan rond 1541, versierd met allegorische figuren
en helden, vier groepen Tritonen en Nereiden naar prentvoorbeelden van
Mantegna (1431-1503) en vier medaillons met de bustes van Romeinse
keizers die in Noord Afrika oorlog voerden. Latijnse inschriften noemen
Karel V als bezitter en Ferdinand I als schenker en vermelden dat het is
gemaakt naar aanleiding van de Algerijnse veldtocht in 1541 van keizer
Karel V. Het is niet duidelijk hoe en wanneer de aartshertog deze objecten
kreeg, maar hij had ze in ieder geval in Praag, waar hij in 1560 een

bijpassende ‘Achselkragen’ (schouderstukken), borststuk en rugstuk liet
maken met dezelfde ‘Tauschierung’ (inlegwerk) en allegorische figuren
in gedreven reliëf. Het allegorisch programma dat op deze toevoegingen
is uitgebeeld en waarin Hercules de belangrijkste held is, sloot aan bij
dat op het schild en de helm.557 Behalve historisch belangrijke stukken
met specifieke iconografische kenmerken, verzamelde de aartshertog
ook andere bijzonder vormgegeven harnassen, zoals de ‘Riefelkürisse’
van Wolf Dietrichs von Hohenems, dat rond 1530 moet zijn gemaakt en
een ‘kostuumharnas’ genoemd wordt, de imitatie van kleding in metaal,
gedragen met een helmvizier dat een menselijk gezicht verbeeldt.558
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Voor het toenemend aantal harnassen vraagt de aartshertog zijn vader
in 1550 om een smid, een man die oog kan houden op de harnaskamer.
Zijn vader stemt hierin toe, al moet de man in deeltijd werken en ook
dienen als Trabant (lijfwacht). Niet veel later volgt het verzoek of deze
man zich volledig aan de harnassen mag gaan wijden omdat de aartshertog
‘ viele schöne harnische und zeug’ heeft.559 In 1551 vraagt de aartshertog
zijn vader om de bouw van een harnassmederij binnen de muren van de
Burcht. Hij heeft blijkbaar al met bouwmeester ‘Paul’, (Paolo della Stella?),
gesproken en een offerte gevraagd. Deze is te hoog, aldus de aarthertog,
want de bouwmeester zou een te omvangrijke ‘weitlaufigen Bau’ voor
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ogen hebben. De smederij is nodig, aldus Ferdinand II, omdat hij door het
veelvuldige gebruik veel harnassen heeft beschadigd en hij wil ook nieuwe
laten maken. De smeden in de Oude Stad willen, aldus Ferdinand, zijn smid
geen materiaal meer lenen; een zelfstandige werkplaats is dus nodig.560
Auer noemt de onwilligheid van de Praagse smeden veelzeggend voor
de situatie in Praag, al gaat hij niet verder in op de mogelijke organisatie
van deze vaklui.561 De weigering van de smeden in de Oude Stad kan
tal van oorzaken hebben, variërend van jalousie tot een verbod van het
gilde om contact te hebben met een smid uit een andere stad. Gedurende
het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand hadden de gilden in de
steden van Praag langzaam hun, in 1547 verloren, rechten teruggekregen,
maar hoe de ambachtsverhoudingen lagen en welke diensten er aan het
hof werden geleverd is nog niet voldoende onderzocht. Blijkbaar was
voor de aartshertog de aanstelling van een eigen vakman goedkoper en
betrouwbaarder dan uitbesteding aan stedelijke smeden. De aartshertog kan
de onwil van de Praagse smeden ook hebben overdreven om zijn wens een
eigen smid te hebben kracht bij te zetten.
Bronnen over bestellingen bij de Koninklijke harnassmid Jörg
Seusenhofer (1528-1580) in Innsbruck laten zien dat deze smid allerlei
soorten harnassen maakte - voor oorlogvoering, voor toernooien en om
in te pronken - en dat hij voor de decoratie, vergulding en bekleding van
pronkharnassen andere vaklieden inschakelde. Seusenhofer betaalde
bijvoorbeeld voor het ‘Adlergarnitur’ de schilder Hans Perkheimer (vermeld
1527-1557) voor ‘het schilderen’, waarmee vermoedelijk het ontwerpen
van de decoratie wordt bedoeld en mogelijk ook het etsen en het vergulden.
De verder onbekende Walgra Francisgmell was verantwoordelijk voor de
uitvoering van de onderdelen van zijde, satijn en leer.562
Wolfgang Keiser [Keser] (vermeld tussen 1550 en 1566) en
Melchior Pfeiffer (vermeld vanaf 1559-1571) waren harnassmeden op
de Burcht en de genoemde Italiaan Ligoza (vermeld 1565-67) was naar
Praag gehaald voor onderdelen van textiel en borduursels. Maar niet
alleen de pronkwapenrustingen hadden een uitgebreid assortiment. Ook
gevechtswapenrustingen die in Praag bijeen gebracht waren, werden daar
aangevuld met bijzondere zadels en paardendekken.563 Dit betekent dat er in
Praag al een grote groep vaklieden, wier namen niet bekend zijn, aan deze
kostbare objecten moeten hebben gewerkt. Keiser en Pfeiffer zijn bekend
omdat zij allebei met de aartshertog mee naar Innsbruck reisden en daar
hun werk in zijn opdracht voortzetten. Ook Ligozza had, misschien wel
als een soort conservator, binding met de verzamelingen. Hij was in 1565
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verantwoordelijk voor de begeleiding van 347 Zentner (centenaar) aan
harnassen uit Praag naar Innsbruck, die eerst in de Hofburg en na 1570 in
speciale ruimten in Ambras zouden worden opgesteld.564

# 5 045

Het toernooiboek noch enige andere bron over de toernooien in Praag
tijdens het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand geven inzicht
in de aanleiding voor deze spektakels. Voor een aantal echter kan het
politiek belang worden beredeneerd. Voor de Boheemse koningstitel van
Maximiliaan II was het noodzakelijk dat de band met de Habsburgs gezinde
adel snel werd verstevigd en dit zal de reden geweest zijn om in het voorjaar
van 1548 vier toernooien rond de Burcht te organiseren.565
De toernooien in het voorjaar van 1557 in Praag - zoals al genoemd:
op 1 maart een Husarentoernooi en een treffen zonder nadere omschrijving
en op 2 mei opnieuw een Husarentoernooi - kunnen worden opgevat als
eerbetoon aan de aartshertog zelf, omdat hij een jaar eerder de Habsburgse
legers had aangevoerd op hun mars naar de vesting Sziget in Hongarije.
Tot een spectaculair treffen met de Turken was het, zoals gezegd, voor de
aartshertog en zijn troepen niet gekomen, maar terug in Praag was er voor
hem en de deelnemende adel zeker reden om deze veldtocht steeds opnieuw
onder de aandacht te brengen en als overwinning te vieren. Ferdinand II
werd voor zijn inzet ook door de Europese adel en het Habsburgse huis
geëerd met de toekenning van de orde van het Gulden Vlies. Van deze
plechtigheden is geen beeldmateriaal overgeleverd en vermoedelijk ook
nooit gemaakt. Aartshertog Ferdinand II zou er bij de toekenning van de
orde aan zijn neef Rudolf II in 1585 wel voor zorgen dat de feestelijkheden
in beeld werden vastgelegd.566

Feest
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Traditioneel waren toernooien bij huwelijksfeesten reden voor veel
representatief vertoon. De aartshertog was niet alleen na zijn vertrek uit
Praag actief betrokken bij de regie van dergelijke feesten, maar bijvoorbeeld
ook al in 1555, bij een feest in de familie van Philippine Welser. In het
besproken album staat dit feest vermeld en er is een brief over de gang van
zaken bij het toernooi en over een ‘maskerade’, een verkleedfeest. 567 Vooral
aan de hand van deze tweede bron is iets van de sfeer te beschrijven en
wordt de rol van de aartshertog duidelijk.
De toernooien ter ere van het Kolowrat/Ungnad huwelijk vonden ‘auf
dem grossen platz in der statt Pilsen’, een met huizen en kerken afgesloten
plein in het centrum van de stad.568 Jaroslav von Kolowrat, familie van
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Philippine Welser, trouwde in februari 1555 met Lusanka Ungnad.569 Net
als bij de andere vermeldingen in Ferdinands album was ook hier, aldus
de analyse van Panek, de belangrijkste Boheemse adel bijeen. De brief
over de huwelijksfestiviteiten is gedateerd 24-26 februari 1555 geschreven
door Johann de Oudere von Schwamberg aan Wilhelm von Rosenberg,
die in zijn kasteel in Krumlov verbleef en blijkbaar niet aanwezig kon
zijn. Wilhelm von Rosenberg komt overigens helemaal niet in het album
voor. Hij behoorde tot de machtigste Boheemse adel, maar was kennelijk
buitenstaander bij toernooien.570
Schwamberg beschrijft niet alle toernooien rond de
trouwplechtigheden en de data die hij noemt, komen niet helemaal overeen
met die in Ferdinands toernooialbum, waaruit blijkt dat Schwamberg
of het album of beiden niet gezien moeten worden als een nauwgezet
verslag. De brief van Schwamberg is niettemin informatief, omdat hier een
toeschouwer aan het woord is. Het relaas van Schwamberg begint met het
‘Kurzweil’ (vermaak) op 24 februari 1555 een ‘Turnier über die Plancken’.
De aartshertog en negen ruiters gehuld in rood met ‘Flittergold’ traden in
het perk tegen tien opponenten in roodbruine kleuren met zilveren details.
Alle ruiters reden vele malen langs het plankier, waarbij de aartshertog
vier lansen brak en zijn directe opponent Jaroslaw Smiricky ook. Na het
Folium had de aartshertog de meeste (18) lansen gebroken. Toch kreeg hij
’s avonds niet de eerste prijs, maar de tweede. Het was er niet zachtzinnig
aan toe gegaan, meldt de briefschrijver. Tijdens de ‘Foliumslecht’ waren
velen, waaronder ook de aartshertog en de bruidegom, gewond geraakt.
Veel deelnemers konden hun armen niet bewegen, sommige moesten een
mitella dragen. Ferdinand was aan een hand gewond: ‘S.Gn. der Erzfuerst
selbst wurde auch so stark von einem Lanzenschaft geschlagen, das ihm die
Hand mit Blut unterlaufen ist’. Schwamberg had blijkbaar direct contact
gehad met de aartshertog want deze had hem zijn verwonding in zijn kamer
laten zien. De woordkeuze van de auteur over het grote aantal blessures
is afwijzend, hij klinkt zelfs wat cynisch: ‘So einen Nutzen [de gekwetste
hand] hat er von der Kurzweil davon getragen’. André Teufel was door
zijn vizier heen in het oog getroffen. Er zat een splinter in zijn oog en
Schwamberg vreest dat het oog eruit zal rotten.
Op maandag ging, aldus Schwamberg - maar niet vermeld in het album
- het vermaak verder. Direct na het middagmaal werden eerst cadeaus aan
de bruid gegeven, van de aartshertog kreeg zij twee schalen. In de optocht
voor het ‘Freiturnier’ reed de gewonde André Teufel voorop, samen met
Sebastian Slik. Zij kwamen ‘auf Polnische Weise’ en droegen, net als hun
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‘Hüter’(knechten), mantels in wit en vleeskleur over hun wapenrustingen.
Heer Ungnad, de vader van de bruid, verscheen ‘auf Husarische Weise und
Farbe’, zijn beide zoons en twee andere ruiters reden met brandende kaarsen
voorop.
Op het ‘Maskenfest’ , dat volgens Schwamberg om redenen die hij
niet uitlegt, eigenlijk geen echt ‘Maskenfest’ was, traden acht mensen op.
Na het avondmaal op dinsdag, de dag dat er geen toernooi was, kwamen
vier godinnen binnen: gemaskerd en met lange blonde pruiken en een krans
van buxus in het haar. Hun kostuum bestond uit witte tafzijden jurken
met mouwen van geel leer en ook de bekleding van hun benen was van
geel leer. Alle godinnen hielden in de rechter hand een witte pijl en in de
linker een ronde, verzilverde doelschijf. De andere vier spelers, gekleed
als ‘watermannen’ droegen rundleren mutsen, ‘larffen’ (maskers) voor het
gezicht en buxuskransen. Ze hadden een pak aan dat zo strak zat, dat het
leek of ze naakt waren en verder ‘Pluderhosen’ van rundleer en groene
kousen. In hun handen hadden ze kaarsen alsof het nachtwakers waren.
Als een waterman zijn arm hief, vlamde de kaars hoog op. De godinnen
liepen met elkaar aan de rechter kant en de watermannen aan de linker en
samen maakten ze een ‘Welsche Tanz’. Op het moment dat de godinnen
langs het damesgezelschap kwamen, dat blijkbaar bij elkaar langs de rand
van de dansvloer zat, brachten de godinnen de bruid een ‘munsanc’, een
geschenk, en daarna nog één. Vervolgens brachten de vier watermannen een
‘Ehrengeschenk’ voor ‘Jungfer Philippine’, die dus, zoals al eerder vermeld,
op dit soort feesten een eervolle positie had. Ze wordt in dit document niet
gerekend tot de categorie echtgenotes, wat ze in 1555 ook niet was, want ze
huwde Ferdinand II in 1557. Naast Philippine waren er de echtgenotes van
enkele vooraanstaande edelen uit Ferdinands ‘Hofstaat’, zoals de vrouw van
de hoogste ‘Hofmarschall’ Franz von Thurn en de vrouw van de hoogste
‘Hauptmann der Prager Burg’ Joachim Slik. Philippine’s tante Catharina, de
vrouw van de Heer von Luksan (Loxan), met haar gevolg worden ook in dit
document genoemd.
Klapstuk van de maskerade was het moment dat de watermannen na
de dans de zaal verlieten en de godinnen bleven. ‘Die vier Göttinnen aber
waren als solche verkleidet: S.Gn. der Erzfuerst, herr Jaroslaw Smiricky,
herr Zajic und herr Proskowsky’, allen toernooi deelnemers. Watermannen
en blonde godinnen lijken favorieten van de aartshertog of misschien
moet op grond van het schaarse beeldmateriaal worden gesuggereerd
dat de aartshertog een (relatief) beperkt repertoire had en veel kostuums
voor meerdere feesten en optochten werden gebruikt. Bij een ander
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huwelijksfeest opnieuw in de Kolowratfamilie, toen Ferdinands kamenier
Johann Lipsteinsky von Kolowrat een neef van Philippine Welser, trouwde
met Katharina von Payrsberg in 1580, trad in een van de vijf optochten een
stevige blonde gemaskerde ‘godin’ op als de Lente. En bij het huwelijksfeest
van de aarshertog zelf in 1582, traden ook weer ‘watermannen’ op, hier als
begeleiders van Neptunus. Voor beide huwelijken werd een beeldverhaal
van de meest spectaculaire onderdelen van de toernooioptochten uitgegeven,
uitgevoerd in ingekleurde etsen door Sigmund Elsässer.571
Hirn typeert een toernooi in de tijd van de aartshertog als ‘theatrale
optocht van ridders’ en een ongevaarlijke strijd, waarvoor de mooiste
wapens en harnassen werden gemaakt; al werd dat dus door Swamberg
anders ervaren. De aartshertog was bij de organisatie van toernooien, aldus
Hirn, ‘in zijn element’, want het was niet alleen zijn bedoeling in het meest
pronkvolle harnas te kunnen verschijnen, maar ook in originele allegorischmythologische kostumering op een treffend vervoermiddel, vaak een
gekostumeerd rijdier. Hierdoor lijkt het alsof alle toernooien in Praag altijd
werden ingeleid door een uitgebreide theatrale optocht met praalwagens,
maar hiervan zijn geen bronnen.572 Hirn ontleent dit beeld ongetwijfeld
aan beeldverslaggeving met kostumeringen en praalwagens gemaakt ter
gelegenheid van veel latere feesten bij belangrijke huwelijken. Afgaand op
de bronnen lijkt de aartshertog in Tirol nog meer in zijn element en maakt
hij nog meer werk van feesten en optochten dan in Praag, al kan dit beeld
vertekend zijn door het gebrek aan materiaal uit de Praagse tijd.
Afgaand op Mattioli’s verslag, dat in het tweede deel van dit hoofdstuk zal
worden beschreven, moet het feest ter afsluiting van de keizerlijke intocht in
1558 de internationale gasten hebben geïmponeerd en was hij in Praag dus
zeker wel in staat tot de mise en scène van een groots spektakel.
Bij een groot feest hoorde in de 16de-eeuw een ‘Mummerei’ of
maskerade. Van dit soort verkleedfeesten is niet veel beeldmateriaal.
Volgens Claudia Schnitzer, auteur van een monografie over dit onderwerp,
zou de verslaggeving met opzet ontbreken.573 Immers de ‘Mummereien’ of
‘Höfische Maskeraden’ waren volgens haar vooral kritisch van aard. Zij
meent dat op dit soort feesten theologische of moralistische zaken zo zeer op
de korrel zijn genomen, dat gedetailleerde berichtgeving erover de censuur
niet zou zijn gepasseerd. Daarom waren dit soort feesten, aldus deze auteur,
alleen bedoeld voor een intieme kring van gelijkgestemden en als er al over
geschreven wordt, is er grote terughoudendheid en wordt er slechts over de
kostbaarheid en de schoonheid van de uitvoering gesproken.
Deze benadering van het hoofse feest overschat mijns inziens de rol
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van de verslaggeving en het fenomeen openbaarheid. Waren deze feesten
echt maatschappij kritisch en zou de openbare orde erdoor geschaad worden
als zij bij een te groot publiek bekend zouden zijn geworden? Wordt er bij
een dergelijke verklaring niet veel te veel van uitgegaan dat verslaggeving
een publieke zaak betreft, dus net als een bericht in de krant openbaar?
Wordt ook het bereik van het beeldmateriaal hierbij niet overschat? Alles
wat bewaard is van feesten en ‘Mummereien’ zijn unieke tekeningen of
kostbaar ingekleurd prentmateriaal, bedoeld als representatief geschenk
voor intimi. Deze oplagen zijn, volgens mij, niet klein gehouden omdat
de voorstellingen mogelijke maatschappelijke onrust zouden veroorzaken,
maar vanwege hun kostbaarheid. In de Praagse context en voor de feesten
van en met de aartshertog werd niet voor ‘een publiek’ verslag gedaan, maar
alleen voor de vorst zelf. Die beschrijvingen staan, zoals ook het hierna te
bespreken verslag van de intocht van keizer Ferdinand I en evenals de ‘
‘Mummereien’ zelf, in het kader van de ‘recreatio’ van de vorst. Ze dienden
echter niet om de maskeraden en mummereien als zodanig te legitimeren,
zoals Schnitzer stelt. In zijn positie hoefde de vorst over zijn feesten geen
verantwoording af te leggen. Het beeldmateriaal is vorstelijke ‘recreatio’,
een middel om achteraf herinnerd te worden aan het vermaak.

De intocht in Praag, 8 november 1558
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Feestelijke of triomfale intochten horen bij de Habsburgse hofcultuur in
de 16de- eeuw, hoewel koning Ferdinand I er veel minder gebruik van
maakte dan broer Karel V. Deze werd in de jaren twintig in Vlaamse
steden, in Londen (1522) en in de jaren dertig in Frankrijk en bij diverse
gelegenheden in Italiaanse steden met nauwkeurig geregisseerde en
spectaculair gedecoreerde triomftochten geëerd. Keizer Karel nam zijn
neven Maximiliaan II en Ferdinand II mee bij een triomfale in Vlaanderen.
Vanaf 1549 zetten de Vlaamse steden voor Karels zoon Philips II deze
traditie voort.574 Triomfale intochten waren er ook ter gelegenheid van de
Rijksdagen, bijvoorbeeld in Augsburg in 1550.
Boheemse en Oostenrijkse hoven verwelkomden een vorst of een
andere belangrijke gast wel met enig vertoon, maar een spectaculaire
intocht zoals die in Italië of Vlaanderen vond er in Praag alleen in
november 1558 plaats.Over de organisatie en de vormgeving zijn weinig
bronnen; aartshertog Ferdinand II had in ieder geval zelf de leiding bij de
voorbereidingen en de regie op de dag zelf.575 Aanleiding was de verkiezing
van Ferdinand I in 1556 tot keizer van het Duitse Rijk. Het programma
van de tocht had een politieke inhoud en deze was voor de deelnemende
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adel niet mis te verstaan. In de hier volgende korte samenvatting van
de gebeurtenissen zijn met enkele voorbeelden de politieke inhoud, het
eerbetoon, de decoraties en de mise en scène uitgelicht. Deze voorbeelden
geven slechts enkele gebeurtenissen uit de lange tocht door de steden van
Praag weer. Het valt op hoeveel nadruk de historische en iconografische
betekenissen van het programma krijgen, betekenissen die al sinds het
begin van de 19de-eeuw door historici worden benadrukt, maar mijns inziens
komen juist deze aspecten minder expliciet naar voren in de contemporaine
verslaggeving, van de hand van de dichter Collinus en lijfarts Mattioli
verschenen in1558 en 1559. De aartshertog had als plaatsvervanger van zijn
vader alle belang bij een goed geregisseerde hulde van het Boheemse volk
en de Praagse steden in het bijzonder. Er was sinds de vorige ‘intocht’ van
de keizer, het moment dat hij met zijn troepen Praag binnenviel in 1547,
veel in de relatie veranderd. Of de aartshertog in 1558 de manifestatie heeft
willen benutten om de hele Praagse bevolking te confronteren met politieke
en godsdienstige terechtwijzingen, zoals bijvoorbeeld Buzek en Bažant
menen, valt echter niet uit de bronnen af te leiden. De plaatsvervanger
van de koning had aanzien en veel van de strenge economische straffen en
belastingmaatregelen die de Boheemse steden in het algemeen en Praag in
het bijzonder waren opgelegd, waren inmiddels afgezwakt of opgeheven.576
De stad was vrij van epidemieën en de Boheemse adel had zich in 1556
min of meer aan zijn militaire verplichtingen gehouden bij het leveren van
troepen aan aartshertog Ferdinand voor zijn veldtocht naar Hongarije. De
slag die toen aan het Turkse invasieleger werd toegebracht, zorgde voor
rust op dit front. Op het terrein van de godsdienstige verschillen was er nog
steeds een redelijke balans, hoewel er met de komst van de Jezuïeten en
door de felle onderdrukking van de Boheemse broeders, niet gesproken kan
worden van tolerantie.577 Dankzij dit wankele maatschappelijke en religieuze
evenwicht was er voor de Boheemse bevolking reden om hun koning die nu
ook keizer was te begroeten.
De keizer zelf was in rouw, want het bericht dat op 21 september Karel
V was overleden, had hem onlangs bereikt. Onbekend is of hij wist dat zijn
beide zusters, Maria van Hongarije en Eleonora van Portugal, enkele weken
na hun broer waren gestorven. De intocht, die ongetwijfeld maanden, zo
niet jaren (Ferdinand was al twee jaar eerder, na de abdicatie van Karel
V tot keizer gekozen) van voorbereiding had gekost, werd in ieder geval
niet aan deze gebeurtenissen aangepast; geen van de auteurs refereert aan
tekenen van rouw. De manifestatie op 8 november 1558 was een lokaal
eerbetoon, dat op enkele kilometers voor de stadspoort begon. In de manier
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waarop de Habsburgse dynastie in beeld was gebracht, werd teruggegrepen
op de traditionele symboliek, die ook gebruikt werd in de intochten in
Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en Italië. De optredens van de bevolking
sloten nauwelijks aan op de Boheemse geschiedenis of tradities; zij hadden
in elke stad met een universiteit en verschillende religieuze groeperingen
kunnen plaatsvinden. Alleen binnen de muren van de Burcht heeft
aartshertog Ferdinand een persoonlijker stempel op de vormgeving gedrukt,
maar ook hier is de iconografie gelijkend op die van eerdere Habsburgse
tochten. Op de triomfbogen vlak voor de Burcht overheerste de geijkte
symboliek, zowel in de heraldiek als in de personificaties van deugden die
een vorst representeerden. Op de binnenplaats vlak bij zijn residentie liet de
zoon, zoals gezegd, iets van zijn eigen hoofse entourage en zijn groeiende
wapenverzameling zien. De slotmanifestatie op de avond van de volgende
dag was voor veel Boheemse adellijke toeschouwers ongetwijfeld een
spectaculaire noviteit, maar Jupiter als oppergod bijvoorbeeld was eerder
vertoond om de hoogste vorst te eren.
De intocht op 8 november in Praag werd in het Latijn vastgelegd door
Matthias Collinus.578 Pier Andrea Mattioli berichtte over de intocht in
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zijn moedertaal Italiaans, dit verslag en verscheen in 1559. Daarnaast
circuleerden er ook lofdichten, die blijkbaar niet in grote oplagen werden
verspreid.579 Over de receptie van deze bronnen onder tijdgenoten is nog
niet veel onderzoek gedaan, al doet Buzek een aantal suggesties.580 Mattioli
en Collinus beschrijven de gebeurtenissen van deze lange dag, die rond 7
uur ’s morgens begon en ver na 8 uur ’s avonds werd afgesloten.581 Hun
beider focus ligt op het programma, waarin de adel de eerste kans had hun
keizer te begroeten en later vertegenwoordigers van de stedelijke besturen,
de Karelsuniversiteit en het gymnasium van de Jezuiten, de Utraquistische
kerk, de Joden, de jeugd, de weduwen en de grijze mannen en tenslotte de
vertegenwoordigers van de Rooms-katholieken.
Omdat beide auteurs - Collinus was humanist en dichter en
Mattioli medicus en humanist - de nadruk leggen op de teksten die
werden uitgesproken, is de verslaggeving niet uitputtend. Het zijn geen
journalistieke verslagen, waarin accuraat alle getallen en alle betekenissen
zijn onderzocht en worden verklaard. Aan de teksten van Collinus en van
Mattioli valt op dat met veel nadruk de aantallen paarden in het gevolg
van de keizer en van de adel worden genoemd. Duizenden paarden en
nog grotere aantallen mensen moeten er die dag zijn rondgetrokken. Deze
‘duizenden’ (ruiters, soldaten, jongens, meisjes, vrouwen en oude mannen)
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moeten gelezen worden als het equivalent van: representatief voor een
keizer en voor de status van de betreffende edelman, die de paarden in zijn
gevolg had. Het hele programma was in humanistische zin verantwoord,
dat wil zeggen dat iedere handeling en iedere uitgesproken tekst ontleend
of getoetst waren aan literatuur. Vertegenwoordigers van verschillende
bevolkingsgroepen brachten de juiste soort van hulde, al dan niet in
allegorische kleding op een nauwkeurig vastgelegd moment en de keizer
reageerde kort met strak geredigeerde teksten.
Toch zijn de verslagen van de dichter en de lijfarts geen invuloefening
van tevoren vastgelegde onderdelen. Beide humanisten hebben hier en daar
wel degelijk hun eigen referentiekader, waarbij Collinus een enkele keer
associaties heeft met klassieke of mythologische onderwerpen, zonder dat
dit hoeft te betekenen dat deze ook met dezelfde intentie in het programma
waren opgenomen, Mattioli blijkt een speciaal oog te hebben voor de
inbreng van zijn eigen landgenoten. Over de rol van de aartshertog valt te
zeggen dat hij door beide auteurs de regie krijgt toegekend.
De politieke interpretatie van de intocht van Ferdinand I als Keizer
in Praag krijgt bij de 19de-eeuwse biografen Buchholz en Hirn wisselend
gewicht. In de twee meest recente publicaties waarin ook de intocht wordt
behandeld , Bažant en Buzek uit 2006, ligt veel nadruk juist op de politieke
en symbolische betekenis. Naar mijn mening wordt deze door beide auteurs
veronderstelde samenhang overdreven. Natuurlijk werden in de decoratie de
roem, macht en rechtvaardigheid - de representatie van de vorst - in beeld
gebracht, maar anders dan Bažant in de tocht projecteert, meen ik dat de
intocht van de keizer in 1558 veel simpelervan aard was. Bažant schetst
weliswaar een aantal zeer aannemelijke analogieën in de iconografie van
de intocht en in die van het zomerpaleis, maar hij gaat er stellig vanuit
dat beide door een, verder niet nader genoemde of gezochte iconograaf/
regisseur, in ideologisch programmatische zin zouden zijn vormgegeven.
Bažant denkt dat Paolo della Stella het zomerpaleis ontwierp en dus ook
verantwoordelijk was voor het veronderstelde ideologisch programma.
Stella hoeft echter het ontwerp niet gemaakt te hebben. De decoraties op
de zwikken van de arcadebogen en de sokkels van de zuilen verwijzen
weliswaar naar de deugden van de vorst, maar kunnen onmogelijk als een
samenhangend, op de Habsburgse macht geschreven, programma worden
gezien. Bažant meent echter van wel en veronderstelt dat Florian Griespeck
hierbij een rol zou hebben gespeeld, zonder aan te kunnen geven wanneer,
hoe en waarom deze adellijke, goed opgeleide Bohemer deze taak aan
het hof van de aartshertog zou hebben vervuld.582 Buzek benadrukt in
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zijn monografie over aartshertog Ferdinand II en in andere publicaties,
het beeld van Ferdinand I als christelijke ridder, symbool van supraconventionele waarden. Buzek gaat ervan uit dat de aartshertog het script
van alle eerbetoon voor Ferdinand I in handen had en dat iedere toespraak
in het kader van de verdediging van diens christelijke waarden stond.583
Ongetwijfeld zal dit laatste aspect van belang zijn geweest bij iedere
beeldvorming van de keizer, maar anders dan Bažant en Buzek kom ik tot de
conclusie dat de intocht van keizer Ferdinand I thema’s en motieven bevat,
die zijn vergaard zijn uit de grote beeldtraditie van eerdere Habsburgse
keizers en minder specifieke functies hebben dan zij menen.584
De voorbereidingen op intocht in 1558 begonnen op 8 november tegen 7
uur in de morgen, toen het licht begon te worden. De keizer bevond zich op
enige afstand van Praag en zou nog enkele uren wachten om de aartshertog
de gelegenheid te geven iedereen op de juiste plaatsen op te stellen. Vanuit
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de grote zaal in het paleis vertrok, aldus Mattioli, de belangrijkste adel
te paard naar een veld niet ver van de Burcht.585 De aartshertog werd
vergezeld door zijn hele Hofstaat. De boodschap van de aartshertog voor
de verzamelde Boheemse adel is volstrekt duidelijk. Hij zei tevreden te zijn
met de opkomst, en voegde hier aan toe te verwachten dat deze aanwezigen
met nog meer ijver en in nog grotere getale de Turken zouden gaan
bestrijden. 586 Typerend voor Mattioli’s verslag is de manier waarop deze de
intonatie en de mimiek van de aartshertog verwoordt als hij zijn betoog een
kort moment onderbreekt en als een roofvogel zijn oog over de massa laat
gaan: ‘Qui fece sua Altezza punto, & havendo in picciol momento, come
il Falcone, girato l’occhio per tutto, (...)’. De groepen die zich daarna in
rijen van vijf tot een lange optocht voegden, worden door Mattioli alleen
getypeerd naar de kostbaarheid van hun kleding of de bijzonderheid van
hun bewapening, lijkend op de wijze waarop Solis de Heren in Muenchen
verbeeldde.
De aartshertog en het immense gevolg, dat in een nauwkeurige
hierarchische ordening stond opgesteld, ontmoetten de keizer ten oosten
van de stad. Mattioli benadrukt het respect waarmee vader en zoon elkaar
tegemoet treden en de aartshertog zijn vader te voet en met een diepe
kniebuiging verwelkomt. Voor Buzek is de knieval van de aartshertog en de
omhelzing vol bijbelse symboliek, maar hierover staat niets bij Collinus of
Mattioli.587 De belangrijkste Boheemse adel groette de keizer, terwijl langs
de weg en de vestingmuren rijen soldaten stonden, (genoteerd als 8000
man). Iedereen langs de route was er speciaal voor gekleed, aldus de beide
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humanisten. Van de drie legeronderdelen die nauwkeurig worden getypeerd,
droeg een deel een harnas, een deel alleen een helm en maliënkolder en de
soldaten met een geweer hadden geen lijfsbescherming, alleen een kiel in de
Habsburgse kleuren rood en wit.
Een opmerkelijk fenomeen dat vaak in de literatuur naar voren wordt
gehaald, is de beschrijving van de rol van ‘het voetvolk’(1000 man) dat,
aldus Mattioli, niet wist hoe te buigen en de Keizer begroetten door met hun
dorsvleugels op de grond te slaan en daarbij een merkwaardig dansje deden.
Diverse Tsjechische auteurs zien deze scene als een historische verwijzing
naar het leger van Jan Zizla, de Taborieten en de Hussieten, die volgens de
traditie zwarte versleten kleren en zwarte kappen droegen.588 De bewapening
van deze boeren was, merkt Mattioli op, honderd jaar geleden al in de
oorlog in gebruik en ‘anticamente’: een dorsvlegel met een ijzeren omhulsel
met ijzeren ringen en spijkers. Collinus vermeldt dat de mannen de keizer
nogal onhandig benaderden en luid schreeuwend met hun vlegels op het
stro sloegen.589 De keizer en hij niet alleen, had om de scène moeten lachen,
aldus Mattioli. 590 Was dit een scherpe vernedering van het Tsjechische
voetvolk en een verwijzing naar het pijnlijke Hussitische verleden van
Bohemen of passen deze boeren bij een goed geregisseerd optreden, waarbij
de spanning aan het begin meteen wordt gereduceerd door te lachen om
boeren? Het is opvallend dat vooral Tsjechische auteurs de eventuele
verwijzing naar de historische betekenis van deze groep deelnemers
belangrijk vinden. Bažant gaat nog een stap verder in zijn verklaring,
hij stelt dat ook een relatie te leggen is met de Habsburgse contrareformatorische spanningen, die ook in 1558 actueel waren.591 Ik betwijfel
of dit geënsceneerde voorval zoveel negatieve connotaties heeft. Het past
in ieder geval in de 16de-eeuwse houding ten opzichte van de laagsten in de
maatschappij. Bažant leest in Mattioli’s zin over de boeren die niet wisten
hoe ze een buiging moeten maken: ‘non sapendo come farle reverenza’,
maatschappelijke onaangepastheid, maar Mattioli bedoelt dit humoristisch.
Hier is sprake van een luchtig intermezzo, niet van een zwaarwichtig
politiek statement.592 De rest van de tocht zou, ondanks de uitbundige
decoratie en de bonte kleding van veel deelnemers, vooral serieus zijn,
met lofredes in het Latijn. De boeren aan het begin van de tocht, met hun
dansje in het stro doorbraken dit, net als de dronken oude mannen naast de
wijnspuitende fontein helemaal aan het eind. Duidelijk is in ieder geval dat
de beide geleerde humanisten geen zwaarwichtige politieke iconografie in
de intocht zien.
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Binnen de vestingmuren ging de tocht vervolgens langs de stadsbesturen en
burgers (300) van de Nieuwe Stad, die hem in het Latijn begroetten, langs
jongens die hem toezongen en vertegenwoordigers van de Utraquistische
kerk. De keizer reed onder een baldakijn en bleef omringd door zijn zoons
Ferdinand II, Karl en talrijke ambassadeurs. Opmerkelijk is de relatief
kleine rol voor de vertegenwoordigers van de Praagse gilden. Zij staan bij
de stadsbestuurders en dragen de gildenvaandels, maar nemen geen aparte
plaats in, in tegenstelling tot andere traditionele vorstelijke intochten.593
Via het plein van de Oude Stad worstelde de stoet zich, hoewel dat
nauwelijks voorstelbaar is, langs het uurwerk en de versieringen, door
de smalle straatjes en trok in de richting van de Karlsbrug. Op het plein
van de Oude Stad wachtten de maagden van Praag (1500), door Collinus
geassocieerd met de Sabijnse Maagden van Rome en door Mattioli alleen
‘Damigelle’, jonkvrouwen genoemd. Collinus was, zoals gezegd, in zijn
Latijnse tekst bereid tot enige literaire associaties, Mattioli heeft meer
oog voor het uiterlijk van de uitvoerenden en voor de toeschouwers. Hij
vermeldt bijvoorbeeld de aanwezigheid van ‘nostre Italiane’ (2000), die
langs de weg naar het kasteel staan.594
De stoet verplaatst zich vervolgens langs de Jezuïeten, in 1558
nog geen omvangrijke groep, die bij het Klementinum een poort hadden
opgericht. De iconografie van de decoratie met beelden of schilderingen
van de Gerechtigheid, de Vrede en daarboven Mars, verwijzen, aldus
Mattioli, naar de vrede die er onder het bewind van Zijne Majesteit heerste.
In vergelijking met de aandacht die Mattioli later in de tekst heeft voor de
artistieke aspecten van een dergelijke poort valt op dat hij deze hier niet
noemt. Na ontmoetingen met Joden die wetstafels meevoerden, verliet de
keizer de Oude Stad via de Zwarte Poort en de brug over de Moldau. Terwijl
het inmiddels donker was geworden volgde nog een ontmoeting met de
weduwen van Praag en toen reden de keizer en zijn gevolg over Pohorelec
omhoog tot aan de poort van Strahov, de weg naar de Burcht. Daar hadden
‘de oude mannen’ de hele dag op de komst van de keizer gewacht naast een
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fontein met de satyr Silenus, die zowel rode als witte wijn spoot onder het
grappige motto: NON SILET SILENI LIQUOR SED LOQUITUR. (zwijg niet
Silenus, giet uit als een woordenstroom). De tocht eindigde in de Burcht,
na de ontvangst van de keizer door de Roomse clerus, in het tweede uur
van de nacht (na zonsondergang). Na een gebed voor het hoogaltaar in de
St.Vitus, trokken de keizer en zijn gevolg zich terug in het paleis. Mattioli,
die blijkbaar goed op de hoogte was van het draaiboek, vermeldt dat de
aartshertog door tijdgebrek heeft moeten afzien van een vuurwerk.
Het is, zoals al opgemerkt, opvallend dat Mattioli de decoraties van de
erebogen en die van andere architectuur langs de route veelal kort beschrijft,
terwijl hij uitgebreider ingaat op de decoraties in de nabije omgeving van de
Burcht. Hiervan geeft hij een zo nauwkeurige beschrijving en iconografische
duiding, dat ik vermoed dat hij hierover aanwijzingen heeft gekregen of
zelf een rol speelde bij de keuze van de symbolen in de decoratie. Van de
grootste triomfboog voor de Burcht weet hij dat deze ontworpen is door de
talentvolle Italiaanse schilder van de aartshertog. Helaas noemt ook Mattioli
hier geen naam en dat geldt ook voor de beeldhouwer en stucwerker die
volgens hem aan deze triomfboog hebben meegewerkt. De Italiaanse
schilder moet Franceso Terzio uit Bergamo zijn, die al enkele jaren voor
de aartshertog werkte en in die tijd ook was begonnen aan een reeks
portretten.595 Als Mattioli de naam van de stucwerker die aan de triomfpoort
werkte hier had onthuld, was waarschijnlijk tenminste één stucwerker
verantwoordelijk voor de decoraties in Stern te identificeren geweest. De
stucplafonds in Stern zijn immers in dezelfde tijd (1557-58) ontstaan.596
In de triomfboog zag de enthousiaste hofarts ‘goed geproportioneerde
delen’, waaronder acht Corinthische zuilen op sokkels en op de gemarmerde
sokkels reliefs en twee kolossale beelden van Bijbelse helden, links Samson
met in zijn ene hand een leeuwenhuid met de kop naar beneden en in de
andere een ezelkaak en Gideon met in de linker hand ‘una grandissima
scimitarra’, een Persisch zwaard en in de rechter ‘un fortisimo scudo’, een
sterk schild.597 Links en rechts op de hoeken van de boog waren op brons
lijkend grote reliëfs met voor de Keizerlijke representatie traditionele
beelden van Justitia en Temperantia; de eerste met zwaard en weegschaal
en de Matigheid met twee gouden vazen, waaruit zij, aldus Mattioli, een
vloeistof van de een in de ander goot. De humanist Mattioli, met ervaring
in het Latijn, merkt op dat er ‘voor de duidelijkheid’ aan de voeten van deze
figuren ook nog te lezen was: ‘Justita arma regat, sancta haec moderatio
servet’. Behalve deze en nog vier andere voorstellingen van deugden,
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bevatte de boog ook referenties aan de persoon van Ferdinand I zelf: de
Keizerlijke Adelaar, gekroond en met in goud: zijn wapen, insignes en de
ketting met het Gulden Vlies.
Mattioli toont in zijn beschrijving niet alleen oog voor de Klassieke orde van
de zuilen, maar ook voor de wijze waarop bijvoorbeeld links en rechts van
de adelaar voorstellingen van ‘La Religione’(het Geloof) zijn geschilderd:
‘con molto bella maniera, & sottil magisterio dipinta di vivissimi colori’.598
Het is duidelijk dat Mattioli geoefend was in schilderkunstige observaties en
inzicht had in de iconografie. De boog die hij beschrijft, toonde de bijbelse
helden Samson en Gideon en personificaties van deugden. Voorts herkent
Mattioli symbolen van het keizerlijk Habsburgse huis en haar geschiedenis
in de keizers Karel V, Maxiliaan I, Rudolf I en Frederik. En tussen deze
voorstellingen noteert hij de aanwezigheid van trofeeën en ‘imprese’.
Deze poort bevatte, mijns inziens, geen ingewikkelde iconografie en had
zelfs geen nauwkeurige verwijzingen naar de relatie met Bohemen. De
iconografie lijkt overgenomen van die van andere triomfpoorten die ter
ere van de Habsburgers werden opgericht en zou ook in Wenen hebben
kunnen staan. De observatie van Jean Jacquot dat triomfpoorten bij andere
Habsburgse manifestaties geen ingewikkelde of eigenzinnige iconografie
zouden hebben, lijkt ook voor deze poort op te gaan.599
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Veel informatiever voor het inzicht in de inventies van de aartshertog
bij deze triomftocht en mogelijk ook in zijn verzamelingen in Praag is
Mattioli’s rondgang over de binnenplaats. Hij aanschouwt er ‘molto vagho
apparato’ , bekoorlijke pracht en praal, waaronder zuilen, bogen, portalen en
daartussen festoenen en met groen en verguldsel gewikkelde slingers. Hij
ziet boven de toegangen van de verschillende delen van het kasteel opnieuw
schilderingen en verzen. Boven de poort naar het (koninklijk) kasteel waren
de Keizerlijke adelaar en ‘Concordia’, de Eensgezindheid, met de wapens
van Hongarije en Bohemen geschilderd en op de muur van het huis van de
Opperkamenier (van de aartshertog) de wapens van alle andere Keizerlijke
bezittingen. Heel kort geeft Mattioli hier iets weer van de grote opknapbeurt
die deze binnenplaats voor de gelegenheid moet hebben gehad, als hij
vermeldt dat dit grote huis helemaal opnieuw geschilderd is met zuilen,
lijsten en gemarmerde nissen. Apart noemt de auteur nog de ingang van
het paleis van de aartshertog, met ‘il Simulacro bellissimo della Pace’, een
personificatie van de Vrede in levendige kleuren, omringt door attributen en
een vers van Vergillius: ‘Nulla falus bello, pacem te poscimus omnes’.
Op de splitsing van ‘een straat’ tenslotte ziet Mattioli een bouwsel
rond een grote deur , als een soort boog, waarop en waaraan de aartshertog
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een selectie uit zijn wapenverzameling tentoongesteld heeft.600 De boog
is behangen met rode en ‘verkleurde’ zijden draperieën, versierd met
medaillons waarop in halfrelief ‘antichi’ zijn uitgebeeld, waarmee de auteur
vermoedelijk aan de antieken ontleende voorstellingen zoals keizerskoppen
bedoelt. De boog diende ook voor de presentatie van allerlei wapens en
delen van wapenrustingen. Mattioli herkent Turkse bogen, Perzische
zwaarden en andere objecten ‘van waarde’, waaronder een paardenkuras.
Deze zijn zo goed opgehangen en over de ruimte verdeeld dat het een
waar spektakel is om naar te kijken, aldus Mattioli, die, zoals gezegd,
hier aangeeft dat de aartshertog ook in Praag al was begonnen met de
vormgeving van het opstellen van wapenrustingen. Het gaat hier blijkbaar
nog om een tijdelijke opstelling, maar het idee was de aartshertog dus niet
vreemd. Mattioli zelf is waarschijnlijk geen liefhebber van wapens, want
hij vindt van al deze trofeeën de drie vaandels die boven de kroonlijst
uitsteken en klapperen in de wind, het mooist. Langer staat de lijfarts
helaas niet stil bij deze in zijn woorden ‘bella & rara Armaria’ van ‘Zijne
Hoogheid de aartshertog’. Mattioli vermeldt tenslotte dat bij deze boog met
onderdelen van de wapenverzameling personificaties van de deugden Eer,
Glorie en Faam zijn geschilderd, de deugden die horen bij overwinning in
de strijd en die als vanzelfsprekend met het beeld van wapenen verbonden
zijn. De details van Mattioli’s beschrijving: de rode stof als omlijsting
en de klapperende vaandels, moeten van deze opstelling iets bijzonders
hebben gemaakt. Deze theatrale enscenering heeft overeenkomsten heeft
met de reconstructie die Laurin Luchners voorstelde van de Ambrasse
‘Rüstkammer’opstellingen en laat zien dat er ook al binnen de muren van
de Praagse Burcht tendenzen in de richting van een wapententoonstelling
waren.601

# 5 068

Het feest op 9 november 1558
Het feest de dag na intocht van Keizer Ferdinand I was spectaculair.
Aanwezig was alleen een selecte kring genodigden. Mattioli was er, maar
dichter Collinus niet.602
Het feest zou, volgens Mattioli, rond het 24ste uur (bij zonsondergang)
zijn begonnen, het werd dus alweer donker toen de Keizer en zijn zoons,
Ferdinand II en Karl, naar de tuinen gingen, gevolgd door de Heren van
het Keizerlijk hof en die van het hof van de aartshertog. Het feest was
‘bij’ het zomerpaleis ‘cima del bellissimo, & superbo palazzo, che iui ha
fatto fabricare sua Ma. Per diporto & recreatione’, het schone en trotse
paleis dat de koning heeft laten bouwen voor vermaak en ontspanning.603
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Met deze zin is Mattioli’s verslag een van de eerste berichten over het
gebruik van het zomerpaleis, dat in 1558 eindelijk een dak had en blijkbaar
voldoende was afgebouwd. ‘Boven’ het zomerpaleis was, aldus de lijfarts
een groot geëgaliseerd plein, rondom afgepaald en verlicht. Op twee lage
torenbouwsels speelden de trompettisten van de aartshertog, in de woorden
van Mattioli: een ‘levendige’ sonate. Aan de zijkant van het plein was een
prachtige berg gemaakt, hoog, kaal en woest en ‘niet ver daarvandaan’ de
troon met Jupiter erop en een bliksem in de hand.
Mattioli beschrijft het spektakel dat volgde met enige dramatiek. Op
het moment dat de muziek wegstierf en de lichten uitgingen verschenen
vijf giganten en begon de strijd met Jupiter, die boven de berg ‘zweefde’,
en andere goden. Die strijd had een spectaculaire en grootse mise-enscene, met vuurwerk, rook, veel lawaai en eindigend in een ontploffing
- een ontploffing vergelijkbaar met de uitbarsting van de Vesuvius - aldus
de Italiaan. De Giganten werden tijdens dit geweld door Jupiter met zijn
bliksems verslagen en daarna verschenen negen demonen en uit de rokende
hoofden van de giganten kwamen apen, waar iedereen om moest lachen.
Of het hier om verkleedde mensen ging of om echte apen, blijkt niet uit
Mattiolis woorden. De apen gedroegen zich in ieder geval zoals van een
aap verwacht kon worden: ze gooiden stenen naar het publiek. De Giganten
werden vervolgens door mannen op paarden afgevoerd, waarna er nog een
kort zwaardgevecht volgde, waarna oudere mannen verkleed als Romeinen
en acrobaten het perk betraden en tenslotte Spaanse paarden nog een ballet
opvoerden.
Bažant wijst in zijn iconografische duiding van het spektakel met de
Giganten terecht naar de overeenkomsten met spektakels en decoraties in
Italië. In Genua was het thema gebruikt in een opvoering voor Karel V en
de zaal in de villa van Andrea Doria die hem als troonzaal diende, heeft
een plafond met een fresco met een Gigantomachie, terwijl de voorstelling
ook voorkomt in het Palazzo del Te van de hand van Giulio Romano. Ook
daar zijn apen te zien, geboren uit het bloed van Giganten.604 Collinus noch
Mattioli geven een duidelijke verklaring voor dit detail. Collinus zegt alleen
dat de aartshertog zijn vader heeft willen imponeren, maar daaruit wordt
uiteraard niet duidelijk of het om het detail met de levende apen gaat of om
het thema als geheel.
Bažant heeft in zijn uitputtende zoektocht naar vergelijkbare motieven
vaker het apenmotief aangetroffen in relatie tot Keizer Karel V. Pietro
Aretino (1492-1556) noemt in een brief aan de Keizer diens vijanden, (de
Fransen, Zwitsers, Italianen en Turken) apen die ontstonden uit het bloed
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van Giganten. De vergelijking met apen had niet alleen tot doel de vijanden
van de Habsburgers belachelijk te maken, aldus Bažant, maar moest ook
het belangrijke religieuze aspect van hun daden benadrukken. Wie tegen
Karel V streed, deed dat ook tegen de plaatsvervanger van Christus op
aarde. Rebellie tegen de keizer was een religieuze zonde en deze werd door
de apen, scheppingen van de duivel, verbeeld.605 De teksten van Ovidius
hadden, aldus Bažant, in de 16de eeuw een diepe religieuze en morele
betekenis en Ovidius’ Gigantomachie in het bijzonder.606 Deze interpretatie
verbindt Bažant vervolgens aan het optreden van de boeren die voor
Hussieten moesten doorgaan, aan het begin van de intocht de vorige dag. De
door Collinus als ‘Chamovitica gens’ betitelde boeren zijn, aldus Bažant met
grote waarschijnlijkheid identiek met ‘sim agens’, die hij interpreteert als de
apen van de grote Trojaan, Aeneas en de koning van Tsjechië en keizer van
Rome, Ferdinand I. Het zijn dus niet de Hussieten uit het verleden, maar hun
hedendaagse afstammelingen de Tsjechische rebellen, die hier zouden zijn
vergeleken met deze onschadelijke en belachelijke nazaten van de Giganten.
Hussieten worden in deze tekst, vergeleken met reuzen onder wiens vlegels
de aarde en ook de onderwereld trilt. Deze reuzen werden door Jupiter met
zijn bliksems in de Etna geworpen, precies zoals voor het Belvedère werd
uitgevoerd, aldus Bažant.607 Hij meent dat het donkere verleden van het
Boheemse koninkrijk in Praag nog steeds werd gevreesd en het nodig was
dat de keizer opmerkzaam bleef, opdat hij niet alleen zijn Rijk, maar zelfs de
hele wereldorde zou blijven beschermen. Daarom zou aan het begin van het
feest met zoveel nadruk op het contrast van het goede en het kwade, de orde
en de chaos zijn gewezen. Het kwaad en de chaos zouden, aldus Bažant,
hetzelfde zijn als het protestantse geloof en deze ongelukkige erfenis
van de Hussitische oorlogen waren niet door de inwoners van Bohemen
afgezworen. Dit conflict werd op het einde van de festiviteiten vertaald in de
kosmische afmetingen van de strijd tussen Giganten en Olympische goden
en definitief opgelost door de overwinning van Jupiter, het alter ego van
Ferdinand.
Bažants eerste deel van de verklaring van de betekenis van de
apen, als de vijanden van de Habsburgse keizer is aannemelijk, maar zijn
verbinding met de reformatorische problemen en politieke dreiging is niet
in de beschrijving van Collinus of Mattioli terug te vinden. Mattioli deed
(waarschijnlijk) verslag van iets dat hij had gezien en maakte eigen, tamelijk
praktische associaties. Collinus, die er zelf niet bij was, verwerkte wat hij
had gehoord. Dit sluit echter niet uit dat Collinus betrokken kan zijn geweest
bij de inhoud van het spektakel in de tuinen en dan is Bažants suggestie dat
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het stuk, waarin Jupiter het kwaad overwint, ook kon worden gezien als
een referentie aan de Protestantse vijanden van de Habsburgse vorst en het
Boheemse Hussitische verleden aannemelijker omdat er dan tenminste een
relatie is met een contemporaine Tsjechische bron.
Een veel eenvoudiger verklaring voor het spektakel met de apen en de
vallende Giganten kan gezocht en gevonden bij de aartshertog zelf. Hij zag
het motief: een beeld van de overwinnaars in de strijd tegen het kwaad in de
Sala dei Giganti in Mantua bij zijn bezoek in 1549 en heeft het in Praag aan
zijn eigen repertoire toegevoegd. Net als het kinddwergje uit de pastei op
de tafel in München, kon de aartshertog in de tuinen in Praag een ‘wonder’
aan het spektakel toevoegen door levende apen uit de overwonnen Giganten
te laten springen. Deze apen had hij zelf, zo is in een van de Tierbücher van
lijfarts Handsch te lezen. Voor het publiek, de keizer zelf en een selectie
van de Rooms-katholieke Habsburgs gezinde adel was, volgens mij, een
referentie naar het donkere verleden van de Bohemers, op een avond als
deze, veel minder opportuun, wat niet wil zeggen dat dit beeld van chaos
niemand aan maatschappelijke troebelen zal hebben herinnerd.
Met de uitvoerige behandeling van de verslagen over de intocht van
1558 kan ondanks de schaarsheid van de bewaarde berichtgeving, wel iets
worden gevangen van het hof onder stadhouder Ferdinand II. Hij wist zich
niet alleen te omringen met een grote groep Boheemse adellijken die bereid
waren volgens een strakke regie hun eer te betonen en hun manschappen te
leveren. Hij wist ook de hele of in ieder geval een groot deel van de Praagse
bevolking in gelijkvormige kleding langs de kant van de route te krijgen. De
universiteit, de scholen en de vertegenwoordigers van verschillende religies
waren bereid een aandeel in de lofzang op de keizer te leveren. De stad was,
volgens de verslaggeving van Collinus en Mattioli, uitzonderlijk versierd,
net als de Burcht.. Deze auteurs benadrukken keer op keer dat hier, binnen
de directe entourage van het hof, de aartshertog zelf de decoraties had laten
vormgeven en dat hij ook verantwoordelijk was voor het letterlijk knallende
einde van het feest.
Net als bij de ontwerptekst voor de fundatiesteen van Stern met de
referentie naar de eigenhandigheid van de aartshertog bij het ontwerp van
Stern, zou er sprake kunnen zijn van vanzelfsprekend eerbetoon van deze
humanisten. Het is echter niet aannemelijk dat de aartshertog niet werkelijk
betrokken was, daarvoor wordt hij op teveel manieren en plaatsen genoemd.
Ik acht Ferdinand II met zijn verzameling feestattributen en zijn actieve rol
bij veel adellijke manifestaties zeker in staat ook bij deze manifestatie een
grote regisserende rol te hebben kunnen spelen.
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De verzamelingen in Praag
Mattioli’s beschrijving van de tentoongestelde wapens, aartshertog
Ferdinands inspanningen voor wapenrustingen en smederij, Handsch’
opmerkingen over contacten van de aartshertog met handelaren over de
aankoop van een schilderij van een eenhoorn, Ferdinands wens om zelf
een hoorn te bezitten en tenslotte de aankoop van levende exotische have,
wijzen erop, dat de aartshertog in Praag met verzamelen begon.
Scheicher stelde in 1979 dat de aartshertog voor zijn verzamelingen
niet de Keizerlijke Burcht koos, maar kasteel Bürglitz [Krivoklat], ‘sein
privates Refugiums’.608 Dit impliceert dat deze verzamelingen, anders
dan in Ambras, slechts toegankelijk waren voor intimi. Als de aartshertog
zijn verzamelingen hier zou hebben opgesteld en dit kasteel zou werkelijk
hebben gediend als vluchtoord voor de heimelijk gehuwden, dan moet de
aartshertog oorspronkelijk andere bedoelingen met zijn verzamelingen
hebben gehad. Het verzamelen zou in dat geval een strikt persoonlijke
activiteit zijn geweest en zijn kunstkamer of bibliotheek niet toegankelijk
voor anderen, ook niet voor geleerden als Mattioli en Handsch, terwijl dat
uit de aantekeningen van de laatste wel blijkt.
Maar ook als het kasteel Bürglitz wel toegankelijk was voor hoofse
kringen dan is het nog de vraag of de verzamelingen hier waren opgesteld.
Een inventaris van kasteel Bürglitz uit 1560, het jaar waarin Karl de tweede
zoon van Ferdinand en Philippine er geboren werd, toont dat dit kasteel was
ingericht, maar dat in geen van de ruimten melding wordt gemaakt van een
bibliotheek of kunstkamer.609 De wapens van het kasteel die vermeld staan,
dienden de bewaking en verdediging, maar de inventaris vermeldt geen
pronkharnassen. Deze en alle rekwisieten voor de toernooien zullen in Praag
in een speciale ruimte en niet in een gewone ‘Rüstkammer’ zijn bewaard.610
Ferdinands verzamelingen zouden in Ambras vele duizenden objecten
gaan omvatten, deels opgesteld in de daarvoor ingerichte ruimten in stallen
en schuren bij de tuinen, als tegenhanger voor het hoger gelegen kasteel,
het ‘Unterschloss’ genoemd, deels in de appartementen in het kasteel zelf.
Hij had er, zoals gezegd, grote hoeveelheden wapens en harnassen, een
bibliotheek, antiquiteiten, schilderijen en zijn Kunst-oder Wunderkammern.
Naar deze laatste gaat doorgaans de meeste aandacht, niet alleen omdat
deze ruimten en de inhoud in de vorige eeuw (deels) zijn gereconstrueerd,
maar vooral omdat de aartshertog hier objecten van grote kwaliteit en
kostbaarheid naast veel minder exclusieve of waardeloze objecten had
staan, in groot contrast met de tegenwoordige Kunstkammer van het
Kunsthistorisches Museum in Wenen, waar de meest kostbare objecten uit
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zijn collectie zijn ondergebracht.
Elisabeth Scheicher typeert een 16de-eeuwse kunstkamer als een
complex en veelzijdig geheel, te vatten onder de categorieën naturalia
en artificialia. De (onbewerkte) objecten uit de natuur en die door
mensenhand gemaakt of bewerkt, staan in de vorstelijke kunstkamer niet
van elkaar gescheiden en werden tezamen bekeken omdat ze wonderlijk
(in uitzondering op het natuurlijke of gangbare) of kunstig (goed gemaakt)
waren. Het woord kunst moet in deze 16de-eeuwse context worden begrepen
als ‘vaardigheid’, als capaciteit (van de mens) met allerlei kennis en
middelen de natuur te bewerken.611
De wijze waarop door tijdgenoten werd gekeken, is met behulp van
Georg Handsch’ beschrijving van de hoorn van een eenhoorn goed voor
te stellen. De lijfarts kende de geneeskrachtige werking van het materiaal,
wist dat de hoorn van een dier afkomstig moet zijn en had het object
blijkbaar in handen gehad want hij verbaasde zich over het gewicht ervan en
bewonderde de windingen, die niet door mensenhand gemaakt konden zijn.
Op deze manier werd ongetwijfeld ook naar de andere verzamelde objecten
beschouwd en werden behalve bewondering of verwondering ook ander
sentimenten aangesproken zoals schrik of vertedering, zoals bij het zien van
een dwergje in miniatuurkuras dat uit een pastei springt. De dwerg zal niet
in de kunstkamer opgesteld zijn geweest, maar in Ferdinands ‘Rüstkammer’
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stond wel het kuras van deze Tommerle.
Ferdinands verzamelingen hadden in Praag en in Ambras een
dynamischer functie dan in hun huidige, strikt museale, opstelling. De
aartshertog gebruikte, zoals ook in de beschrijving van zijn toernooien
bleek, de objecten buiten de verzamelruimten en de vorst eiste, zoals
al beschreven bij Lustslot Stern, van zijn bezoekers een heel specifieke
participatie.
Vanwege dit gebruik is het dus waarschijnlijker dat de verzamelingen
van de aartshertog zich niet in Bürglitz, maar in Praag bevonden en
misschien zelfs voor een deel in Stern. De vele nissen lijken bij uitstek
geschikt voor harnassen en een paardenmodel met ruiter in harnas zou goed
passen in het midden van de iedere zaal. Was er ergens in een van de kamers
in Stern ook een tafel met kostbaarheden, automaten en andere spectaculaire
en te bewonderen objecten, zoals de handelaar Hainhofer in Ambras zag?612
En waren er misschien kasten met muziekinstrumenten? Op deze vragen
zal geen antwoord komen, behalve als er ooit een 16de-eeuwse inventaris of
beschrijving van Stern gevonden wordt die minder cryptisch is dan de tekst
van Laurentius Span.613
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De mogelijke meubilering van Stern moet overigens niet teveel met die
van Ambras worden vergeleken, daarvoor was de ligging van het lustslot in
het wildpark te afgelegen. Ferdinands toernooiharnassen bijvoorbeeld zullen
niet in Stern bewaard zijn, maar eerder in de buurt van het oefenterrein en
de harnassmederij binnen de muren van de Burcht.614
Het edelmetaal dat op een buffetkast te pronk werd gezet en het
glaswerk en de tafelfontein die de feesttafels versierden, zullen er ook niet
bewaard zijn. De eetzaal in het keukengebouw bij Stern lijkt ook niet de
allure te hebben gehad van een feestzaal met een pronkbuffetkast. Stern
leende zich eerder voor de tentoonstelling van een beperkt aantal objecten
die bewondering van de gasten verdiende, tijdens hun dwaaltocht door de
labyrintische ruimten van het gebouw.
Toegang tot de verzamelingen waren zowel voor Ferdinand als
voor zijn gasten, onderdeel van hoofs vertoon. Er waren in Ambras zelfs
opmerkelijk veel Boheemse adellijken onder de gasten die het lukte,
ondanks de wijn hun handtekening in het Trinkbuch te zetten.615
Aartshertog Ferdinand verwierf in Praag de objecten voor zijn
verzamelingen op verschillende manieren. Kooplieden boden de aartshertog
naturalia aan, zoals de hoorn van een eenhoorn of delen daarvan en ook
exotische levende have, zoals de lama, werd blijkbaar via handelaren en
verschillende markten aangeschaft. Allerlei mineralen en halfedelstenen
afkomstig uit Boheemse mijnen, moeten in Praag ook via handelaren in zijn
bezit zijn gekomen.616 Net als zogenaamde Handsteinen, echte stukken rots
of nagemaakt van hout en papier, al dan niet voorzien van figuurtjes. Koraal,
dat in ensembles werd verwerkt, maar ook in later tijd op een sokkel van
gips werd gezet, moet aldus Scheicher, via Genua voor de aartshertog zijn
verworven en naar Praag zijn gestuurd.617
De aartshertog gaf ook opdrachten aan vaklieden. Een mooi voorbeeld
is het contact met Wenzel Jamnitzer uit Neurenberg in 1556. De aartshertog
had eerder met deze edelsmid gesproken en hem opdracht gegeven tot
een tafelfontein met een voorstelling omschreven als: ‘die Erschaffung
Adams und Evas durch Gott im irdisschen Paradiese’, een ensemble waar
de aartshertog blijkbaar zelf ideeën over had en materiaal voor leverde
zoals ertsen, dieren en ‘andere bijbehorende dingen’. Afgesproken was
dat Jamnitzer voor hij aan de produktie begon, de aartshertog een ontwerp
zou laten zien. Dat bleek echter onmogelijk want daarvoor was het object
te gecompliceerd, aldus Jacopo Strada die zich in december 1556 als
intermediair opwierp.618 Jamnitzers experimenteerde met het afgieten van
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kleine diertjes in zilver en stuurde de aartshertog geen ontwerpen maar
wel een ‘Orpheus met diertjes en plantjes’, een stuk waarmee hij zijn
vaardigheid wilde tonen. Niet lang daarna, als in de bronnen niet meer over
de ‘Adam en Eva’ gesproken wordt, nodigde de aartshertog Jamnitzer samen
met een niet bij naam genoemde kunstenaar uit naar Praag te komen voor
het maken van een : ‘verprogen über sich werfenden prunnwerch, so mann
sich in die lüstgarten von kurzweil wegen zu machen pflegt’.619 Inmiddels
wil de aartshertog de tafelfontein niet meer hebben en uiteindelijk maakte
Jamnitzer ook de fontein in de tuinen niet. Wel kwam er een schrijfdoos van
deze edelsmid in bezit van Ferdinand II. De aartshertog legde dus tijdens
zijn stadhouderschap in Praag contacten met kunstenaars elders. De rol
van Jacopo Strada voor de verzamelingen van de aartshertog is nog niet
duidelijk. Strada wierp zich in ieder geval eind 1556 op als intermediair
voor het mecenaat van koning Maximiliaan II in Wenen.
Zoals al eerder besproken, betrok de aartshertog harnassen meestal
direct van smederijen zoals van de hofleveranciers van zijn vader, de familie
Seussenhofer in Innsbruck en van de gebroeders Negroli in Milaan. Andere,
vaak historische wapens en wapenrustingen verkreeg hij door schenkingen
van andere vorsten. Van het Turkse deel van Ferdinands toernooirekwisieten
mag worden aangenomen dat hij deze tijdens zijn veldtocht in 1556 heeft
verkregen en dat ze een soort oorlogsbuit zijn.620
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De aartshertog wierf echter ook via de ambassadeur van zijn vader, de
genoemde Ghislain de Busbecq. Deze stuurde niet alleen tekeningen, zaden
en delen van planten naar Mattioli, maar zond ook goederen naar Praag.
Opnieuw zou hier een glimp van de verzamelactiviteiten van de aartshertog
kunnen blijken, maar ook hier is de berichtgeving weer niet inhoudelijk.
Busbecq zond vanuit Constantinopel voor een bedrag van 549 dukaten,
verschillende niet bij name genoemde, maar wel door de aartshertog
bestelde kostbaarheden. De ambassadeur gaf ze mee aan Verantius en Zay,
die in de zomer van 1557 terugreisden.621 Verantius noemt de bestelling
letterlijk ‘(…)d ti 549 per cose comprate qua per commission sus et mandate
a sus Altezza (…)’.622.Wat voor kostbaarheden door zijn Hoogheid besteld
waren zal wel nooit meer blijken. Het kunnen bijzondere wapens geweest
zijn, maar er waren bijvoorbeeld Aziatische objecten, zoals porselein uit de
Chia-Ching Periode (1522-1566) en Chinese klankschalen in Ferdinands
kunstkamer in Ambras, waarvan de herkomst onbekend is. Veel later zou
Busbecq zich opnieuw voor de verzamelingen van de aartshertog inspannen
en kocht hij onder meer een wapenrusting van koning Francois I voor
aartshertog Ferdinand II en portretten.623
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Busbecq die in zijn brieven duidelijk maakt dat hij een universele
belangstelling had, zond de aartshertog waarschijnlijk geen archeologische
objecten, hoewel hij deze wel zelf verzamelde. De antiquiteiten en
kopieënverzameling die in Ambras werd opgesteld, werd pas na Ferdinands
vertrek uit Praag aangekocht.624
Schilderijen maken deel uit van de hier genoemde onderdelen van
Ferdinands verzamelingen, zoals portretten van een vorst in harnas en
een portret van een dier dat tot de exotica behoorde of dat een huisdier
was geweest. De meerderheid van de schilderijen die hij in Praag moet
hebben verworven, bestond uit portretten van zijn familie. Daarvoor zond
hij bijvoorbeeld in 1553 zijn schilder Terzio naar Wenen om er vier van
zijn zusjes te portretteren, maar deze schilderijen zijn niet gemaakt of niet
bewaard. Voor het laten maken van een portret van zijn broer Maximiliaan
en diens echtgenote Maria kreeg de aartshertog echter geen toestemming.
In hetzelfde jaar maakte Giuseppe Arcimboldo wel een portret van het
vorstelijk paar.
Terzio zou zich enkele jaren later, ongeveer tegelijk met het
decoratieproject ter ere van de intocht van de Keizer in Praag in 1558,
wijden aan een grote getekende en later in koper gegraveerde serie van
de Habsburgse dynastie, die gepubliceerd werd onder de titel ‘Imagines
Gentis Austriacae’.625 Met deze reeks en met de inventaris van de
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Heldenrüstkammer van de hand van Ferdinands secretaris Geraert van Roo
getekend door Fontana en gegraveerd door Custos dat werd uitgegeven als
Armamentarium Heroicum, trad de aartshertog in de voetsporen van zijn
overgrootvader Maximiliaan I. Interesse in de verbeelding van zijn familie
en in helden uit de geschiedenis was er dus al in Praag.

De laatste jaren
Ferdinand II ging na de intocht van de keizer in Praag ook aan andere
Habsburgse hoven een rol spelen bij de organisatie van spektakel. Hij was
niet alleen deelnemer aan de toernooien ter gelegenheid van het bezoek
van zijn zwager Albrecht van Beieren in Wenen in 1560, maar hij was ook
verantwoordelijk voor de keuze van de thema’s. Zijn schilder Francesco
Terzio nam deel aan de publicatie van het toernooiboek van Francolin
Burgunder.626
Tijdens de kroning van Maximiliaan II en Maria tot koning en
koningin van Bohemen in 1562 werd, volgens Buzek veel het openbaar
eerbetoon gehinderd door een pestepidemie, maar hij typeert deze
festiviteiten als een herhaling van die van de intocht in 1558. Er zijn minder
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bronnen over deze kroning, die op dat moment nog geen staatsrechtelijke
gevolg hadden, omdat Ferdinand II in Praag stadhouder was en keizer
Ferdinand I de feitelijke macht had.627
De rituelen rond de begrafenis van de in 1564 overleden keizer
Ferdinand I, die bij zijn vrouw Anna in de St Vitus in Praag gegraven wilde
worden, moeten onder de regie van de aartshertog hebben gestaan, maar ook
van deze manifestatie bestaat geen beeldmateriaal.
De aartshertog was, net als bij de uitvoering van het grafmonument
van Keizer Maximiliaan I in Innsbruck ook betrokken bij het ontwerp en de
uitvoering van het grafmomument voor Anna en Ferdinand I dat Alexander
Colin voor het midden van het schip van de St.Vitus ontwierp.
Na de erfdeling in 1564 richtte Ferdinand zich op zijn toekomstig
bestaan in Innsbruck. Hij bleef op verzoek van keizer Maximiliaan tot eind
1566 in Praag en reisde toen met gevolg naar Innsbruck, waar hij zelf het
centrum was van een feestelijke intocht. Hiervan bestaat, in tegenstelling
tot alle activiteiten in Praag, wèl een draaiboek. Dit document wijst er
mijns inziens op dat er in Praag veel materiaal dat ter voorbereiding van
Ferdinands theatrale evenementen diende, verloren moeten zijn gegaan.

Concluderend
Bij de poging tot de beschrijving van de organisatie van het aartshertogelijke
hof bleek dat bronnen slechts de formele gang van zaken beschrijven en
dat er over de dagelijkse organisatie vrijwel niets bekend is. De Boheemse
adel bezette in de loop van de jaren ’50 de belangrijkste functies aan het
aartshertogelijk hof, maar hield er tegelijkertijd zelf veel grootsere hoven
op na. Hun bijdragen aan de herbouw van de Burcht, waren belangrijker
dan die van de Habsburgers zelf. De herbouw van de koninklijke residentie
en van het paleis dat de aartshertog bewoonde, vorderde uitzonderlijk
traag en nog steeds is er geen betrouwbare reconstructie. De aartshertog
manifesteerde zich, na de bouw van lustslot Stern, niet meer met blijvende
architectonische projecten, maar zette andere troeven in om zich kleurrijk en
nadrukkelijk bij zijn adellijke entourage te manifesteren. Hij organiseerde
toernooien en feesten en zorgde voor de aankleding van feesten bij anderen.
De eerste grote manifestatie vond plaats op 8 en 9 november 1558, als
zijn vader Ferdinand I met in zijn gevolg vertegenwoordigers van andere
belangrijke hoven in Praag door zijn onderdanen wordt ontvangen. In de
toernooien en spektakels die hier als voorbeeld zijn beschreven, toont de
aartshertog zich veelzijdig en kwaliteitsbewust. Kunstenaars, die ook hier
niet kunnen worden geïdentificeerd, verzorgden de decors en rekwisieten
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en de aartshertog zocht zich een eigenzinnige weg bij de bestelling van
bijzondere harnassen en ander toernooimateriaal. Het beeldmateriaal dat
aartshertog Ferdinand II hiervan liet maken, lijkt in dienst te staan van het
streven om zijn harnassen te presenteren in een tentoonstelling. Hoewel
zeker is dat dit in Ambras definitief vorm zou krijgen, werd er ook in
Praag een belangrijk begin gemaakt. Het Keizerlijk gevolg bezichtigde
aan het eind van de intocht in 1558 een ensemble van wapens en vaandels
dat tentoongesteld werd bij het Koninklijk paleis. Deze opstelling is de
aanwijzing dat de aartshertog ook in Praag al streefde naar de presentatie
van zijn collecties en rechtvaardigt de hypothese dat in ook lustslot Stern
een dergelijke opstelling van wapens en rekwisieten werd gemaakt. Wat er
tot Ferdinands collecties moet hebben behoord niet in detail te benoemen,
maar duidelijk is wel dat in Praag de basis lag voor de verzamelingen in
Ambras.
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Theatrum van Representatie?
Lustslot Stern leek binnen de hofcultuur van een machtige
koningszoon een prachtige casus. Een uniek stervormig gebouw, nog in
redelijke authentieke staat in een wildpark waar misschien nog wel bomen
staan waar de jachtpartijen van de aartshertog aan voorbij zijn gekomen.
Een van de hypotheses die mijn onderzoek richting gaf was dat dit gebouw
moet gepast hebben in het aartshertogelijk streven de uitzonderlijke positie
van zijn vader vorm te geven. Aartshertog Ferdinand II was immers
tijdens de bouw in 1555 de plaatsvervanger van zijn vader Ferdinand I de
koning van Bohemen. Ook toen ik geen bronnen kon vinden die iets over
de vorm of de functie vermelden, hield ik vast aan de veronderstelling
dat de representatie van een vorst, de manieren waarop hij zijn positie als
hoogste vertegenwoordiger laat vormgeven, vaststaat en wordt gestuurd, in
naam door hemzelf, maar in de praktijk door bouwmeesters, kunstenaars
en geleerden. Voor koning Ferdinand I zou dit betekenen dat de materiële
en immateriële beeldvorming van deze Habsburgse vorst met elkaar
samenhangt en als zodanig kan worden beschreven.
Het ‘Theatrum van representatie’ - aartshertog Ferdinand van
Oostenrijk als stadhouder in Praag tussen 1547 en 1567 - leek daarvoor
een mooie, hoewel ruim bemeten titel. Mooi omdat zowel theatrum als
representatie verwijzen naar beeldvorming. Ruim bemeten omdat het bij
dit onderzoek ging om slechts 20 jaar hofcultuur en dan nog niet eens alle
uitingen daarvan, dus niet om de beschrijving van een geheel, zoals de term
theatrum in 16de-eeuwse zin beoogt. Aartshertog Ferdinand II werd echter
beroemd om zijn vaardigheden bij de presentatie van hoofse pronk, dus in
die zin werd het eerste zelfstandig naamwoord in de titel ook gesteund door
associaties met de term theatraal, met bewust bedoelde overdrijving in de
aanwezigheid van publiek.
Voorafgaand aan beschrijvingen van materiële en theatrale aspecten
van het Praagse hof tussen 1547 en 1567, moest inzicht worden verkregen
in het leven en de opvoeding van de aartshertog. Hoe was hij voorbereid
op zijn positie en hoe zag zijn intellectuele vorming eruit? De aartshertog
moet zich namelijk vanaf zijn vroege jeugd, bewust zijn geweest van een
positie in de Habsburgse dynastie. Net als zijn elf zusters en drie broers
had hij, als hij lang genoeg bleef leven, de taak om de macht van de familie
te consolideren door een politiek gunstig huwelijk dat veel kinderen zou
voortbrengen. Alle kinderen van Ferdinand I en Anna van Hongarije
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voldeden aan die eis of traden in het klooster. Alleen Ferdinand, de tweede
zoon van dit Koninklijk paar, onttrok zich aan een politiek huwelijk met
een prinses en hield vast aan zijn morganatisch huwelijk met de Augsburgse
Philippine Welser. Hun kinderen waren geen lid van de dynastie, voor hen
geen grootse doop- of huwelijksplechtigheden. Voor de Praagse hofcultuur
had Ferdinands relatie met Philippine tot gevolg dat de aartshertog zonder
echtgenote functioneerde op het allerhoogste politieke toneel. Praag was
nooit getuige van zijn internationale huwelijksfeest. Deze keuze, zonder
echtgenote deel te nemen aan de Europese vorstelijke representatie is
onverklaarbaar, temeer omdat aartshertog Ferdinand II letterlijk graag
voorop reed. In Bohemen gaf hij wel samen met Philippine acte de présence
bij manifestaties met Boheemse en Oostenrijkse adel en had daar vaak de rol
van animator.
De gezamenlijke opleiding van Maximiliaan II en Ferdinand II
als toekomstig vorsten zorgde voor de juiste taalvaardigheid, fysieke
training, historisch besef en enig mathematisch inzicht. Dat laatste steunt
de veronderstelling dat Ferdinand II daadwerkelijk aan het ontwerp van
lustslot Stern getekend heeft. Aan de opvoeding en het onderwijs werd wel
aandacht besteed, maar van een echte humanistische onderzoekstraditie
was in Innsbruck in de jaren 1539 geen sprake. Voor het onderwijs van de
prinsen in Innsbruck zijn wel een paar bejaarde humanisten uit de Weense
kring rond Maximiliaan I aan te wijzen, maar zij stierven of vertrokken
ver voordat hun persoonlijke inbreng vormend kan zijn geweest. De reizen
die de jonge aartshertogen maakten, vonden plaats in het kader van de
Habsburgse (huwelijks)politiek; een cultuurreis naar Italië, waar de interesse
in het verzamelen zou kunnen zijn gewekt, was geen onderdeel van hun
opvoeding.
Ferdinand II kende het mecenaat van zijn overgrootvader Keizer
Maximiliaan I, al was er in Innsbruck noch aan enig ander hof van koning
Ferdinand I sprake van het bewust in stand houden ervan. Net als zijn
overgrootvader hechtte de aartshertog belang aan documentatie. Ook
Ferdinand II gaf opdracht om onderdelen van zijn hofcultuur in beeld te
brengen, maar net als bij Maximiliaan I zijn veel projecten in een vroeg
stadium gestrand of niet afgerond. De nauwkeurige documentatie en de
inventarisaties van Ferdinands verzamelingen, maakten het wel mogelijk
deze in Ambras te reconstrueren, eeuwen na de ontmanteling.
Koningszoon Ferdinand II werd dus op zijn toekomstige taken
voorbereid en hij kende het belang van vorstelijke beeldvorming, maar zijn
scholing was te weinig specifiek om er diepgaande kennis over vorstelijke
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beeldprogramma’s aan te kunnen ontlenen.
Net als het Innsbruckse hof bleek ook het Praagse geen centrum
voor innovatieve bouw onder Habsburgs opdrachtgeverschap. Koning
Ferdinand I maakte na zijn verkiezing tot Boheems koning gebruik van de
paleizen van zijn voorgangers. In de periode dat de aartshertog in Praag
verbleef, vanaf 1543 ging hij met zijn moeder, broers en zusjes in het
door brand beschadigde Burchtcomplex wonen, stonden de koninklijke
bouwactiviteiten meer in het teken van restauraties dan van innovatie. De
restauratiewerkzaamheden onder de stenen gewelfconstructies in het oude,
oorspronkelijk 14e- eeuwse koninklijke paleis en in dat van de voorgaande
koningen Wladislav en Ludwig Jagiello, vertraagden de bouw van een
zomerpaleis in een tuincomplex naast de Burcht, de grootste opdracht die
Ferdinand I in Praag zou laten uitvoeren.
In veel kunsthistorische literatuur wordt de toevoeging van een
zomerpaleis en tuinen aan de middeleeuwse Burcht gepresenteerd als
innovatie en getypeerd als ‘het begin van de Renaissance in Praag’. De
introductie van een nieuwe, in dit geval Renaissancistische hofcultuur past
in de hypothese dat een vorst planmatig werkt aan zijnbeeldvorming. De
analyse van koning Ferdinands project in de tuinen geeft echter een heel
ander beeld. Het is veel waarschijnlijker dat de tuinaanleg en de bouw van
het zomerpaleis als het vervolg gezien moet worden op tradities in gang
gezet door Wladislav Jagiello. De Praagse Burcht en hofcultuur was bij de
komst van de Habsburgers niet een geïsoleerd fenomeen, maar juist sterk
verbonden met andere hoven. Bouwlieden kwamen behalve uit Italië ook
uit andere streken naar Praag en schreven in op bouwprojecten. Anders dan
in de literatuur over de Habsburgse hofcultuur wordt verondersteld, waren
er in Praag dan ook geen kunstenaars en geleerden die uitsluitend in dienst
van de vorst stonden en daaraan een uitzonderlijke status ontleenden. Aan de
vorderingen van de restauraties binnen de muren van de Burcht valt zelfs af
te leiden dat veel bouwlieden - waaronder de Italiaanse - meteen na de brand
eerder aan de paleizen voor de hoge adel gingen werken dan voor de koning.
Steeds opnieuw blijkt dat het vermeende bouwprogramma van de
koning nauwelijks die naam mag hebben; het werd beïnvloed door de
situatie op de bouwmarkt en kreeg geen voorrang vanwege de status van
de opdrachtgever. Voor restauraties en voor nieuwbouw stond vooraf de
vormgeving niet vast, maar deze werd bepaald door de bouwlieden die naar
de opdracht dongen. De koning sprak zijn voorkeur uit, waarbij ook de prijs
bij de keuze van groot belang blijkt.
De gang van zaken bij de bouw van Stern in het wildpark is een
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uitzondering. De aartshertog had de hand in het ontwerp en toont zich
ook tijdens de bouw buitengewoon betrokken. Het ontwerp van Stern is,
afgezien van de betrokkenheid van de aartshertog zelf, niet met zekerheid
aan een bouwmeester toe te kennen, al komt de in 1556 geadelde en
hiervoor nooit eerder naar voren geschoven bouwmeester Pietro Ferrabosco
het meest in aanmerking. Ferrabosco blijkt veelzijdig, was betrokken bij
geometrische vestingbouw en hij had rond 1555 status als toezichthouder
in Praag. Hij werd vanwege zijn verdiensten geadeld, maar kan, net als veel
geridderde collega’s geen hofkunstenaar met buitengewone status worden
genoemd. Toch lijkt Ferrabosco van alle Italiaanse bouwlieden werkzaam
in Praag de enige die op grond van zijn kennis de aartshertog kan hebben
gesteund bij de vormgeving van Stern. De bouw van dit uitzonderlijk
gevormde lustslot ging naar Praagse maatstaven snel en ook achter de
ingrijpende herinrichting van de steile berghelling zat vaart. De aartshertog
liet zich voortdurend informeren en toonde zich meer betrokken dan bij
andere gelijktijdige bouwprojecten.
Als aartshertog Ferdinand Stern in 1555 heeft ontworpen met de
bedoeling er gasten te ontvangen en deze rond te laten dwalen langs
objecten die hij in de ruimtes had opgesteld, dan was hij in Praag niet
alleen uit op het bijeenbrengen van verzamelingen, maar hield hij zich
ook al met de presentatie ervan bezig. Stern leent zich voor de presentatie
van harnassen, terwijl er in het midden van de zalen plaats genoeg is voor
wapenensembles. Deze werden, blijkt uit de beschrijving van Mattiolli van
de keizerlijke intocht in 1558, ook op de Burcht gepresenteerd. De ruimten
in Stern moeten echter niet gezien worden als vergelijkbaar met de ‘Kunstoder Wunderkammern’ en de ‘Rüstkammern’ in Ambras. Enerzijds kunnen
Ferdinands verzamelingen in Praag daarvoor nog niet omvangrijk genoeg
zijn geweest, anderzijds plaatst het onderbrengen van veel kostbaarheden in
een afgelegen lustslot deze in een andere context.
Een deel van de wapenrustingen en tal van attributen, zoals maskers
en schilden die later in Ambras te pronk stonden, werden in Praag gebruikt
bij toernooien en de festiviteiten daaromheen. Deze feestelijke optochten
en gewapende treffen werden op tal van plaatsen, ook buiten Praag,
gehouden, maar het ligt voor de hand dat dit materiaal op de Burcht werd
bewaard. Daar werkte immers ook de smid, die het materiaal onderhield.
Kunstkamerstukken waren niet altijd weggeborgen, maar werden ook
gebruikt. Glaswerk, zilveren of vergulde schalen en tafelstukken die bij
een feestmaal op een buffetkast of in het midden van de tafel stonden en in
Ambras in de kunstkamer, waren tijdens Ferdinands stadhouderschap eerder
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op de Burcht nodig, dan bij de maaltijden in het keukengebouw van Stern.
Ferdinand schafte gedurende zijn verblijf in Praag behalve pronkgevecht- en toernooiharnassen, allerlei andere kostbaarheden aan. Deze
dienden hem als geschenken of hij hield ze zelf. Behalve dit soort
kunstkamerstukken werden ook schilderijen en prenten verzameld
en groeide ook Ferdinands collecties naturalia in Praag waaronder in
Bohemen gevonden mineralen en fossielen en zogenaamde Handsteinen,
oorspronkelijk bijzonder gevormde stenen, later van een tafereel voorzien.
Hofschilder Terzio werkte in Praag al aan portretgallerij een traditioneel
onderdeel van vorstelijke representatie.
Te concluderen valt dat aartshertog Ferdinand in Praag begon
met verzamelen en dat zijn objecten werden gebruikt in een al dan niet
kortstondige tentoonstelling, waarbij ook Stern voor het tentoonstellen
kan zijn gebruikt; het is echter niet mogelijk iets aan te tonen van vaste
opstellingen in specifieke ruimten.
Aartshertog Ferdinands inzet voor het tot stand komen van grote
publicaties, waaronder een botanisch handboek kan worden opgevat als
aanwijzing voor zijn interesse in boeken en het bezit van een bibliotheek. De
aartshertog was echter niet de opdrachtgever van het ‘Dioskuridesproject’
dat de arts en botanicus Mattioli in Italië was begonnen en in Praag
voortzette. Mattioli had zelf illustratoren in dienst en had in Melanchtrich
een zelfstandig uitgever. Ook het onderzoek dat Ferdinands lijfarts Georg
Handsch vastlegde in een aantal manuscripten, vond plaats in de directe
omgeving van de aartshertog. Handsch kwam echter nooit tot publiceren
en de aartshertog heeft als mecenas geen eer aan Handsch’ oeuvre kunnen
ontlenen.
De enige grootscheepse manifestatie van de deugdzaamheid van
de Boheemse koning Ferdinand I in de periode van het stadhouderschap
is de door Ferdinand geregisseerde intocht in Praag als Keizer in 1558.
Aartshertog Ferdinand II reed hierbij voorop en de adel, de burgers en
het gewone volk brachten de vorst hulde. Religieuze en intellectuele
groeperingen profileerden zich op verschillende plaatsen langs de route met
redevoeringen en vertegenwoordigers van leeftijdsgroepen, zoals jonge
meisjes, oudere vrouwen en grijze mannen droegen bij aan een traditioneel
huldebetoon. Deze zullen voor sprekers en verstaanders verwijzingen
hebben bevat naar gebeurtenissen die het politieke klimaat van Ferdinands
koningsschap raakten, maar in vorm en uiterlijk van de intocht traditioneel
waren en niet het resultaat van een specifiek op keizer Ferdinands lijf
geschreven programma.
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Ditzelfde geldt ook voor de vorm en decoratie van het zomerpaleis
en van Lustslot Stern. In de meest recente literatuur over beide gebouwen
wordt verondersteld dat in de decoraties die ter ere van de keizer of
de Habsburgse vorst werden vervaardigd, talloze verwijzingen naar
iconografisch diepzinnige betekenissen te vinden zijn. Ik ben van mening
dat deze door de meeste auteurs te serieus zijn gezocht en gevonden. De
aartshertog was in staat al dan niet luchthartige allegorieën te kiezen en te
laten verbeelden, maar voor diepzinnige programma’s ontbrak het hem aan
kennis en lijkt het in Praag te hebben ontbroken aan een iconograaf die deze
programma’s samenhang zou hebben kunnen geven. Dit neemt overigens
niet weg dat de verschillende vertegenwoordigers van de Boheemse
adellijke en intellectuele elite hun loftuitingen doorspekt kunnen hebben met
eruditie en historische verwijzing, maar in de verslaggeving van de intocht
valt geen programmatisch op deze Keizer toegesneden verering van zijn
macht te herkennen.
Veel van de eenheid die in het begrip Theatrum besloten ligt, lijkt in de
hier onderzochte onderdelen van de Habsburgse hofcultuur in Praag uiteen
te vallen in brokstukken van vorstelijk vertier en vorstelijke pronk. Veel
vanzelfsprekendheden blijken bij bestudering van het leven van aartshertog
Ferdinand onjuiste veronderstellingen. De komst van de Habsburgse vorst in
1526 was geen cesuur, geen nieuw vormgevingsideaal voor de verbeelding
van zijn macht, ondank het feit dat wat er al stond afbrandde. Nadat de
politieke positie van koning Ferdinand in 1547 was verstevigd met militaire
overmacht en geweld in plaats van theatraal vertoon, waren er politiek
voor zijn zoon weinig problemen. Ondanks deze stabilisering startte er na
1547 geen groot bouwoffensief en is in Praag geen dominante Habsburgse
vormgeving herkenbaar. Lustslot Stern blijft een geïsoleerd object zonder
sporen die de aard van het gebruik aangeven.
De studie naar samenhang in vorstelijk representatie voor het Praagse
hof tussen 1547 en 1567 blijkt te eindigen in een beschrijving van losse
onderdelen, wat overigens niet wegneemt dat er in Praag van de hoofse
pronk veel kleurrijks en boeiends in beeld te brengen is, dankzij de theatrale
kwaliteiten van aartshertog Ferdinand II.

214

Madelon Simons

Noten
Inleiding
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14
15

16
17
18

19
20
21

De Duitse benaming van het gebouw zal hier worden gebruikt omdat deze in de 16de-eeuwse bronnen
het meest voorkomt en omdat aartshertog Ferdinand het waarschijnlijk zo noemde. Duits was voor de
aartshertog voertaal.
De toegangsmuur en poort zijn toevoegingen aan het oorspronkelijke gebouw. De oorspronkelijke (16deeeuwse) bezoeker zal zelfs meteen in de gang hebben gestaan.
Op de wanden is tijdens de laatste restauratie wel een deel van de opschriften in zwart en rood krijt en namen
van bezoekers aan Stern uitgespaard, die voor een deel (in de eerste helft van de 17de-eeuw) gedateerd zijn.
De leegte van de wanden inspireerde hen kennelijk tot het achterlaten van namen en boodschappen.
Richard J.W.Evans 1973 en Elisabeth Scheichers, 1979 en Jan Bialostocki’s, 1976.
Evans 1973, p.27; Bialostocki 1976, p.80.
Scheicher 1979, p.80.
Bialostocki fig. XIX.
Richard Bernheimer 1956, p.226 signaleert in Theatrum mundi dat de term theater (van de wereld) of van
ieder denkbaar onderwerp veel voorkomt in de literatuur van de 16de-eeuw en dat de titel altijd een complete
behandeling van het thema suggereert. Zelfs de hofhiërarchie wordt in een theatrum beschreven door Johann
Christian Luenig, Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum. Oder Historisch- und Politischer Schau-Platz
Aller Ceremonien etc. Leipzig 1719. in: Hofmann, Represaentation, 1974, p.181 noot 69.
Eberhard Straub, Representatio Maiestatis 1969.
Haubst 1971, p.139-162.
Straub 1969, p.19.
Karin J.MacHardy H.1, p. 21-46 onderzocht de politieke cultuur en juridische ruimte van de Habsburgse
vorst ten opzichte van de Oostenrijkse standen. De aartshertog van Oostenrijk (Ferdinand I) had belang bij
de instemming van de standen in staatsrechtelijke zaken. De koning van Bohemen (Ferdinand I) had na het
conflict in 1547 geen boodschap meer aan de Boheemse standen. Hij heeft waarschijnlijk weinig over de
positie van zijn zoon als zijn plaatsvervanger vastgelegd, omdat hij de adel in Bohemen op dat moment geen
verantwoording verschuldigd was.
Op de Praagse Burcht is geen triomfpoort uit de tijd van Ferdinand I, maar de enige bron over Stern de later
te beschrijven tekst van Laurentius Span beschrijft de toegangspoort van het wildpark van Stern als een poort
van marmer met wapens behangen. Deze poort bestaat niet meer.
Straub 1969, p.45.
Scheicher 1979 p.80 gaat een stap verder als zij in Stern de hang naar vrijheid van de aartshertog
projecteert. Hij zou zich volgens haar, verzetten tegen de modernismen en dwang van zijn tijd en hij had een
nadrukkelijk gevoel voor het praktische. Stern toont de diepgang van de vorst, die het ontwerpen niet als
vrijetijdsbesteding zag, maar als levensopgave van een creatieve persoonlijkheid.
Deze tekst bevat een aantal strofen of ontwerpen met een aantal zinnen met dezelfde strekking: selbst
erdacht; mit aigner hand abgemessen und cirkuliert, JAHK, XI 1890, reg. 7143. De hele tekst is in het
hoofdstuk over Stern (H.3) weergegeven.
R.W.Scheller 1969, p.132-145; Thomas DaCosta Kaufmann, Remarks on the Collection of Rudolf II: the
Kunstkammer as a form of Representation, Art Journal, 38/1, 1978, p.22.
De term komt voor in het testament van aartshertog Ferdinand waarin hij Ambras met alle geschut en andere
verdedigingsmiddelen en de ‘Kunst-oder Wunderkammer desgleichen Ruest- und Harnisch Kammern und
was darinnen ist, und sonst durchaus allem andern, wie wir solches alles zu unserem Todtfall alda haben(…)’.
Alois Primisser 1819, nachdruck 1972, p.32.
Over de inhoud en de locatie van Keizer Rudolfs verzamelingen de samenvatting van de stand van
wetenschap: Beket Bukovinska 2004, p.199-225.
Scheicher 1979, p.75-76, Goethes uitspraak betreft hier niet de verzamelingen in Ambras, die hij wel bezocht,
maar het museum van Darmstadt in 1816.
Dit ‘Trinkbuch’ von Schloss Ambras (KHM Sammlungen Schloss Ambras, inv. nr.5251) bestaat uit twee
delen, het eerste voor de handtekeningen van manlijke drinkers, het tweede voor de gasten van Philippine.
Scheicher, 1979, p.72-73. In het voorwoord legt de aartshertog uit: ‘Im 1567 jar, den letssten tag januarii,
ist in dem schloss zu Ambras von wegen erzaigung guetter freundschaft, guetwiligkait und gesellschaft
aufgericht worden, das ain yeder so in gemelt schloss Ambras kombt ain glas wie ein vaesslein gestallt mit
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vier geschmeltzten raislein mit wein in ainem trunkh austrinken soll und seinen namen zuer gedechnus in
dises buech schreiben, welcher aber solches in ainem trunkh nit endet sonder absesset, dem soll es widerumb
voll eingeschenkt werden auch aus dem schloss nit weichen bis er solchen trunkh wie obgemelt vollendet hat,
das solle also dieses schloss und glass gerechtigkait sein und bleiben. Desgleichen und obgemelter massen
solle auch ain yede frau und jungfrau ain cristallin glas, wie ain schiff in ainem trunkh austrinken verbunden
und verpflicht sein…’ Boeheim 1888, p.28.
Vaclav Bůžek, 2002, bijvoorbeeld beschrijft Ferdinands toernooien ook als behorende bij zijn ‘theater’,
terwijl ook uitstallingen van verzamelingen steeds vaker in dat kader worden beschouwd, getuige de titel van
de bundel waarin Bukovinská in 2004 publiceerde.
Andreas Kotte, 2004, p.60-61.
Francis Yates, 1966, p.135-163 onderzoekt in The Art of Memory Giulio Camillo’s voorstel tot de
structurering van het geheugen door middel van een amphitheater waarin geordend naar het planetair stelsel
en een bijzonder ingewikkeld en associatief aantal verwijzingen, de gebruiker zich een weg kon vinden door
het geheugen, als een serie knopen in een zakdoek.
De term Kunst-oder Wunderkammer is zoals gezegd ontleend aan een van de testamenten van aartshertog
Ferdinand en door Julius von Schlosser in de eerste samenhangende publicaties over dit fenomeen
verandert in Kunst- und Wunderkammer. Von Schlosser, 1908, richt zich op de inhoud van de ruimten,
waar kunstvoorwerpen naast vreemdsoortige objecten lagen. Aartshertog Ferdinands omschrijving verwijst
vermoedelijk vooral naar zijn gebruik van de ruimten waar alle soorten voorwerpen kwalitatief uitzonderlijke
kunst naast misbaksels uit de natuur lagen er om ‘te bewonderen’.
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De bronnen met gegevens over de levensloop zijn in de vorm van regesten samengevat in de Jahrbücher der
kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Voor deze biografie zijn geraadpleegd:band
II 1883; David Ritter von Schönherr (uitg.) aus dem k.k. Statthalterei Archiv in Innsbruck; p. I-CLXXIII,
band V, Theodor Frimmel, Urkunden und Regesten artistischen Quellenmaterial aus der Bibliothek der
kk.Sammlungen des AHKH, p.I-XXIV, Franz Kreyczi (uitg.), regesten K.u.K Reichs-Finanz Archiv, p. XXVCXIX, Heinrich Zimermann (uitg.) Archiv des k.k.Ministerium des Innern, CXX-, band VII, 1888, Wendelin
Boeheim (uitg.), Urkunden und Regesten aus der Hofbibliothek k.k.Hofbibliothek, XC-;CCXVIII band X,
1889: Wendelin Boeheim ,vervolg Urkunden und Regesten aus der Hofbibliothek; Karl. Köpl, Urkunden und
Regesten Statthalterei Archivs PragLXIII-CC; band XI, Hans Voltelini (uitg), idem aus dem k.und k. Haus-,
Hof- und Staatsarchiv in Wien, I-LXXXIII; David Ritter von Schönherr,(vervolg aus) dem k.k. Statthalterei
Archiv in Innsbruck, LXXXIV-CCXL.
Bijvoorbeeld Adelbert Heinrich Graf von Baudissin, Philippine Welser oder vor dreihundert Jahren,
Hannover 1864, histrorische roman; Johann Baptist Durach, Philippine Welserinn. Eine Geschichte aus dem
sechzehnten Jahrhundert, Berlin 1792; Oskar Wildenburg,: Philippine Welser, die schöne Augsbuurgerin
oder die eiserne Gardarobe des Mittelalters, Neurenberg 1873 , Heinrich:Zerkaulen, Die heimliche Fürstin,
Freiburg 1933.
De meest recente publicatie met de suggestie dat Stern voor Philippine is gebouwd in: M.Stejkal,2003, p.123
Joseph Hirn, Erzherzog Ferdinand II von Tirol, I & II, Innsbruck 1885-87. Hirns werk berust op veel en
diepgaand brononderzoek, dat niet altijd is genoemd. Helaas ontdekte Ivo Purs dat het Innsbruckse archief
sinds de 19de-eeuw is herordend en Hirns bronnen niet eenvoudig te traceren zijn. I. Puřs, 2007, p.78.
Viktor Bibl, 1929, Paula Sutter Fichtner, 2001; M. Fuchs/Alfred Kohler, 2003.
L. Luchner, 1958 en een reeks catalogi uit Ambras.
Een uitspraak waarvan de bron niet geheel duidelijk is, maar vermoedelijk afkomstig is van het Weense hof
van Maximiliaan I. Uit: ‘Bella gerant fortes, tu felix Austria nube. Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus’:
‘De sterken voeren oorlog, gij gelukkig Oostenrijk, huw. Want wat Mars aan anderen geeft, schenkt het
bewind van Venus aan U.’ Een hulde aan de vruchtbaarheid van koninginnen in het Habsburgse huis, Vocelka,
1976, p.11; Kerkhoff, 1993, p.17.
Philips II (1527-1598) huwde in 1543 Maria van Portugal (1527-1545), in 1554 Mary Tudor (1516-1558), in
1559 Isabella van Valois en in 1570 Anna van Oostenrijk (1549-1580), dochter van Maximiliaan II en Maria.
Kleinzoon Ferdinand woonde bij zijn andere grootvader Ferdinand van Aragon (1456-1516) in Spanje
Deze had andere huwelijksplannen met zijn kleinzoon en daarom moest Maximiliaan I tijdens deze viering
voor de 12-jarige Anna als plaatsvervanger optreden. Na de dood van Ferdinand van Aragon, in 1516 kon
Maximiliaan I zijn plan uitvoeren en werd het huwelijk tussen Ferdinand en Anna bekrachtigd. Georg
Heilingsetzer, cat. Wenen 2003, p.67-68.
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De Habsburgers in de regel sloten overeenkomsten als dochters 12 jaar en zoons 15 jaar waren, aldus Rauch,
maar als de politiek situatie dat eiste werd er blijkbaar al eerder aan de onderhandeling meer status gegeven.
De feitelijke huwelijksinzegening was rond het 15e jaar. Margot Rauch in cat. Ambras 2007, p.52.
Ferdinand werd in 1531 Rooms koning met steun van de meest dominante keurvorsten, Beieren lag toen
dwars, maar erkende in 1534 steun. Fichtner, 1982, p.87-90.
Bij Elisabeths begrafenis was blijkbaar niemand van de volwassen familie aanwezig, want haar broertje
Karel nauwelijks vijf jaar oud, trad op als de belangrijkste manlijke vertegenwoordiger, Fichner, 1982, p.103
rapportage van Graaf Veit von Thurm, SA, Hausarchiv, Familiien Akten, krt.60, konv.2, fo.8.
Hirn II, 1887, p.313-314 noemt achtereen volgens: 1541 een dochter van de koning van Frankrijk of een
dochter van Karel V; 1543: Maria, de dochter van koning Emanuel van Portugal en Eleonore, een zuster
van koning Ferdinand, iets later koningin Mary van Engeland. Zonder deze te dateren noemt Hirn ook nog
onderhandelingen over Mary Tudor, prinses Anna Jagiello, de dochter van Maria van Hongarije, Johanna
weduwe van kroonprins Johan van Portugal en dochter van Karel V en tenslotte in 1563 Mary Stuart.
Cat. Ambras 2007, cat.nr. 2.5, p.61-62.
Hirn II, 1887, p.223, p.458.
Voor Andreas verwierf zijn vader een kardinaalstitel. Andreas Kardinal von Oesterreich stierf in Napels, Karl
kreeg een adellijke titel en erfde het landgoed Burgau. Hij trouwde in 1601 Sybille von Juelich-Cleve-Berg.
Karl erfde in 1595 kasteel Ambras en verkocht tegen de wil van zijn vader kasteel en verzamelingen aan
keizer Rudolf II. De kinderen, ook de tweeling die in 1562 geboren werd, zouden te vondeling zijn gelegd,
om hun (ongetrouwde) moeder de gelegenheid te geven hen te vinden en te adopteren. Hirn noemt deze
handeling als eerste, maar noemt geen bron. Boeheim, 1895, p.66 nt.10 geeft een verwijzing naar afschriften
van oorkonden over de huwelijkse status van de geboorte, gepubliceerd in Jahrbücher der Literatur, bd. 80,
Anzeigeblatt 30 ev. maar geen bron voor het te vondeling leggen.
In een testament van 1532, opgesteld in Linz, bepaalde koning Ferdinand I dat alle landen van zijn geslacht,
Stammlaender en Wurttemberg ongedeeld zouden vallen aan zijn tweede zoon, aartshertog Ferdinand. Zijn
oudste zoon Maximiliaan II zou regeren over Bohemen en Hongarije en later de Rijkskroon dragen. Omdat
het gebiedsdeel Hongarije op dat moment bezet werd door de Turken, kreeg Maximiliaan ook Opper- en
Neder Oostenrijk. In een volgend testament uit 1543 herhaalde de vorst zijn wens dat zijn twee zoons het land
niet zullen opdelen en in een derde testament in 1554 verdeelde de koning zijn erfgoed in drieën. Maximiliaan
was in 1548 al tot koning over Bohemen en Hongarije benoemd en behield Oostenrijk, aartshertog Ferdinand
II kreeg Tirol en Vorlände en de jongste zoon Karl de hertogdommen Steiermark, Kaernten en Krain en de
graafschappen Goerz en Inneristrien.
Margot Rauch, Zwischen politischen Rfand und Sorgenkind, die Lebensplanung fuer den fuerstlichen
Nachwuchs. In: Prinzenrolle (...), cat. tent. 2007. p.53. Rauch noemt de zorg voor illegitieme kinderen
opvallend, waarschijnlijk is hun positie echter zeer veelvoorkomend en groeiden deze kinderen ook op in
de nabijheid van hun vader. Hirn, II, p.315 nt. 3. Veronica werd ondergebracht bij Tobias von Hoschegg
von Adlersburg, een ‘Bauschreiber’ aan het Praagse hof en droeg bij haar trouwen de naam Villander. De
Villanders waren een uitgestorven adellijk geslacht. Veronica werd in Ambras op voorspraak van haar vader
lid van de Hofstaat van Anna Katharina en huwde een Ferdinands kamenier de patriciër Francesco Gonzaga
von Campitello. Haar vader betaalde de bruidsschat. Over haar moeder is niets bekend. Veronica stierf in
1589 en had één zoon: Ferdinand. In de inventaris van haar goederen (Ferd. 86) wordt zij uitdrukkelijk ‘filia
naturalis archiducis Austriae’ genoemd. Over Christophs bestaan zijn drie akten bekend. Rauch, 2007, cat.nr
2.16, Hirn, II, p.315.
Egg, 1974, p.88-94.
E. Scheicher, 1979, p.48/49 (ill.).
Aartshertog Ferdinand was deze ruimten in de Hofburg niet vergeten, toen hij in 1564 Tirol kreeg
toegewezen. Hij liet een van zijn zusters, vermoedelijk Magdalena in dat jaar benoemd tot regent over de
Habsburgse erflanden, de schatkamer inventariseren en uit de bibliotheek liet hij toen al enkele manuscripten
afschrijven. Later is een deel van het boekenbezit uit de Hofburg opgenomen in de bibliotheek van slot
Ambras. Gottlieb, 1968, p.109. Een ander deel is volgens Puřs, 2006, p.86 in de Hofburg in Innsbruck
gebleven.
Gedenckbüchl, (ONB, inv.nr. 5425); JAHKH, V, reg.4023.
Deze documentatie werd door Maximiliaan I als volgt getypeerd: ‘Graf, erenporten, Weyskunig. Tewrdank,
Freydal, tryumphwagen, stamcronik. Der stam, artalerey, die siben lustgarten, wappenpuech, stalpuech,
plattnerey, jegerey, valknerey, kucherey, kellerey, vischerey, gartnerey, pawmeisterey. Vermerkt die
gefechtstueck….mit geschrift und gemael in ain puech zu bringen’. A. Auer, cat Ambras 2002, p.11.
Cat. tent. Werke, 2002, p.11-12.
Cat. tent. Werke, 2002, p.54, nr.17, manuscript Historia Friderici et Maximiliani, geïllustreerd met 46
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geaquarelleerde pentekeningen, toegeschreven aan Albrecht Altdorfer, ca. 1508-1510. Een biografie van het
leven van Maximiliaans vader Friedrich III, vanaf zijn kroning in 1440 tot zijn dood in 1493, gevolgd door 32
korte hoofdstukken over het leven van Maximiliaan. Haus-Hof und Staatsarchiv Wenen, Handschrift blau 9.
In de handschriftenafdeling van de ONB zijn bijvoorbeeld registraties van Ferdinands jachtresultaten
vastgelegd. Deze bronnen komen in hoofdstuk 3 ter sprake.
Fichtenau, 1959, p.15.
Ferdinand I, geboren in 1503 groeide op onder de hoede van zijn grootmoeder Isabella van Castilië in een
klooster in Spanje. Zijn vader Philips (1478-1506) stierf toen hij 3 was, zijn moeder Johanna (1479-1555)
was schizofreen en heeft nooit voor hem kunnen zorgen. Zijn oudere broer Karel (1500-1558) leerde hij pas
kennen toen hij na de dood van zijn grootvader Ferdinand II van Aragon (1452-1516). Karel groeide op aan
het hof van zijn tante Margaretha in Mechelen. Alfred Kohler Cat Wenen 2003, p.15.
Deze openlijke affectie is voor beide 19de eeuwse biografen Hirn I, p.4-5 Bibl. (Maximiliaan II) blijkbaar
opmerkelijk. Beiden verwijzen naar dezelfde bronnen Alberi II, 451en Ulloa, Vita di Ferdinand, p.449. Ook
Fichner (1982 en 2001) die de familiearchieven in Wenen uitgebreid onderzocht geeft geen andere bronnen.
Fichner 1982, p.103, noot 8, gebaseerd op corr. Hanns von Lamberg aan Ferdinand I, 4-4-1532, SA HausArchiv-Familien-Akten, karton 53, konv.1,fol.1; Veit von Thurn aan Ferdinand I,4-5-1546, idem, fol.8.
Fichner, 2001, p.7/8, noot 6: Instruktion Konings Ferdinand I. Für die Hofstaat der Erzherzöge Maximilian
und Ferdinand.
Hirn, I, p.4.
1. Elisabeth geboren in Linz(9-6-1526-1545) wordt al in 1538 uitgehuwelijkt aan Sigismund van Polen, de
huwelijksplechtigheid was in 1543.
2. Maximiliaan geboren in Wenen (31-7-1527-1576) huwde Maria van Spanje in 1548 (dochter van Karel
V).
3. Anna , geboren in Praag(7-7-1528-1590)huwde Albrecht V van Beieren.
4. Aartshertog Ferdinand II, Linz (14-6-1529-1595) huwde Philippine Welser 1557, en Anna Katharina
Gonzaga in 1582.
5. Maria, Praag (15-5-1531-1581)) trouwde met de Willem III, hertog van Cleve in 1546.
6. Magdalena Innsbruck (14-8-1532-1572)werd non.
7. Catharina Innsbruck (25-9-1533-1572) trouwde met Francesco III Gonzaga in 1549 en in 1553 met
Sigismund van Polen.
8. Eleonora geboren in Wenen(1534-1594) trouwde in 1561 met Willem Gonzaga van Mantua.
9. Margaretha Innsbruck(12-2-1536-1567) werd non.
10. Johannes geboren in Praag (10-4-1538, gest. 1539).
11. Barbara Innsbruck (30-4-1539-1572) trouwde met Alfons II d’ Este van Ferrara.
12. Karl geboren in Wenen (3-6-1540-1590) huwde Maria van Beieren in 1571.
13. Ursula (24-7-1541, gest. 1543).
14. Helena Innsbruck (7-1-1543- 1574) werd non.
15. Johanna geboren in Praag (24-1-1547-1578) huwde in 1565 Francesco I de Medici. Cat. Wenen 2003,
nr.XII.11 p.461.
O.a. Bibl. 1929, p.29.
Werner Paravacini, Die Frau bei Hofe (…) p.15, in Das Frauenzimmer. De term staat zowel voor de
vertrekken van vrouwen als voor de kring van vrouwen rond de vorstin. Over deze ruimten, de vrouwen die
zich er bewogen en de regels die hier golden zijn enkele Duitse voorbeelden genoemd, maar deze zijn nog
lang niet voldoende onderzocht om uitspraken te kunnen verwachten over de situatie aan het hof van koningin
Anna.
G. Heiss, cat. Rosenburg 1990, p.397.
De opvoeding en educatie van de adellijke jongens, Edelknaben werd door Ferdinand I in 1537 vastgelegd.
Hofordnung Ferdinand I. 1.1.1537, deel ed. A Hübl 1912, p.39. G. Heiss, cat. Rosenburg 1990, p.405.
Hirn II, 1887, p.7; acht het nog mogelijk dat Severus (Schiefer), die met Melanchton bevriend was, de
twee koningszoons de beginselen van de Reformatie zal hebben bijgebracht en hij speculeert dat de
contrareformatie in de persoon van Velius in hun opvoeding aanwezig was. Fichtner, 2001, p.10, meldt,
zonder bron, dat Severus’ reformatorische kontakten pas twee jaar na zijn komst naar Innsbruck aan de
koning bekend worden. Hij zou ten overstaande van de huishoudelijke staf, zijn kinderen Maximiliaan,
Ferdinand en Elisabeth en de kanselier bisschop Bernard van Cles hebben gedreigd iedereen te executeren
die de nieuwe religie ter discussie bracht in het onderwijs van zijn kinderen. Zijn zoons dienden dit, onder
dreiging van lijfstraf, te rapporteren.
Cat. Ambras, 2007, cat. 2.9, p.67 vermeldt dit programma van Velius zonder bronverwijzing.
Volgens Fichtner, 2001 p.10, volgde Velius Schiefer op en is Velius’ verdrinken het resultaat van zelfmoord.
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Fichtners opmerking dat Colimitius (Tannsetter ) de rest van de educatie van de aartshertogen blijkbaar
zonder verdere incidenten zou hebben voltooid, is niet juist. Tannsetter kan, zeker in het leven van aartshertog
Ferdinand, slechts een heel beperkte rol hebben gespeeld, want hij stierf al op 26 maart 1535 in Innsbruck.
Wiesflecker, V 1986 , p.327-28.
Th. Gottlieb, 1968, p.68-69, codex 7999.
Gottlieb, 1968, p.109, bijvoorbeeld: 329 ‘Ain Teutsch geschriben puechlin in rot leder gepunden wie man
ainem hund zusprechen soll. Hanns Hess hat das gemacht, seind 3 Gemel klein und dynn.’
H.Fichtenau, Die Lehrbuecher Maximilians I und die Anfaenge der Frakturschrift, Hamburg 1961, tafel 43,
een pagina uit het Gespraechbuchlein, ONB, codex 15096, p.8.
Hirn I, 1885 p.9 noot 2 Mathematica manuscripta archidicis Ferdinandi in Innsbruck, diligenter conscripta
a suo praeceptore. Hirn heeft het boek blijkbaar beter bestudeerd en meldt dat het (ook) gaat over de
Gregoriaanse kalenderreformatie, dus dat het na 1582 moet zijn samengesteld. Een nauwkeuriger observatie
van de band kan wellicht ooit antwoord geven op de samenstelling van het boek, want het is natuurlijk ook
mogelijk dat na 1582 katernen aan de band zijn toegevoegd. Wie de, in de titel vermelde,’praeceptor’ van
aartshertog Ferdinand geweest moet zijn, kan wellicht ook bij een nadere bestudering van de Ambrasse
bibliotheek worden onthuld.
Gottlieb, 1968, p.107, nr.297 ‘Ain pergameniner geschribner vocabulari latein und franczesisch in ain
cuttiniert leder gepunden mit spanngen und pugklen von bogen plettern’ of p.106, nr. 288 ‘Ain Lateinischer
teutscher und Behemischer vocabulari in rot leder gebunden (...).’
Gottlieb, 1968, p.105, nr.274: ‘Ptolomeus Cosmographus gedruckt in rot gepunden mit spanngen in grossem
form’. p.106-296. ‚ain visierbuch und andere kunst innhaltend in rot gepunden (...)’.
Karl Eusebius von Liechtenstein, ‘Unterricht fuer die Erziehung unseres Sohnes und die Erziehung unserer
Nachkommen auf ewige Zeiten’ midden 17de-eeuw, Heiss, Adel im Wandel p. 405, noot 35.
Hirn I, 1885, p.4, nt 1 manuscript WHB 10678 (Österr. national bibl.) ‘Bohemis valde carus erit propter
fortunas in signo (d.w.z. de leeuw) cui Bohemia subjecta est’.
Hirn I, 1885, p.566-569.
De interesse van de aartshertog in astrologie en alchemie zijn vooronderstellingen van Martin Stejskal 2003,
terwijl Ivo Puřs 2007 op zoek is naar sporen hiervan in de bibliotheek van aartshertog Ferdinand II.
Hirn I, 1885, p.9-10.
Hieronymus Beck von Leopoldsdorf was één van deze Edelknaben. Over zijn leven bestaat veel meer
biografisch materiaal dan over dat van Aartshertog Ferdinand. Hij werd door zijn vader Marcus op 7-jarige
leeftijd, in 1532 naar het hof gestuurd. Naast genoemd onderwijs kreeg hij ook zijn vorming als page. Hij
had ‘Tischdienst’, een zekere rol aan tafel en leerde evenals de aartshertogen paardrijden, vechten en dansen.
Opmerkelijk is ook de officiële status van een dergelijke medeleerling. Hieronymus reisde bijvoorbeeld
in 1543 in het gevolg van Elisabeth naar haar huwelijksplechtigheid in Polen. In tegenstelling tot een
vorstenzoon, ging de Edelknabe Hieronymus Beck wel een academische studie volgen. Hij ging in 1544
naar Padua en reisde in 1548 met Maximiliaan II naar Spanje. Zoals veel van zijn tijdgenoten, waaronder
ook de beide vorstenzonen legde Hieronymus verzamelingen aan. Op een reis naar de Oriënt verzamelde hij
Romeinse inscripties, die hij niet alleen noteerde, hij nam het materiaal mee naar huis. Beroemd en volledig
bewaard is zijn portetverzameling in minitaturen. M. Beck, (diss.) Wenen 1973, Heinz, 1975.
Over Ferdinands antiquiteiten in Ambras: Renate von Busch, 1973, deel II, Das Ambraser Antiquarium,
p.102-105, A. Auer, 1977, Antiquarium, p.157-193.
Hirn I, 1885, p.10, p.11 noot 1. Over de hofstaat en de kosten van de reizen die Ferdinand maakt bestaat een
notizensammlung in de Wiener Hofbibliotheek nr. 13775. Hieruit blijkt de enorme som van 28000 Gulden.
Fichtner, 2001, p.14.
Vrede van Crespy 16 september 1544, Koning Francois I belooft de Habsburgers steun tegen de Turken. De
bekroning van de Vrede was een huwelijkscontract over prinses Maria, (1531-1581) die in 1546 trouwde met
Willem III van Cleve.
Bibl. 1920, p.34 noemt als opmerkelijk detail ‘zelfs voor die tijd’ de aanwezigheid van de maîtresse van
Francois I, de hertogin van Etampes, samen met zijn wettige echtgenote. De vroeg twintigste-eeuwse
historicus projecteert hiermee een beeld van het monogame huwelijk, maar gaat niet in hoe er ‘zelfs in die
tijd’ werd gereageerd op niet monogaam gedrag van een vorst.
L.P.Gachard vermeldt op basis van het reisdagboek van Keizer Karel V dat Maximiliaan in april 1545 met de
Keizer in Vlaanderen reizen en in de zomer in Worms zijn, daarna reizen Maxiliaan en zijn vader terug naar
Bohemen en blijft Ferdinand bij zijn oom Karel V. Tijdens de jaarwisseling was hij met de Keizer in Utrecht,
waar begin januari een bijeenkomst van de ridders van het Gulden Vlies, p.307-314.
Kerkhoff, 2005, p.146, De aartshertog reed in de ceremoniële stoet tussen het Duitse Huis naar de
Utrechtse Dom, vlak achter de Keizer en naast de Prins van Piemonte en de hertog van Alva, de keizerlijke
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opperhofmeester.
Bucholtz VI, 1834, p.396-417. Hirn I, 1885, p.13.
Buzek, cat. Wenen 2003, p.283.
Hirn I, 1885, p.20-21.
Paus Paulus III(Alessandro Farnese (1468-1549). Hirn I, 1885, p.21, noot 1 geeft aan dat de correspondentie
tussen koning en aartshertog gegevens bevat over de politieke bedoelingen van dergelijke reizen. De koning
wil dat zijn zoon zich voor de Italiaanse vorsten ‘etwas mehr neigen und erniedern’ zal dan ‘K.Maximilian’.
Deze gegevens zijn alleen gebaseerd op zijn aanwezigheid bij officiële gelegenheden, maar zeggen niets over
tussentijdse on-officiële reizen. Bucholtz VIII, 1838, p.694, raadpleegde de ‘Druffel Briefe und Akten’ I, 804,
III, 318.
Hirn I, 1885, p.23, Aartshertog Ferdinand bracht het antwoord van zijn vader en broer aan de keizer over dat
zij niet instemden met het aftreden van Keizer Karel V.
De Augsburgse bankier Anton Fugger leverde vijftig strijders onder aanvoering van zijn zoon Johann Ulrich.
Met de Fuggers bleef Ferdinand kontakten onderhouden, in het Hof Kammer Archiv in Wenen bevindt zich
nr. 133 brieven aan Fugger. Böhmische Akten 1561-64, boek 308, nr. 133 brieven aan Fugger. Deze vormen
wellicht (in de toekomst) een bron voor de bestudering van de overwegingen van aarthsertog Ferdinand bij
het verwerven van verzamelobjecten.
Hirn I, 1885, p.25: zijn aanwezigheid is onder meer vastgelegd in lofdichten: Wolfgang Schmälz, ‘christliche
Zug in das Hungerland 1556’ en beschrijvingen van de turken oorlogen: Lazius, Descriptio belli Turc (geen
datum) en Rei contra Turc. gestae 1556.
Over deze veldtocht bestaan briefwisselingen tussen aartshertog Ferdinand II., zijn vader en zijn broer,
Bucholtz VII 1837, p.337, p.338 en Hirn I, 1885, p.27. Boheemsae adel uit Ferdinands Praagse hof:
Hofmarschall graaf Julius von Hardeck, opperste zeugmeister Hanns von Diskau, stallmeister Andrä Teufel
(zie HKA Wenen Boh.akten: 309, 115, opperste hofmeister graaf Franz von Thurn, en de ‘Heren’ Hanns von
Weisbriach, Paul von Zeitingen, A. von Buchheim, Karl von Zierotin en Ehrenreich von Köningsberg, de
opperste veldkapelaan was de latere bisschop van Praag Anton von Müglitz.
Hirn I, p.31 Lazius noemt hem vier jaar later de eerste vorst van zijn eeuw die de erfvijand overwonnen heeft:
in Exemplum orationis nomine archigymnas, Wenen 1560.
Boeheim, 1894, p.5-7.
Mark Häberlein, 2002, p.223.
Mark Häberlein, 2002, p.228-233.
Cat. tent. Innsbruck, 1998, p.5.
Andics, 1969, p.36, deze analyse is nogal discutabel gezien de weinig prominente posities van Philippines
vader in de familiehierarchie.
Osterr. Hauf-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Familienurkunden Nr.1341; cat. tent. Ambras, 1998, nr.11, p.2526. In een tegenacte van keizer Ferdinand I stemde hij ondanks grote bezwaren, in met deze belofte, aldus
Rauch, alleen omdat zijn vaderlijke gevoel hem dat ingaf.
Rudolf II had een gezin met Katharina Strada, dochter van zijn raadgever Ottavio. Evans, 1997, p.58 noteert
in noot 1 verschillende bronnen met weinig eensluidende gegevens over dit gezin. Er zou omvangrijk
archiefmateriaal zijn, Evans, 1973, p.49, noot 2.
Hirn I, 1885, p.351-353.
Boeheim, 1894, p.5.
Hirn I, 1885, en cat. tent. Ambras, 1998, p.23.
Hirn I, 1885, p.354-356.
Cat. tent. Innsbruck, 1998, p.5.
Boeheim, 1894, p.10.
Kenner, JKSAK XIII, 1892, p.82-83, KHM Wenen, Münzkabinett Inv.-Nr 2497 biss.
Margot Rauch in cat. tent. Ph/A-K G. Ambras, 1998, p.37.
Boeheim, 1894, p.10-11.
Hirn II, p.316 noot 1 geeft een stand van wetenschap over (vermeende) verlovingsdata.
Boeheim, 1894, p.11.
Schenkingsoorkonde kasteel Ambras aan Philippine Welser, Praag 3 maart 1564, cat. tent. Ambras, 1998, cat.
nr. 9, p.24.
Hirn I, 1885, p.321-22.
Een tekst over de moord in het bad is te lezen bij het soortegelijke lavet dat speciaal voor Philippine gebouwd
moet zijn in kasteel Bürglitz/Krivoklat, Tsjechië.Over deze mythe ook Margot Rauch in cat. tent. PW/A-KG,
Ambras, 1998, p.38.
De namen van deze getuigen staan in een Fuggerzeitung, Hirn I, 1885, p.338-40; cat. tent. Ambras, 1998. nr.
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46, p.37-38.
Sinds 1967 Signatuur PA 1473, KHM Schloss Ambras, eerder sign. 11375 van de ONB. De toekenning
van het handschrift aan Philippine dateert uit 1665 toen hofbibliothecaris Peter Lambeck de bibliotheek uit
Ambras overbracht naar Wenen. cat. tent. Ambras, 1977, p.87; Elvira Glaser, 2002, p.514.
Signatuur PA 1474, cat. tent. Ambras, 1977, p.87-88.
De handschriften in het kookboek zijn steeds vergeleken met bijdragen in het Trinkbuch van aartshertog
Ferdinand, E. Glaser, 2002, p.519. Glaser komt uiteindelijk tot de herkenning van vier verschillende handen
in het kookboek.
Het kookboek, dat overigens nauwelijks sporen van gebruik heeft, is wel voorzien van het moeizaam
leesbare, opschrift ‘Phylipina welserin gehert des bouch’.
Helmut Zäh, 2002, p.448-509, ’Margaritae Velserae ad Christophorum fratrem epistola’. Margarete is in
deze tekst in staat de wereld te bekijken door de ogen van de vrouwen van klassieke auteurs. Bijna iedere
regel is het bewijs van de belezenheid van de auteur, een proeve van humanistische eruditie. ‘Pärtnerin und
Anhängering seiner Studien’ is Peutingers typering van Margarete in een voor publicatie geschreven brief aan
niemand minder dan Erasmus.
Zäh, 2002, p.468 met een verwijzing naar Heinrich Lutz, 1958, p.38.
Zäh, 2002, p.468 en bijlage 12, p.508.
Glaser, 2002, p.506-545.
Scheicher, 1979, p.72 (foto)-73 Trinkbuch von Schloss Ambras, KHM Schl. Ambras, inv.5251.
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De koningskeuze van Wladislav Jagielllo, zoon van de Pools koning Kasimir IV en Elisabeth van Oostenrijk
was niet onproblematisch en slechts door een deel van de standen in 1471 gesteund. Na de dood van Matthias
Corvinus in 1490 werd Wladislav ook koning van Hongarije. Hij stierf in 1516.
Istvan Fazekas, cat. Wenen 2003, p.118, cat.nr. IV. Ludwig koning van Bohemen en Hongarije tussen 15221526. Ludwig verdronk tijdens de slag bij Mohacs. Over Maria en haar verblijf aan het Boheemse hof,
Wilhelm Starcke, 1940, hst III.
De omstandigheden waren voor de Rooms-Katholieken precair en Keizer Ferdinand I zou pas in 1561 een
aartsbisschop in Praag benoemen: Bruz von Muglitz.
Bijvoorbeeld: O. Pollak, 1910; Schürer, 1923; Hrad, 1956; Chotebor, 1994; Fucikova/Muchka, 2004.
Over het hof van Matthias Corvinus o.a. Jolán Balogh, 1975; Bialostocki, 1976, Rozsa Feuer-Tóth, 1981;
Dacosta Kaufmann: Toward a Geography of Art, Chicago 2004.
Kaufmann, Polen en Jagiello o.a. Dieter Popp, Robert Suckale (red.), Die Jageliellonen, Kunst und Kultur
einer europaischer Dynastie. Nuremberg 2002 in het bijzonder Istvan Feld, p.307-316.
De Boheemse koning had sinds de veertiende eeuw veel macht en land aan de adel verloren. Rond 1500 kreeg
hij nog slechts de opbrengst van de landerijen van twee kastelen, Křivoklat en de Praagse Burcht.
Koning Wladislav was na 1490 nog veel minder vaak in Praag, tussen 1490 en 1509 maar drie keer volgens
Fučikova, 2003, p.233.
In Bohemen bestond de volgende adelstandsdeling: de heren/pani, barones en de ridders, equistres, strijdend
onder elkaar maar ten opzichte van stedelijke burgers, de derde stand, als geheel opererend. Er was anders
dan in Duitsland of Oostenrijk, geen geestelijke stand. De tweede stand, de ridders vielen in twee graden
uiteen, oude en nieuwe ridders. De koning kon een vrij burger, vooral die uit koninklijke steden, een wapen,
het teken van de ridderstand toekennen, dus voorwaarden voor opname in de adelstand verschaffen. Verder
was bezit noodzakelijk en de geboorte uit een huwelijk en ‘makellosen Vorlebens’. De voorgedragen
ridder behoorde daarna tot het nieuwe ridderschap en pas in de derde generatie kon tot de oude ridderstand
worden toegetreden. Daarna vergde het nog generaties om in de oudste herenstand te worden opgenomen.
Zeer afwijzend was de Boheemse adel tegen de opname van vreemde adel. Zij kregen geen voorrang.
Eigenlijk wilden ze van adel die zich in Bohemen inkocht, dat alle grondbezit elders werd verkocht en het
Landmannschaft werd verkregen. Dit bleek onder de Jagelonen al niet te handhaven, wel werd er nadrukkelijk
voor gezorgd dat er geen vierde, boerenstand ontstond. Bretholz, 1920, H.2. 1952; R. von Prochazka, 1982, p.
113-114.
Kühnel, 1956, p.257.
Fučikova, 2003 noemt de bijdragen van de Jagiello wel renaissancistisch, maar plaatst de beschrijving
van de regeringsperiode van de Jagiello ‘Between the Gothik and the Renaissance’, p.228-233, terwijl de
Habsburgers in het hoofdstuk Renaissance worden aangekondigd als ‘The New Ruling House: the new
seat’.p.240-333.
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Er is slechts één (gedeeltelijk) plattegrond waarop een voorstelling gemaakt kan worden van de situatie van
het keizerlijk paleis onder Rudolf II, bijv. in Muchka, cat. Essen 1988, p.88, afb.5.
Bijvoorbeeld Smolart, 1991, p.61 over de uitbouw van het paleis of ‘Die funktionale und räumliche Struktur
des fruehen Schlossbaus’.
Fucikova, 2003, p.228-239.
Joseph Neuwirth, 1900; Karl Swoboda (red.), 1969, p.362-371, p.374.
De fresco’s in Wenzelkapel werden gefinancierd door von Nedwoiowitz en von Chocenitz, Swoboda, 392
Dacosta Kaufmann, 2000 evalueert in: ‘Will the Jagiellonians again have their Day? The State of Scholarship
on the Jagiellonians and Art in the Hungarian and Czech Lands’ de stand van wetenschap en komt tot de
conclusie dat de Jagiellocultuur en dan vooral ook de bouwkunst van Ried meer onderzoek vraagt. De eerste
tentoonstelling binnen de muren van de Praagse Burcht waarin iets van deze hofcultuur zichtbaar werd, was
gewijd aan Bohuslav Hasenstein, een adellijke humanist aan het hof van de Jagiello. Cat. Praag, 2007.
Berthold publiceerde ook de Chronik von Cosmas von Prag, Berlijn 1923 en andere bronnen uit het Latijn.
Het was niet duidelijk welke status de overeenkomsten met de Jagiello hadden. In archiefstukken uit
Karlstein werd gezocht naar de afspraken onder vijftiende-eeuwse voorgangers. Er was onduidelijkheid of de
standen een Majesteitsbrief (Dispositio Wladislai) erkend hadden, waarin in 1507 en 1510 Ludwig en Anna
tot wettelijk erfgenamen van de Boheemse kroon werden benoemd. Bretholz, 1920, p.23 beschrijft deze wet
als feit, Adolph Lhotsky, 1972 schets de onenigheid, p.192-194.
Bretholz, 1920, p.44.
Bretholz, 1920, p.45.
Lhotsky, 1972, p.194-195: De Kutenbergerpartei, Boheemse Heren onder leiding van Lev von Rozmital [Leo
Rosental] voerden de oppositie tegen Ferdinand I en overlegden met de Beierse Wttelsbach, later meldden
zich ook Koning Siegmund van Polen en Markgraf Joachim van Brandenburg. Georg van Saksen dacht zich
de kroon te verwerven door huwelijksonderhandelingen aan te gaan met de koningin-weduwe Maria van
Hongarije.
Lhotsky, 1972, p.195. Bretholz benadrukt dat Ferdinand I altijd dacht aanspraak te kunnen maken op
Bohemen. Als erfgenaam van zijn schoonvader of anders als leen van keizer Karel V. Toen de weerstand van
de standen hem duidelijk werd, gaf hij het plan het land te belenen op en liet hij zijn onderhandelaars reageren
op de eisen van de standen. Hij ‘geizte nicht mit huldvollen Worten und Geldgeschenken an die Böhmischen
Machthaber’, aldus niet geheel objectieve Bretholz, p.8.
F.B. von Buchholz, 1832, legt in deel 2, sect. 7, p.395-425 niet veel nadruk op deze afspraak, terwijl Karl
Bosl, 1974, vol. 2, p.148 spreekt over woordbreuk, omdat Ferdinand zich er niet permanent vestigde.
Krčalova, 1979, p.50 stelt dat de koning tot 1533, behalve in Wenen ook in Praag woonde een
veronderstelling die ook door anderen, bijv. Vocelka 1995, p.265 wordt gedeeld maar zonder vermelding
van bronnen. Uit een beschrijving van de koninklijke ruimten in de Burcht door de koning zelf, kan worden
opgemaakt dat hij daar afgesloten ruimten had, die hij de zijne noemt. JKSAK X 1889, reg.5955, 6 sept.
1534.
Lhotsky, 1972, p.198. De Beierse partij had het spel niet doorzien en was verbluft en beklaagden zich over de
‘gar bose verdeckte verreterei…Wir haben bis auf die letzt stund guten trost und hoffnung gehabt’.
Bretholz, 1920, p11. Het voert te ver om in te gaan op alle drijfveren van Ferdinand I het koningsschap te
verwerven. Van groot belang was voor hem dat met het koningsschap niet alleen zijn machtsterritorium werd
uitgebreid, Ferdinand I had vóór 1526 alleen de erflanden van Oostenrijk, met Bohemen verwierf hij ook
keurvorstelijke waardigheid. Hiermee verstevigde hij zijn positie als mogelijk opvolger van keizer Karel
V als Rooms keizer. In 1531 kreeg hier hiervoor steun van de Duitse vorsten. Ernst Laubach, Politik und
Selbstverstaendnis Kaiser Ferdinand I, in Fuchs, Kohler, 2003 , p.123.
Buchholz, 1832, 2, sect.7, p.444-447; de vermelding bij Bucholz 2, p 529 dat Ferdinand I nog voor hij
gekroond had een speciale politieverordening had gelast voor het onderkomen en de verzorging van zijn
gasten, toont aan dat de Burcht in 1526 geen vanzelfsprekende locatie voor de ontvangst van grote groepen
gasten was.
De invloed van de Spaanse hofcultuur op die van Ferdinand I in Praag en in Wenen wordt door veel auteurs
genoemd, ook in relatie tot het Habsburgse hof in de Nederlanden, zie Ana Mur Raurella in Wenen 2003,
p.53-61, of Nicolette Mout, 1975, p.28, maar in kunsthistorische zin zijn, op elementen uit de mode na,
weinig aspecten van Ferdinands hofcultuur zuiver Spaans te noemen.
Deze raadskamer was verantwoordelijk voor de Statthalterei, de meeste bronnen gebruikt in deze tekst zijn
afkomstig uit het K.K. Statthalteri Archiv in Praag, ontsloten in ‘urkunden en regesten’ door K. Köpl en
gepubliceerd in het Jahrbuch des Allerhochsten Kaiserhauses, deel X, 1889.
Bretholz, 1920, p.45.
Bretholz noemt Burglitz, het kasteel waar Philippine Welser later zou wonen en verder de vestingen Bettlern,
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Tocnik, Podiebrad en Hradischt, 1920, p.47.
Lev Rozmital was sluw en had contacten met de Habsburgse vijanden: de Hongaarse adel achter Zapolya
en met Albrecht von Sternberg, die in 1528 zijn koning dreigde te verraden aan de zelfbenoemde Hongaarse
koning Johannes Zapolya.
Standenvergaderingen in Wenen, Linz, Innsbruck, Graz, in Praag, Bruenn, Breslau, Bautzen, Luebben,
Laibach, in Pressburg, Agram en Wuerttemberg nadat Ferdinand I het hertogdom Wuerttemberg in 1530 als
leen verwierf. Hij voerde daarna nog geregeld strijd met de oorspronkelijke vorst hertog Ulrich. Bretholz,
1920, p.51.
De Utraquisistische kerk ontstond na een reformatie begonnen door Jan Hus rond 1420. Na een lange strijd,
nu Hussitische oorlog genoemd, kreeg de Utraquistenkerk in Bohemen vorm. Utraquisten wijzen de macht
van de Roomse paus en kerkelijk bezit af. De mis wordt in de landstaal opgedragen en door leken en priesters
geleid, beiden nemen deel aan het avondmaal, door het brood te delen en de wijn te drinken. De Boheemse
broederschap werd ten tijde van Ferdinand I als een veel grotere bedreiging van kerk en maatschappij
beschouwd. Deelnemers zonderden zich af in een sobere levensstijl en een heel sobere godsdienstbeleving.
Over de Utraquisten en Boheemse Broederschap: Winfried Eberhard, 1985, hst. 1, p.81-112.
Pauselijk nuntius Morone verbleef in 1537 in Praag en typeerde de situatie kernachtig met de constatering
dat het onmogelijk was uit te leggen hoeveel soorten van ketterij hier [in Bohemen] verborgen zijn, Bretholz,
1920 p.108, ontleend aan Nuntiatur Versammlung I, 4.
Over de situatie omtrent religie in Bohemen omstreeks 1550-1560 o.a. Jaroslav Panek, 1985, p.353-366.
Ungnad was schoonzoon van de machtige Adalbert Pernstein. Koning Ferdinand verloor met de bestraffing
van Ungnad de steun van het huis Pernstein, tot dan toe belangrijk in de strijd tegen de Turken. Bretholz,
1920, p.108, ontleend aan Brieven van Adalbert Pernstein, Archiv Cesky XX 1902, p.376, 485.
Wendelin Boeheim, 1894, p.14-15. Gegetuigenverklaringen zouden gebaserd zijn op een verslag van Palacky
en in 1826 gevonden in de bibliotheek van de Lobkowitz in Kamnitz.
Restauratierapporten over de 16e eeuw zijn ongepubliceerd gebundeld onder de titel Prazky Hrad/Jižnar
Knidlo I-V.
Wenseslas (907-935 of 929) was een hertog van Bohemen. Hij speelde een rol in de Boheemse kerstening.
De basis van zijn heiligverklaring waren de wonderen die plaatsvonden vlak na zijn gewelddadige dood.
Wenseslas was verantwoordelijk voor de bouw van de St Vitusrotunda op de plaats van de latere kathedraal,
waar hij in 938 werd begraven. Eduard Petru, 1997, z.p.
Fehr, 1961, p.72-76.
Kurt Gerstenberg, 1966, p.21-124 spreekt in relatie tot deze bustes van een veertiende-eeuwse traditie, omdat
dergelijke portretten in veel kerken voorkomen. Net als Reiner Haussherr, 1971, p.41 gaat Gerstenberg er
van uit dat de aanwezigheid van portretten van kunstenaars in de St.-Vituskathedraal iets laat zien over de
kunstenaarsstatus, in Haussherrs woorden ‘de emancipatie van kunstenaars aan het hof van Karel IV’.
Het is natuurlijk onjuist te veronderstellen dat er tijdens het koningsschap van Ferdinand I niet veel meer
losse portretten te zien zijn geweest. Prenten met portretten van Ferdinand I en Anna bijvoorbeeld werden
bewaard in een klein kamertje boven Ferdinands appartement. Deze moesten als voorbeeld dienen voor
afbeeldingen op een nog te gieten klok voor de St.-Vitus. De portretten met de wapens van Anna en Ferdinand
waren niet geschikt om afgegoten te worden. JKSAKH X, 1889, reg.5955, 5956. In juli 1548 stelt koning
Ferdinand I voor een zaal in het paleis, Fucikova, 2005 veronderstelt de Wladislavzaal, te decoreren met
portretten van belangrijke Boheemse vorsten, maar ook met portretten van zijn kinderen en van hemzelf en
zijn overleden echtgenote. Fucikova, 2003, p.253. Aartshertog Ferdinand II stelt zijn vader voor de schilder
Hans von Saltzburg naar Praag over te laten komen voor de uitvoering, JKSAKH X, 1889, reg.6090 19-71548, reg.6094 25-10-1548. Over deze opdracht is verder niets bekend.
Bretholz, 1920, p.135 vermeldt 2 juni en baseert zich op Váslav na Hradčanechs verslag aan de koning: O
nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě pražském a na hradě svatého, 1541 opgenomen
door A Gindely, Sitzungsbericht der Koniglich Boehmischen Gesellschaft fuer Wissenschaften. 1874, p.167.
Bretholz, 1920, p.135-137.
Oskar Pollak in Allgemeines Lexikon der Bildende Kunst, deel 3, 1909, p.318-321. Benedikt Ried von
Piestings naam komt in 1489 voor het eerst in Praagse bronnen voor. Hij stierf op 29 september 1534; zijn
grafsteen vermeldt een ouderdom van 80 jaar. Goetz Fehr, 1961, p.72-77 geeft de schaarse brongegevens uit
zijn levensjaren.
Fehr, 1961, p.77, huis genoemd in acte van Kammergericht, gele gerechtsacten Fol.M 14; JKSAK XII 1891,
reg.7940 noemt de locatie: ’zwei zimmer hinter der Kirche an der Mauer’. De bron voor de toekenning van de
adelsbrief aan Benedikt Ried is een acte van de achterkleinzoon Johann Reth von Pistow van 13 maart 1590,
Z. Winter, 1888, XIV, p.243.
Warnke, 1985, h.3 p.142-223. Goetz Fehr, 1961, p.69. Een gedetailleerde beschrijving van Rieds status en
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handelingen en de tafelschikking rond de koning, zoals Warnke voor een hofkunstenaar veronderstelt, zullen
hypothetisch blijven want over de etiketten en het decorum rond Ferdinand I is niet veel bekend. Zelfs voor
een goede reconstructie van het vorstelijk appartement of dat van zijn vrouw, zo zal nog blijken, ontbreken de
bronnen. Een uitspraak over de manier waarop een hofkunstenaar zich moet hebben gekleed of waar en hoe
de vorst en zijn in Warnkes woorden ‘hoffamilie’ aten, zijn daarom (nog) ver buiten bereik.
Warnke, 1985, p.159-169.
Bretholz, 1920, p.30-31.
Pollack, 1909, p.319, koppelt de term bouwloods vermoedelijk op basis van bronnen van de gildeorganisatie
in de verschillende Praagse steden aan het begin van de 16de eeuw.
Ried bouwde in het raadhuis van de Nieuwe stad en vergrootte de ramen van het raadhuis op het Oude
Stadhuisplein en deed verbouwingen aan slot Blatna en slot Frankenstein, Wagner-Rieger, 1959, p.464.
De Duitser Bonifatius Wolmut, de bouwmeester die 22 jaar na de dood van Ried van koning Ferdinand I een
leidende positie kreeg, kan in Rieds werkplaats zijn opgeleid. Bij diens dood in 1534 noemt koning Ferdinand
I Wolmut in een brief en suggereert dat deze vaardige bouwmeester als werkmeester aangesteld zou kunnen
worden: ‘in seiner khunst und schikhlichchait zu versuechen’.Of er op dat moment andere bouwmeesters voor
deze positie in aanmerking komen en waarom er uiteindelijk geen opvolger voor Ried komt is niet bekend,
net als over Wolmuts aanstelling en zijn positie als koninklijk bouwmeester in Praag in 1556. JKSAK X 1889,
reg.5961.
Bijvoorbeeld O. Pollak, 1910-11, p.85-170; O. Schürer, 1935, p.141; Eva Samankova, 1967, p.115-122;
Jarmila Krcalova, 1979, p.51-76.
Deze indeling is sindsdien talloze malen gereproduceerd. Een in mijn ogen meer bij het fenomeen hofcultuur
aansluitende benadering is bijvoorbeeld verwoord in Michael Schmidt, 1999, hoofdstuk 3 en 4. Schmidts
analyse gaat veel verder dan de constatering van een stijlbreuk, maar zoekt naar de receptiegeschiedenis bij
de heersende adel als verklaring voor de keuze van een historiserende of classistische vormgeving. Schmidt
focust echter op architectuur in een geografisch omvangrijk gebied, bespreekt enkele casussen en biedt
op deze manier geen alternatief voor de stilistische periodisering en typering in relatie tot de hele Praagse
Burcht.
Renate Wagner Rieger, 1959, p.464.
Bialostocki, 1976, p.15-16.
Fehr, 1961, p.68.
Jolan Balogh, 1975, p.19-27, Rozsa Feuer-Toth, 1990, h.III, p.91-113.
De grote raadzaal in het stadhuis van Florence dateert ook uit 1500, maar is niet zo groot als deze. Pietro
Bargellini, 1968, p.39-40. De ingrepen in het Palazzo Ducale van Mantua dateren uit 1530. cat. Giulio
Romano, 1999.
I.P.Muchka, 2003, p.249.
Schürer, 1935, p.145.
Het hof van Wladislav Jagiello bood plaats aan klassiek geschoolden en ook in Bohemen, net als in Hongarije
was er sprake van participatie van humanistische geleerden in een internationaal netwerk. Benedikt Ried
participeerde hierin ook. Cat. 2007, Bohoslav Hasistein von Lobkowitz.
Wagner-Rieger staat in deze opvatting beslist niet alleen, zie bijvoorbeeld ook Jirana Horejski, 1979.
JKSAK X 1879, reg.6065, 29 maart 1543: ‘und nachdem wir smbt unserer gemahl di zimer, darinnen wir mit
unseren selbst personen wonen, mit tapessereien zu umbhengen und zu bedeckhen haben, so mugen diselben
zimer, darinnen wir selbst wonen, ditzmals zu vertunichen oder anzustreichen bisz zu ander gelegner zeit
angestellt werden (…)’
Seibt, 1985, p.27.
JKSAK X, reg.6056, 15 juni 1541. Na de brand heeft de koning bericht gekregen dat de muren van
de Landtafel nog overeind staan. Opmerkelijk genoeg is het bijna vier jaar later op 9 juli 1545 in de
administratieve ruimten van het Landrechtarchief nog steeds gevaarlijk, vanwege het improvisatorische
karakter van de restauraties. Idem reg.6072.
JKSAK X, reg.6062, 31 december 1542, reg.6065, 20 maart 1543.
Bretholz, 1920, H.4, p.144-222.
Alleen Pilsen(Plzen), Budweis (České Budějovice) en Aussig (Ústí nad Labem) hadden de koning hun steun
gegeven.
In het verslag van deze Landtag op 5 februari in Leitmeritz wordt inzichtelijk hoe ingewikkeld de situatie
voor de koning moet zijn geweest. Ferdinand I was zo emotioneel dat het hem niet lukte Latijn of Duits te
spreken en hij de standen in het Spaans, zijn moedertaal,van repliek diende. De koning sprak tijdens zijn
contacten met de standen geen Tsjechisch, zijn Duits werd vertaald. Bretholz, 1920, p.178.
Bretholz, 1920, p.200, met als bron: ‘Das Leben des Wilhelm von Rosenberg, p.20’. In het Karolinum
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verzamelde vertegenwoordigers van de oude en de nieuwe stad zich in een verbond ter bescherming van hun
privileges. Veel ridders en Heren sloten zich hierbij aan.
Bretholz, 1920, p.213-214.
Deze aantallen veronderstellen dat er een nauwgezette burgerlijke stand in de drie steden van Praag moet zijn
geweest, hoewel Bretholz geen bron vermeld.
O. Schürer, 1935, p.150.
Gottfried Mraz, cat. Wenen 2003, p.89-99.
De privileges werden pas in 1562 aan verschillende gilden teruggegeven. JKSAK V, 1888, reg.4534 en 4535,
17 sept. 1562.
Hubala, 1985. Die eingebürgerte Böhmische Renaissance, p.55.
In de historische literatuur wordt veel gespeculeerd over de beslissing van de koning om zijn oudste zoon zo
lang buiten een officiële regeringstaak te houden. De koning zou de standvastigheid in geloof van zijn oudste
zoon niet hebben vertrouwd. Maximiliaan II raakte in de jaren ’40 bevriend met Duitse vorsten die protestant
werden. Een andere verklaring wordt gezocht in de geheime politieke afspraken die Ferdinand I met zijn
broer Karel V zou hebben gemaakt over de verdelingen van politieke taken tussen Philips II en Maximiliaan
II. Speculatievere verklaringen worden gezocht in de verhoudingen tussen de beide zoons. Ferdinand I zou
zijn lievelingszoon Ferdinand II hebben voorgetrokken, verklaringen die berusten op een tekst van Kardinal
Aleander uit 1538. Bibl., 1929, p.29.
JKSAK X, 1889, K.k. Statthalterei-Archiv, reg.6146, 2 oct. 1552, over de dood van Stella.
Niet gepubl. Prazky Hrad/ Jižnir kridlo I, p.3-4.
Bijv. F. Berstein, Straatsburg 1933, p.11-56.
Zie Fucikova, 2003, p.255.
JKSAK V, 1887, reg.4240, uit het beraad van de koning met Hans Tirol: 20 juli 1555, Augsburg. Aan de
buitenkant van de Witte toren zullen ‘drei wollgezierti khompasurn auf die drei ort mit lustiger ziwer volendt
werden’.
Lhotsky, 1972, p.172 benadrukt zijn voorbehoud deze voorstelling als de Praags Burcht te identificeren,
omdat de ronde toren volgens hem niet door een steeg waar te nemen is, volgens de hem bekende
plattegronden. Welke dit zijn, is niet vermeld.
JKSAK XI, 1890, reg.7463, 8 mei 1561. Aartshertog aan zijn vader: ‘Den Saal oben im lusthaus dagegen
möchte er nicht mit Marmor gepflastert wissen, da darauf der Glättewegen nicht wohl getanzt werde könnte.
Seines Erachtens sollte deerselbe mit einem starken Estrich versehen und dieser marmel- oder schachweis
angestricken werden.’
JKSAK V, 1887, reg.4204, 30 maart 1553 en fotozinkografische reproductie van de tekening op p.LXIII van
negen voorstellingen met St. Sigismundt.
Fritz Tr Schulz, Allgemeinens Künstler Lexikon [Thieme Becker] 190 deel 33, p.203-204.
De voorstellingen uit het leven en martelaarschap van de h. Wenzeslas uit de St.-Vitus zijn in 1585 door
Hutsky in een handschrift gereproduceerd. Van Hutsky’s handschrift (ONB Handschriftensammlung Ser.
Nova cod.2633) verscheen in facsimile in Praag 1997. Het boekje is opgedragen aan aartshertog Ferdinand.
Hutsky was een schilder uit Burglitz, die in 1563 in Praag met steun van de aartshertog werd opgeleid.
Hutsky werkte vervolgens in Tirol en kwam, zoals hij zelf in de opdracht schrijft, in 1568 naar Praag terug.
JKSAK X, 1889, reg.6145.
Jb XVIII, 1895, reg.15705, 708, 712.
JKSAK X, 1889, reg.5961.
In 1554-’55 heerste de pest in Praag. Buzek veronderstelt dat het aartshertogelijke hof naar Pilsen verhuisde.
Uit het feit dat er controles aan de bouw in de tuinen en in de Neue Tiergarten voor de bouw van Stern
plaatsvinden, maak ik op dat veel zaken gewoon doorgang vonden, ondanks een epidemie.
Wolmut: ‘Sie seind mier auch gar unbefiegt, umb das ich die Teytschen und Behaimb zue meiner aignen
arbait brauch, feind.’, JKSAK V, 1887, reg.4283, 13 juni 1559.
Thieme Becker, bd 33, 1934. p.203-204
Madelon Simons, 2005, p.200.
JKSAK V, 1887, reg.4256, 31 jan.1557, koning aan Aarthertog Ferdinand.
Aartshertog Ferdinand II hield zich vanaf 1553 bezig met de opdracht voor de bouw van het orgel door
Fridrich Phanmueller in de St.-Vitus. Omdat de opdrachtverlening en de bouw ruim 10 jaar duurde is een
groot deel van het werk in de correspondentie te volgen. De bouw van het hele instrument, pijpwerk, kas en
inpassing in de kerk, gaat niet volgens een van tevoren opgesteld plan. Als de instrumentmaker Phanmueller
zijn pijpen en mechaniek (bijna) klaar heeft, wordt pas een meubelmaker voor de kas gezocht, waarna deze
onder leiding van Franceso Terzio wordt verguld. Orgelbouwer Jonas Scherer meldde echter pas in 1564
dat hij naar Praag zal reizen om het instrument te stemmen. JKSAK X, 1889, reg.6149, reg.6151, (1553);
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reg.6153, reg.6156 (1554); reg.6167, reg.6168 (1559), 6182 JKSAK V, K.u.k, Reichsarchiv, reg.4280,
4284, 14288, 4290 (1559), 4292, 4303(1560). Het orgel van Phanmueller bestaat niet meer. Het is in 1765
vervangen door een instrument van Antonin Gartner uit Tachov.
JKSAK V, 1887, reg.4283, juni 1559, p.LXXXIII, de Italianen Johan Compian en Joseph Soldat.
JKSAK V, reg.4283, p.LXXVIII.
JKSAK V, reg.4283, p.LXXXIII.
Erich Hubala, ‘Die ‘maniera grande’ des Bonifaz Wolmut 1540-1580’, in Seibt, 1985, p.106.
Het kan zijn dat er bij de 20steeeuwse verhuizing van het orgelbalkon naar een ander deel van de kerk aan
Wolmuts ontwerp is veranderd.
Erich Hubala, 1985, p.108.
JKSAK V, 1887, reg.4280
Kořan, 1966, traceerde een aantal banden uit Wolmuts bibliotheek in Wenen bezit op basis van een
beschrijving van de inventaris.
O. Vankova-Frejkova in Thieme Becker/Volmer, 1947, p.231-232.
Gotfried Mraz, Wenen 2003, p.89-100.
Portretten van de aartshertog zullen ongetwijfeld in de verzamelingen van de Burcht aanwezig zijn geweest,
maar deze zijn in de loop van de eeuwen ingelijfd in de Weense verzamelingen, verkocht of verdwenen.
Bretholz, 1920, p.31-39.
Schürer, 1935, p.151.
reconstructie van plattegrond P. Chotebor, T. Durdik, 1995, p.414.
Het paleis is tot 2007 gerestaureerd en in de meest oorspronkelijke staat teruggebracht, al is van de 16deeeuwse appartementen weinig meer te zien. Het Lobkowitz/Schwarzenbergpaleis is nu onderdeel van de
Nationalgalerie.
Bialostocki, 1979, p.74.
JKSAK X, 1889, reg.5959, 13 november 1534 , spreekt van italienschen Meistern und Mauern. Bij aankomst
zijn er ook (reg.5969, 23 maart 1535) Gesellen und Arbeitern. Namen komen in de berichten van de
Boheemse kamer, de financiële administratie, zelden voor op die van Mauer Meister Hans von Spatio [della
Spazio] na. Het aantrekken van Italianen is volgens Seibt niet bijzonder. Hij wijst op het aantrekken van
Italianen voor de bouw en decoratie van een deel van een stadsresidentie door de Wittelsbach in Landshut
tussen 1537 en ’43, Siebt 1985 ‘Palast und Schlossbau, in Renaissance in Bohmen’, p. 28.
Uit de bronnen in het Statthalterei-archiv blijkt ‘sover eur maj.nicht sonderlich gepeu bie dem slosz
vornemben, so mecht derselb uncosten diser zeit erspart(…)’. JKSAK X, 1989, reg.5966, 24 januari 1535.
JKSAK V, 1887, reg.5959, 13 november 1534.
De financiering moest enkele jaren door tal van schijnbaar geimproviseerde maatregelen tot stand komen.
JKSAK V, 1887, reg.5984, 26 feb.1537: Landhofmeister stuurt 1000 schock Bohmischer Groschen, waarvan
400 Judenfelligkeit en 600 Gnadengeld, reg.5997, 21 mei 1538: Georg von Gersdorf, Schlosshauptmann en
Florian Griesbeck, leden van de Boheemse Ratkammer raden de koning de leengoederen in Ober-&NiderLausicz te verkopen. Dit lijkt in eerste instantie, in de ogen van de Boheemse raadsleden, veel geld op te
leveren, maar de aanleg van de tuinen blijkt nog veel duurder. Reg.6004, 27 juni 1538 bericht over nieuw
gemunt geld voor de bouw van de tuinen. Reg.6005, 4 juli over verkoop van Rijkspachtgrond. Reg.6048, 22
juni 1540, 1000 gulden, sonder zweifl von den Juden.
JKSAK V, 1887, reg.5968, 3 maart 1535.
JKSAK V, 1887, reg.5971, 1 april 1535.
Krcalova, 1982, p.149; Voor de opknapbeurt van de tuinen van de Hofburg in Wenen vraagt de koning de
tuinman Hans Wolgemuet van Alfonso I naar Wenen te sturen. Hij arriveert in de zomer van 1534 met zaden,
stekken en jonge exotische vruchtboompjes. Lietzman, 2003, p. 259.
Lietzmann, 2007, gaat in haar beschrijving van de Burchttuin nauwkeuriger in op de hier vermelde gegevens,
maar blijft veronderstellen dat in de jaren 1550-’60 een groene enclave moet zijn gevormd. Hoewel de tuinen
wel op allerlei plaatsen waren bekaderd door houten schuttingen. Dobalova, 2008 (1), identificeert op basis
van tekeningen de vorm en de locatie de houten visvijver en Dobalova (e.a.) 2008 (2), reconstrueren een groot
aantal van de houten schuttingen en de Koninklijke gang in de tuinen. Een reconstructie die ook bijdraagt aan
het beeld van een nogal versnipperd terrein, vol bouwsels en omtimmerde sport- en balspelvelden.
JKSAK X, 1889, reg.6004, 27 juni 1538, Waelische frucht, als lemoni, pomeranzen, cidroni und dergleichen.
Het is uit deze opsomming niet op te maken welke vruchten precies bedoeld zijn.
Meester Francisco werkte ook niet hard genoeg, volgens de Boheemse administratie, maar met hem was
een betere communicatie mogelijk, hij beheerste het Latijn. JAHK X, reg.6004, 27 juni 1538, ‘Dem gartner,
maister Francisco, wirdet in seiner bestallung, welhe lateinisch ist und wir versteen(…)’ Lietzman, cat. Wenen
2003, p.260, noemt zonder bronvermelding de namen van de Italiaan of Spanjaard Francisco Cetro en de
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Duitser Georg Mittl. Mittl zou de inheemse planten verzorgen.
Krcalova, 1982, p.152, noot 8.
JAHK X, reg.6035, 4 april 1539.
Lietzmann, 2003, p.260 een deel van 110 voet lang en breed, zonder bronvermelding.
Buchholz noemt de eland, maar vermeldt geen bron, deel 4, p.535, JKSAK X, 1889, reg.6043, 2 mei
1540, bevat een uitvoerig bericht van de koning uit Gent aan de Boheemse kamer over de klachten over de
Italiaanse werklieden in de tuin. Zij houden een hond die op de fazanten jaagt, terwijl die er juist voor de
koning zelf zijn.
Over het lebenhaus: JAHK V, reg.4330.
JKSAK V, 1887, reg.4340, 5 april 1563, Ferdinand aan de aartshertog: ‘drei risenpilder, so hievor einsmal bie
unserm einzug zu prag gebrawcht worden, sein, ain bedegkhter curator, so zum Spänische ballenspiel dienlich
sein müge, gemacht werde. Er sei damit einverstanden, dass das alte schieshaus abgeprochen und, sovill guets
oder teuglich daran, zu dem newen schiess- und ballhaus dienlich sein müge, gemacht werde.’
Johann Tscherte werd rond 1480 in Bruenn (Brno) geboren. In 1512 vestigde hij zich in Wenen, was in 1522
in het gevolg van Keizer Karel V op de Rijksdag van Nuernberg. Hij onderhield een briefwisseling met
Pirckheimer en Albrecht Dürer, die ook zijn wapen ontwierp. Met Dürer wisselde Tscherte mathematische
vraagstukken uit, waarschijnlijk in verband met Dürers publicatie ‘Unterricht zur Befestigung der Staedte,
Maerkte und Schloesser’, Hans Rupprich, 1956, p.94, noot 1. In 1534 kreeg Tscherte de opdracht tot het
ontwerp van het waterleidingsysteem van de Weense Hofburg, H. Kühnel, 1960.
JKSAK X, 1889, reg.6013, 8 oct.1538. Koning Ferdinand I antwoordde: ‘(…) Und wiewol ir eure guet(b)
edunken dahin shtellet, das wir undeen paumeister Johan Tscherte oder jemand andern pauverstandigen
hinein ordnen, der solhe arbait nach der masz, werkshuech, claster aber uberhaupt taier und messig, damit ein
zimbliche vergleichung und abpruch beschehen mochte, so achten wir doch den Tscherte hinein zu schicken
nit von noten (…)’ JKSAK X, 1889, reg.6047, 10 juni 1540, ‘Der Tscherte ist bisher nicht khomben, sein
aber sein noch gewartig’.
Dit gebouw wordt in de bronnen Lusthaus genoemd (Tsjechisch Lethohradek). De benaming zomerpaleis
van Koningin Anna is 19de-eeuws, net als de naam Belvedere. Jan Bažant de auteur van een omvangrijke en
gedegen monografie 2006, kiest nadrukkelijk wel voor deze niet historische naam. Ik ga met het gebruik van
de benaming ‘zomerpaleis’ uit van de functie van het gebouw, dat niet voor permanente bewoning bedoeld
was. De naam Lustschloss benadert deze functie ook, een gebouw voor feesten en ontspanning. Ik hanteer de
term zomerpaleis om het lustschloss in de tuinen te onderscheiden van lustschloss Stern. In de 16de-eeuwse
bronnen wordt dit onderscheid overigens niet gemaakt, waardoor er soms verwarring bestaat over de bouw in
de tuinen en die bij Stern.
Paolo Stella was beeldhouwer. Uit zeer schaarse documentatie is af te leiden dat hij in de jaren ’20 in Padua
en in Venetie aan sculptuur heeft gewerk. A. Markham Schutz, 1908, p.80 identificeert hem als Paolo Stella
Milanese en noemt hem de architect van het Lusthaus. Stella bleef tot zijn dood in oktober 1552 bij de bouw
betrokken.
JKSAK X, 1889, reg.6000, 1 juni 1538. Bericht van Ferdinand I uit Breslau.
Stella wordt nergens in de bronnen bouwmeester of architect genoemd. Hij verantwoordde zich over de
declaraties op grond van gemetselde maten, schriftelijk in het Italiaans aan de koning, JAHK, reg.6017, 12
november 1538. Op de term architect en de zestiende-eeuwse betekenis daarvan, kom ik in relatie tot de
bouwer van Stern (hoofdstuk 3) uitgebreider terug.
Wie er in Genua nadacht over het tuincomplex is nog onbekend. JKSAK X, 1889, reg.6000, 1 juni 1538:
in dit bericht van Ferdinand I wordt gesproken over het Modell en er is sprake van zaden die aan Stella zijn
meegegeven ‘nachdem gemeltern, orator zu Genua’.
Wagner Rieger, 1959, p.468.
Bažant, 2006, p.45.
Hans (Giovanni) Spatio is voor zijn aankomst in Praag in 1535 niet in Wenen vermeld, in 1539 vertrok hij uit
Praag en werkte in 1543 in Pressburg.
Zoan Maria (Giovanni Maria) Aostalli werd na 1500 in Pambio geboren en zou familie zijn van Stella.
Werkte eerst onder Spazio maar kreeg na diens vertrek de leiding over de metselaars bij het Lusthaus. Bleef
zijn verdere leven in Praag, werd in 1562 gepensioneerd als Mauermeister. In Wenen en Praag zijn meer dan
tien vaklieden met de naam Aostalli de Sala of Pambio werkzaam geweest. De broers Antonio, Stephano,
Franceso en Giovanni Battista en neef Bartholomeo Aostalli werden op 24 sept. 1554 door koning Ferdinand
I in de adelstand verheven. JAHK XI, reg.6470.
Wagner Reiger, 1959, p.454.
Bažant, 2006, p.73-98.
Durdik/Chotebor, 2002.
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Wagner Rieger, 1959, p.468, ‘Das Hauptwerk ist das Luschschloss Belvedere, der Sommersitz der Köningin
Anna, das sich als fühester Villenbau Mitteleuropas vor den Stadtmauern Prags erhob’. Zoals ik ook in het
volgende hoofdstuk over Stern zal benadrukken, kan een villa verschillende functies hebben als argrarisch
centrum voor de grondbezitter of is het een zomerwoonverblijf. Over de beschillende typen Ludwig
Heydenreich, 1967, p.9-10.
JKSAK XI, 1889, 8 mei 1561, reg.7463, aartshertog aan zijn vader: ‘Den Saal oben im lusthaus dagegen
möchte er nicht mit Marmor gepflastert wissen, da darauf der Glättewegen nicht wohl getanzt werde könnte.
Seines Erachtens sollte deerselbe mit einem starken Estrich versehen und dieser marmel- oder schachweis
angestricken werden.’
Dobalova, 2008 (1), p.11
Frejková, 1941, p.228-229.
Jahrbuch Bd. XI, 1889, reg.7463, 8 mei 1561.
Bažant, 2003, p.311-346, de meeste historische/mythologische scènes zijn uit Vergilius, Ovidius, Diodoros
van Sicilië en Plutarchus, een enkele schrijft hij toe aan Pindarus, Theokritos, Livius, Horatius en Homerus.
Het geklater levert de aandachtige luisteraar vlak onder het bassin het sonore geluid van een terts, anderen
vinden het meer gerinkel.
Samenvatting van de literatuur en toeschrijving aan Brocco in Diemer, 1995, p.18-19.
Eén van de eerste berichten over de tuinaanleg uit 1534 spreekt de wijnstokken die al op het terrein
waren en die herplaatst zouden worden. JKSAK X, 1889, reg.5959, 13 november 1534: ‘Der zum Garten
bestimmte Platz solle planirt, die Vertiefungen sollen ausgefüllt werden; ebenso solle Gersdorf die Würzeln
der Weinstöcke mit ausnahme jener, welche Muskateller oder rhätischen und wohlriechende Wein liefern
ausgraben lassen’.
Lietzmann, 2003, p.262.
Over deze gangen en overkappingen Dobalova, 2008 (2), p.24-27.
Jahrbuch X, 1889, reg.6043, over het loslaten van fazanten in de kloof.
Buchholtz vermeld geen bron, IV, p.535.
Lietzmann, 2007, p.88-89.
Gillmeister, 1998 en Reuser, http://www.real-tennis.nl
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De bron op de Witte Berg leverde blijkbaar kwaliteitswater. In 1556 is er voor het eerst sprake van de aanleg
van een waterleiding. Tekening: Mates, PBA, HofBauAmbt, 1/10.
Laurentius Span von Spanov, Ferdinandopyrgum, Descriptio metrica palatii…ab archiduce Ferdinando non
procul ab urbe Praga constructi, Ms. Ambras 473, ONB Wenen Cod.9902, ongepagineerd. De artiest en
dichter Span heeft zich net als de artsen Handsch en Mattioli in de kring van de aartshertog bevonden. Welke
rol hij speelde in het op schrift stellen van de materiële representatie van de aartshertog is niet onderzocht.
Deze lofzang op Ferdinands ‘Burcht’ laat zien dat Span Stern heeft bezocht, maar zijn omschrijvingen en
woordkeuze verduidelijken een voorstelling over de inrichting en het gebruik van het gebouw nauwelijks.
Naar het huis van de poortwachter/jachtopziener is, voorzover ik weet nog geen onderzoek gedaan. Het was
in ieder geval in gebruik toen Span het wildpark bezocht.
De toevoeging ‘Neue’ werd in 16de-eeuwse bronnen gebruikt om dit park te onderscheiden van de Tiergarten
in de kloof bij de Burcht, een ‘Tiergarten’ is niet alleen een jachtterrein, maar ook een plek waar wild werd
uitgezet, in de winter gevoerd en gefokt om weer elders te worden uitgezet.
Over de jacht en jachttechnieken en de rol van vogels bij de jacht: G. Heinemann, 1984, p.22-33. Vogelhuis
bij Stern: JKASK XI, 1891, reg.7227, 24-11-1556.
I.P. Muchka, in cat. Wenen 2003, p.249-258.
Světozor(aparte bijlage), nr.2, jrg. XXI, met prentmateriaal van Sadeler en Hollar.
De handschriftenafdeling van de Osterreichische National Bibliothek bewaart tien jachtdagboeken met
notities over de jacht van aartshertog Ferdinand II, het hier genoemde voorbeeld komt uit de aantekeningen
over de jaren 1558-1565, cod.8307 (1558-1559). Ook cat. Ambras 2004, p.37-41.
Keizer Maximilian I, Gärtnerei, Falknerei, Jägerei, Kellerei, Tirol 1567, papier 35 fol. ONB Handschriften
sammlung, cod.10808; cat. tent. Herrlich Wild, 2004, p.29-30.
Stern werd bij de restauratie in 1996 (opnieuw) wit gekalkt en de luiken werden rood met wit, een referentie
aan het Habsburgse wapen. Dit dak was in eerste instantie hoger en spitser, maar door de sterke valwinden
over de helling van de Witte berg moest de dakconstructie enkele keren verstevigd en verlaagd. Het huidige
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dak is naar verhouding te laag.
Egon Verheijen, 1977, p.1-2.
Over de benaming van dit gebouw staat niet veel vast. Net als Stern en als het zomerpaleis in de tuinen van
de Burcht wordt het ook in bronnen Lustschloss [Lethohradek] genoemd. Over de vorm, een langwerpige
plattegrond is niet veel discussie meer, maar over de indeling van de gevel die gebouwd moet zijn onder
Koning Wladislav II (rond 1500) des te meer. Tomas Durdik, Petr Chotebor, 2002, p.299-303.
Elisabeth Scheicher, 1979, p.77.
JKSAK XI, 1890, reg.7222, 9-9-1556: Wolmut vermeldt dat de keuken een deur heeft en heeft het daarbij
waarschijnlijk over een ruimte in Stern; verwarrend is dat hij in hetzelfde bericht ook spreekt over het
keukengebouw dat in 1556 werd gesloten door een gewelf.
Er zou voor de bouw van het zomerpaleis naast de Burcht, op deze locatie een steengroeve zijn geweest.
Acten APH, HofBauAmbt. Het keukengebouw (36x12m) is een aantal keer verbouwd. Het had vier
oorspronkelijke gewelfde ruimten, drie ton- en een kruisribgewelf, ruim 5.50m. hoog. In een van de ruimten
met een tongewelf zijn resten van een grote schoorsteen gevonden. Dit zal de keuken zijn geweest, hieronder
is een kelderruimte, onregelmatig van vorm en uitgehouwen in de rots. De meest representatieve zaal (net als
de keuken 10.50x7.50m.) kan heel goed als eetzaal hebben dienst gedaan. Bij de meeste recente restauratie
zijn bij dit keukengebouw grote hoeveelheden botten van wilde zwijnen en herten gevonden. De resten
zijn wel gedetermineerd maar niet gedateerd. Het keukengebouw is gelijktijdig met Stern tussen 1555-’65
gebouwd.
Er is nog een klein deel van een verbinding tussen Stern en het keukengebouw over, deze dateert volgens
restauratie architect Blanka Kozankova uit de 18de eeuw. Er is geen tunnel tussen Stern en de keuken in de
rots gevonden en niets van een hypothetische houten gang. De achttiende eeuwse verbinding was in 1874 nog
intact, blijkt uit een plattegrond.
In moderne literatuur Bialostocki, fig.XIX, p.80, gaat uit van de fortificatie, die door Bonifaz Wolmut zou zijn
neergezet.
H. Lietzmann, 1987, p.53 en 55 en Heydenreich, 1981, p.189.
Svetosor, 13 juli 1867, p.5-7.
JKSAK XI, 1890, reg.7175, 11-11-1556, Andreas Wendler aan aartshertog Ferdinand: ‘der Platz unter dem
Lusthaus, alda ein Lustgarten(…)’.
JKSAK XI, 1890, reg.7222, 9-9-1556, reg.7227, 24-11-1556, Wolmut aan aartshertog Ferdinand over de
ringmuur die met tegels wordt bedekt. Van deze terrassen is niet veel meer te zien, ze zijn in de loop der
eeuwen naar beneden gespoeld.
JKSAK XI, 1890, reg.7227, 24-1556, Wolmut aan de aartshertog.
Uit een waterbron onder of achter Stern werd meteen in 1556 een waterleiding ingegraven naar Stern.
In een bron gedateerd 1563 is sprake van een model van een eikenhouten visvijver (Fischbehalter), de
vissen waren niet bedoeld voor consumptie, alleen voor de sier en plezier (Edelfischen, nicht zum taglichen
Kuechengebrauch, sondern allain zu einem lust und herlichkeit, JKSAK XI, 1890, reg.7665, 22-3-1563.
Sylva Dobalová, 2008, p.15.
Handsch in Tierbuch IV.
Deze galerij is nog steeds een ruïne zonder dak.
Dit gebouw is 36m. lang en maar 8m30 diep. JKSAK XI, reg.7227, 24-10-1556, Wolmut aan aartshertog
Ferdinand ‘die Leitung bis zu der Mauer der galleria’.
Kozankova, 1988.
Stern is als tentoonstellings ruimte onderdeel van het Nationaal Literatuurmuseum, Památnik Národniho
Písemnictví Muzeum A. Jiráska a M.Alše.
David Ritter von Schönherr baseerde zich op archiefstukken die zich toen in Wenen bevonden. De anonieme
ff in Svetozor (von Falke?) zag waarschijnlijk de naar Praag overgebrachte archiefstukken in de Staré
Manipulation (Centraal Archief).
Ph. Baum, 1877, J.von Falke, 1879, (1867), p.5 en (1868), p.91.
J.Krčalova, 1979. Hubala, in Seibt, 1985, p.108-110.
Bijvoorbeeld: cat. Ambras 1995, p.79-80, M.Simons, 1997, p.270-278.
Martin Stejkal, 2003, p.120-134, een bijna letterlijke vertaling van Stejkal Hvĕzda, z.j.
JKSAK XI, 1890, 27-6-1555 reg.7143.
De plattegronden bevinden zich in de Ősterreichische National Bibliothek (ŐNB) Handschriftensammlung,
cod.min.108, fol.1-6. Zie ook Auer, Irblich, cat. 1995, p.79-80. Op basis van het watermerk: een anker met
een zespuntige ster komt Irblich niet tot een eenduidige identificatie. Het papier is contemporain, van een
papiermolen uit Trient (1547) of uit Brussel (1552), Piccard bd.VI, nr.314 of nr.317. Schonherr publiceerde de
(andere) epitaafteksten, gedateerd 27 juni 1555 in JKSAK XI, 1890, reg.7143.
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David Ritter von Schönherr, 1876, p.28-44.
Schonherr: JKSAK, XI 1890, reg.7143, 27 juni 1555:
1. ‘(…) Sola me finxit fundato lapide primo Ferdnandi archiducis diva Minerva manus’
2. ‘(...) Me ut vides finxit posuitque dextera sacra, Fernandi, regis romanorum filii (…)’
3. ‘(…) Abgemessen, gemacht und circulirt, Darzu mit erstem stain fundirt, Von einem fuerstenlobeleich,
Ferdinand, erzherzog von Oesterreich’
4. ‘(…) Das werk erdacht und cirkuliert, Mit seiner tuyren rechten hant, Von Oesterreich erzherzog 		
Ferdinand’
5. ‘(…) selbst erdacht, mit aigner hand abgemessen und circulirt (…)’
ONB Wenen, Cod.Min.108, 28,2 x 39.5 cm.
Stejkal lost het rekenraadsel in de Latijnse tekst op: lustra viderat tercentu(m) et undecim als 5 x 300 +
11=1555 na de geboorte van Jesus, ondertekent met Fieri Fecit Ferdinandus Anno MDLV. Martin Stejkal,
2003, p.120-134.
De steen vermeldt: ‘Diese Vorhalle wurde vom k.k. Hofbauambte erbaut im Jahre 1823’.
Muchka in cat. Praag, Rudolf II, 1997, III.243.
I 1891, reg. 7195, 4 december 1555, de aartshertog schrijft Andreas Wendler, Verwalter des erzheroglichen
Pfenningmeisterambts.
Wolmut meldt op 6 november 1559 JKSAK XII, 1891, 7961 dat hij op 13 april 1556 is begonnen en in 1558
een ‘ordenlichen register’ heeft opgesteld. Hiervan is geen administratieve weerslag bewaard op enkele
stukken na te vinden in het Hofbau Ambt (Dvorni Stavebni Urad) nr. 11 (uitgaven 1556-61) Archief Praagse
Burcht.
Span geeft een opmerkelijke omschrijving voor verschillende soorten waaronder wijn ‘die door de Rijn, die
twee uitmondingen heeft, werd aangevoerd’.
Uit een waterbron onder of achter Stern werd meteen in 1556 een waterleiding ingegraven naar Stern, JKSAK
XI, 1891, reg.7227, 24-11-1556, Wolmut aan aartshertog Ferdinand.
JKSAK XI, 1891, reg.7216, 3-8-1556.
JKSAK XI, 1891, reg.7223, 16 en 25 september 1556.
ÖNB Handschriften. Cod.Min 108 in 19de-eeuwse band, op blad met kelderverdieping een tekst in het
Italiaans en de vermelding van de plaatsing van een pot met goud onder de fundamenten op 25 juni 1555
‘Ferdinandi. Archiducis prima diva Minerva manus F F F A M D L V.
Bažant, p.81, afb.72 paviljoen Albencerrajes, 14e eeuws; cat. tent. Giulio Romano, 1989, p.526-27.
Wilhelm Lübke, 1882, p.55, Jan Moravek 1933, p.8, vermelden wel de gasten, maar noemen geen bronnen
waar deze namen aan ontleend zijn.
Bůžek 2005, p.425-438.
Een mooie casus zou hier Florian von Griesbeck en zijn buiten Nelahozeves kunnen zijn.
Misschien zijn de ramen oorspronkelijk misschien iets groter geweest. Deze suggestie werd gedaan voor de
restauraties van 1996 maar zijn niet in een publicatie bevestigd.
Deze graffito is bij de laatste restauratie in het witsel uitgespaard. Sommige leuzen zijn gedateerd, de vroegste
zijn van het begin van de 17de-eeuw.
Rosemarie Franz 1990, p.343-350. Deze met tegels beklede kachels die ook als oven kunnen worden
gebruikt, werden dag en nacht gestookt.
Von Falke 1879, p.9.
Wolmut noemt de stuclaag ‘ angeklebt’ (Jb V, reg.4280, zie noot 3). Hiermee bedoeld hij dat een dikke laag
stuc tegen de baksteen werd geplakt en daarna bewerkt. Het merendeel van de figuren lijkt uit die aangeplakte
laag te zijn gesneden. De vormen zijn vloeiend geboetseerd of gefacetteerd uitgesneden, details zijn ingegrift.
Maar een klein deel van het hoogreliëf, zoals genoemde festoenen bevat voorgevormde elementen.
Bij de laatste restauratie zijn veel van deze details onder een nieuwe witsellaag verdwenen.
Suchomel 1973, p.114
JKSAK V, 1887, reg.4280: ‘( ) und ainen model von den mallern allein aus neit und has mier zuewieder
bestellt in mainung, die kais.maj.dormit zue bereden, als solt es ain kunstlich werch auch bestendig
sein; welches khain pauverstendiger dorfier achten und erkhenen wierdt, dan es gewislichen auf kain
stainmeczenart gestellt sondern sich volmer auf tischlerisch zue ainem gemallten huelzinen poden reimet oder
zue ainem zieglgewelb mit angeklebten stuckhwerch wie sie dergleichen ains in eur furstlich durchlaucht
neuen tiergarten machen, an welchen vielleicht noch in ainem jar khaum vertig. Ich glaub aber, gern das sie
von khainem andern form von stainwerch als was ier taglicher brauh wisen und, ob man sich gleich understen
wolt, solches gewelb, wie sie vorgeben, von gehauen stainwerch zu machen, so hat es gewislihen kain art
oder form’; zie ook afbeelding 2 062 en noot 231.
M Suchomel 1967, p.49, noot 10.

Madelon Simons

Noten

348
349

350
351

352
353
354

355

356

357
358
359
360
361
362
363

364

365
366
367
368
369

R. Klensky Dilo, 1903, p.181-192.
Nelahozeves werd bebouwd door Florian Griespeck von Griesbach. Deze adellijke werkte zich op aan het
Boheems hof van koning Ferdinand en was vanaf het midden van de eeuw in bezit van land ten noordwesten
van Praag. In Nelahozeves begon in 1553 de bouw van een kasteel dat bij zijn dood in 1588 nog niet was
afgebouwd. Griespeck was gedurende het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand II als secretaris van de
Boheemse kamer verantwoordelijk voor de financiering van de Habsburgse bouwprogramma’s en bevriend
met de aartshertog. Het is zeer aannemelijk dat Griespeck de stucdecoratie van Stern goed kende en hij
dezelfde of andere stucwerkers de opdracht gaf de historische scènes in Stern te kopieren.
Suchomel 1973, p.104-116.
Bijvoorbeeld: de studiolo van Franceso de Medici in het Palazzo Vecchio in Florence, de Studiolo van
Isabella d’Este in het kasteel van Mantua, de bibliotheek van . en de representatieve zalen van het Palazzo del
Te in Mantua.
Liebenwein 1977, p.103-127.
Verheyen, 1971, p.10. Isabella’s vertrekken dateren van het eind van de 15eeuw en waren in de jaren 1530 als
gevolg van verbouwingen door Giulio Romano minder besloten dan voorheen.
Liebenwein 1977, p.137-139. De verzamelruimten en het kabinet werden van een beeldprogramma voorzien
door Taddeo Zuccari en zijn helpers. De Stanza della Sollitudine in het zomerappartement op de piano nobile
is verbonden met een klein kabinet, dat alleen met behulp van een wenteltrap te bereiken is. De Stanza della
Sollitudine is gedecoreerd met voorstellingen van personen uit alle tijden en van verschillende religies, de
ruimte ernaast: de Stanza della Penitenza heeft een decoratie met Christelijke heremieten.
De antiquiteiten die in Ambras de nissen vulden, verwierf de aartshertog pas in de jaren 1580. Van interesse
voor grote contemporaine sculptuur voor zijn verzameling is bij Ferdinand niets bekend. Zijn opdrachten voor
grote sculpturen betroffen: het grote grafmonument door Colin in de St.-Vitus in Praag en de voltooiing van
het grafmonument van Maximiliaan I in de Hofkirche in Innsbruck.
Virgilius Aeneas; Aeneas ontvluchtte met zijn vader Anchises het brandende Troje, een beeld dat traditioneel
staat voor de stichting van Rome; Scaevola stak zijn hand in het vuur om de Etruskisch koning, die Rome
belegerde, te bewijzen dat iedere Romein een vijand van de stad zou doden. Livius, Ab Urbe Condita
[Geschiedenis van Rome] II: 9-13; Horatius Cocles uit hetzelfde deel van Livius, II:.10 verdedigde de
stad terwijl de Etrusken zijn terugweg, een brug afbraken. Valerius Maximus, Dictorum factorumque
memorabilum boek IV: Charitas Romana, de eerbied tegenover ouders, broers en het land: Cimon werd in de
gevangenis gevoed met melk uit de borst van zijn dochter Pero; Antioches werd verliefd op zijn stiefmoeder
Stratonike, in Lucianus, De Dea Syria Pax, deel 3; Marcus Curtius offerde zich voor Rome door zich met
volle wapenrusting te paard in een plotseling ontstane kloof op het Forum te werpen. De kloof sloot en Rome
was gered, Livius Ab Urbe Condita VII. 6; M. Attilius Regulus stierf nadat hij door de Chartagers in een ton
met spijkers was gezet. Valerius Maximus, Dictorum factorumque memorabilum, boek IX.
Lhotsky 1971, p.165-179.
Hoewel Helena Mikulova de zon ergens in de centrale scene met Aeneas herkent, 1985, z.p.
De Jong 1987, p.62.
De Jong 1987, p.126 e.v.
Giovanni Paolo Lomazzo publiceerde Trattato dell’ arte della pittura, scultura ed architettura, 7 libri, Milaan
1584, en Giovanni Battista Armenini, De’veri precetti della pittura, Ravenna 1587.
Scheicher 1979, p.76.
Archief Praagse Bucht, Cod.Min.108, fol.1-6.: Das Sternschloss zu Prag tonen de met passer en lineaal
geconstrueerde plattegronden van de vier verdiepingen, waarbij de nissen op alle verdiepingen niet met een
passer maar uit de losse hand zijn ingetekend. De doorsnee op fol.6 laat waarschijnlijk het oorspronkelijke
veel hogere dak zien. In deze dakpunt is in dunne potloodlijn een spiraalvorm getekend, alsof hier een trapje
zat.
Bialostocki 1976, noemt de combinatie Juan Maria del Pambio en Giovanni Lucchese en wordt herhaald door
Krčalova 1979, p.53, Ivan Muchka 2000, ongep. stelt ook zonder bronvermelding de combinatie Lucchese/
Aostalli voor.
Bernard Roosens 2005, p.304-305. De term ingenieur komt in de 16de-eeuw voornamelijk voor bij
vestingbouwers.
Thieme Becker, 23, 1929, p.394.
Over het werk van Ferrabosco in Wenen bestaat overigens discussie, het wachten is op de publicatie van meer
brongegevens over de bouw aan de Hofburg.
Thieme Becker, 23, 1929, p.394.
K.u.K. Reichs-und Finanz Archiv, 22 juli 1555, JKSAK V, 1887, reg.4241 brief k. Ferdinand I aan aartshertog
Ferdinand. Koning Ferdinand sprak met Hans Tirol, maister Bonifaci en Maister Peter. In JKSAK V, 1887,
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reg.4239, dd. 15 juli 1552 is sprake van Maister Petter, het gaat hier om Ferrabosco die de leiding had in
Presburg.
JKSAK XI, 1891, reg.6482.
JKSAK V, 1887, reg.4287, dd. 15 oktober 1559. ‘Ho designate molte altre fabriche et fatti modelli die
Comaro, Giauarino, Vienna, del castello di Praga (…)’, uit een notitie bij het regest van dit archiefstuk is op
te maken dat hij een salarisverhoging heeft gekregen.
Hilda Lietzmann, 1987, p.108-110.
H. Kühnel, 1962, p.41. De Neue Burg of Amalienburg zou volgens deze auteur geheel van Ferrabosco’s hand
zijn, al geeft hij hiervoor geen enkele bron.
Thieme Becker, 28, 1934, spellingsvarianten Lucchesi, Luches, Luchesi, Luckes, Lugesch, p.436.
Thieme Becker 2, 1908, p.259-260, Avostalli, Aostalli, Aostalli de Sala uit de buurt van Lugano.
JKSAK XI, 1890, 4 december 1555, reg.7179, klacht van aartshertog Ferdinand over het stagneren van de
bouw waarvoor ‘meister Johann Maria [Avostalli] en Trabant’ verantwoordelijk waren. Deze zijn afgereist.
JKSAK XIII, 1892, reg.9949.
Charles van de Heuvel, 1991, p.39-40.
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Hirn I, 1885, p.15-40.
Robert J.W. Evans, 1997, H.4, The Habsburgs, Bohemia, and the Humanist culture, p.117, koning Ferdinand
wordt vergeleken met zijn zuster Maria van Hongarije.
Scheicher, 1993, p.42.
Auer, 1995, p.15-19. Ivo Pŭrs schrijft zijn proefschrift over een reconstrutie van de bibiotheek.
Mattioli wordt in de publicaties geschreven als het genitief van Matthiolus. In Italiaanse teksten wordt de
naam zonder h gespeld, deze spelling houd ik aan. De naam van Handsch heeft oa. de varianten Hantsch,
Handsch en Handchius.
De biografische gegevens over Mattioli zijn gebaseerd op Harry Kühnel, 1962 p.64-79; Miroslava Hejnova,
2001, p.5-19. Paula Findlen, 1994, ontleent persoonlijke opmerkingen over Mattioli’s doen en laten in Praag
aan zijn briefwisseling met Ulisse Aldrovandi.
De levensdata van Mattioli verschillen in de literatuur. Het verschil van een jaar 1500/1501-1577-78 kan te
maken hebben met de kalenderhervorming van Gregorius in 1582.
Over de duur van zijn studietijd wordt in de literatuur getwist, Kühnel, 1962, p.64, noemt als beginjaar 1523.
Luca Ghini was werkzaam in de hortus van Pisa gesticht in 1543, lijfarts van Cosimo de Medici en was
tevens leermeester van de natuurwetenschappers Aldrovandi en Cesaplino, Hejnova, 2001, p.11.
Bohatsova, 1985, p.169-170, noot 4, is nagegaan aan en van wie er in het Epistorarium (1564 Praag)
brieven zijn gepubliceerd, de editie heeft geen index. Het zijn voornamelijk medici waaronder hofartsen
van de Habsburgers zoals de genoemde Iulius Alexandrinus protophysicus caesareus en Petrus Cannizerus
protophysicus caesareus, geleerden in Praag zoals Handschius, Laurentius Span a Spanow en Thaddeus
Nemicus a Hagek, en geleerden die net als hij dierstudies zouden publiceren, Conradus Gesnerus en
Ulysses Aldrovandus, maar ook: Pamphilus Florembenus Forosemproiensis, Vincentius Cantonus medicus,
Franciscus Parthinus, medicus, Bernardus Dissenius medicus, Melchior Guilandinus Borssus, Guilelmus
Quackelbenus Curtacen, physicus, Casper Noevius, medicus, Iannes Hessus medicus, Gregorius Marius
Herbipolensis medicus, Iannes Crat Medicus, Georgius a Turri comes et liber baro, Balthasar Klein medicus,
Iannes Iordanus medicus, Hieronymus Donzellinus medicus et philosphus, Bartolomaeus Maranta Venusinus
medicus, Andreas de Balwen medicus, Iacobus Camenicenus medicus, Ioannes Odoricus Melchiorius
medicus, Ionnes Viscerus Vembdingensis schreven en werden geschreven. Iosephus Salandinus medicus,
Franciscus Melchiorius medicus, Hyppolitus Brillus medicus, Jacobus Bosellus Utinensium medicus, Iulianus
a Marostyca mdeicus, Ioannes Francviscus Nascimbenus, Patrus Cannizerus, Gabriel Faloppius Utinensis
medicus, Michael Florinus a Lambstein medicus, Aliprandus Spezzalancius chirurgicus, Caspar Paucerus
medicus, Stephanus Laureaus medicus, Iacobus Antonius Crtussus, Ioannes Mathesius, Bathasar Pepulus,
Iulius Maderatus, Bonus Baldinus, Petrus Spezzalancius pharmocopaeus (Mattiolus) comprater, Balthasar
Cleuselus, Martinus Guidottinus ontvingen brieven.
P.A G. Mattioli, Lyon, 1564.
Deze anecdote komt in veel biografieën voor, ook bij Kühnel, 1962, p.64, die zich baseert op Leopold
Senfelder, Beiträge zu einer Biographie des Petrus Andreas Matthiolus, in Wiener Medizinische
Wochenschrift, 81 Jgr.,1931, p.1479. De twee (veroordeelde) criminelen zouden ieder een mengsel giftige
planten toegediend hebben gekregen. De ene kreeg ‘Strumhutknollen’ verpakt in een suikerbrood en direct
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daarna de door Caravita ontwikkelde olie als tegengif en de veroordeelde genas de derde dag en was weer vrij
man, de ander kreeg de olie niet en stierf ‘dopo una lunga agonia di 17 ore’, aldus Hejnova 2001, p.8.
Alfred Kohler in Fuchs, Kohler 2003, p.235-45. In een stand van wetenschap over bibliografische aspekten
van Ferdinand I, p.240, noot 25: Gerhard Rill, Christiane Thomas, Bernhard Cles als Politiker (…), Graz
1987.
Il Magno Palazzo del Cardinale di Trent-Veneziao, di Andrea Mattioli senese, Venetia 1539.
Kühnel, 1962, p.66. Goriza ligt tegenwoordig aan de grens tussen Italië en Slovenië.
Di Pedagio Dioscurides Anarbeo libri cinque dell’ istoria e material medicinale tradotto in lingua volgare
italiana da m.p. Andrea Matthiolo sanese medico: con amplissime annotatione et censure del medesimo
interprete, Niccolo de bascarini da Pavone di Brescia, Venetie 1544. Voor Mattioli’s komst naar Praag
zouden er nog vijf edities met wijzigingen en aanvullingen volgen. In totaal verschenen er tijdens zijn leven
dertien Italiaanse edities. Over het belang van het boek is in de literatuur verschil van mening, medici em
natuurwetenschappers vinden de betekenis beperkt, bijv. J.J. van de Velde, 1945, jrg.XVII, 7, p.3, terwijl
boekhistorici op basis van het grote aantal edities en heruitgaven anders oordelen, bijv. Bohatsov, 1985, p.171
e.v.
Andersen, 1977, p.164.
Il Dioscoride dell’ eccelente medico M.Pietro Andrea Matthioli da Siena (…), Venetie 1548 bij Vicenzo
Valgrisi. Het boek wordt in de vakliteratuur ook aangeduid als Commentari of Erbari.
Hejnova, 2001, p.9-14 De auteur licht niet toe wat zij onder nieuw type verstaat.
Per editie werd de Dioskurides door toevoegingen dikker, Latijnse uitgave 1568: 1527 pagina’s, Van de Velde,
p.9.
Findlen, 1994, p.7.
Findlen, 1994, p.15-17.
Volgens Strauss berust het vertaalwerk bij Peutinger, G.Strauss, 1966, p.145-163, volgens Hejnova, 2001,
p.11, bij Willibald Pirckheimer, gepubliceerd in Straatsburg 1525.
La geografia di Claudio Ptolomeo. Con alcuni comenti et aggiunte fattevi da Sebastiano Munstero…
Con tavole non solamente anticche et moderne solite di stamparsi, ma altre nuove aggiuntevi di …Jacopo
Gastaldo…, ridotta in volgare italiano da M Pietro Andrea Mattiolo, Venetie 1548, UBA OTM: O 60-1007, de
atlas meet 11x17 cm.
Gerald Strauss, 1959, p.115 -118.
Evans, 1997, p.118.
Scheicher, 1993, p.42. Scheicher verbindt dit aan het ontbreken van een bezoarsteen in de collectie. Deze
steen ontstaan in maag en darmkanaal als gevolg van het inslikken van niet verteerbaar materiaal, zou
geneeskrachtige werking hebben. De hoorn van een eenhoorn, waarmee gif te detecteren zou zijn, had echter,
zo zal in de hiervolgende tekst wèl de aandacht van de aartshertog.
In de publicaties over objecten en documenten van aartshertog Ferdinand in de Ambrasse collecties, zoals
Auer Irblich, 1995, wordt Mattioli steevast de lijfarts van de keizer genoemd, p.67. Uit Mattiolis observaties
wordt duidelijk dat hij zowel Ferdinand I als aartshertog Ferdinand als patiënten zag, maar het zal voor zijn
status en dus zijn functioneren aan het hof wel veel hebben uitgemaakt of Mattioli zich Keizerlijk lijfarts kon
noemen.
Kühnel, 1962, p.74.
Dit hield in dat hij een ander wapen mocht voeren, een wapen met in een van de velden een kroon. Mattioli
mocht zijn brieven zegelen met rode was. Kühnel, 1962, p.74-75.
Bohatsova, 1985, p.167.
De aartshertog had drie van dit soort bijzondere herten gekregen en er één aan Willem van Rosenberg
gegeven. Over het lot van het derde dier wordt niet gesproken Bohatsova, 1986, p.170, Mattioli, Episolarium
1564, p.224.
Jiri Pesek, 1997, p.255.
JKSAK XI, 1890, reg.7370, 7371.
Deze toestemming is te verklaren uit het verbod op vrije publicatie door de koning, een gevolg van de zware
straffen voor alle gilden in 1547.
Bohatsova, 1985, p.170.
Het aantal dieren in De Dioskurides groeit per editie, in die van 1571 staan opmerkelijk veel zeedieren,
maar ook viervoeters als het nijlpaard, dat niet alleen bij Plinius voorkomt, maar ook gezien is door Jacopo
Strada. Deze dieren komen niet in de eerdere uitgaven voor, hoewel er wel bij de beschrijving van Latijnse
editie 1558 wordt gesproken over ‘planetarum et animalium quorundam imagines’, en in de Duitse editie
over: ‘figuren der khreuter und etlicher thier’, zie JKSAK XI, 1890, reg.6489, 5 januari 1558, [toestemming
vertaling] en idem 24 sept. 1562, reg.6529, verbod op niet geautoriseerde druk door Mattioli. Pas in de
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nieuwe latijnse editie van 1565 staan ook ‘nieuwe’ dieren. Aan het feit dat er geen nauwkeuriger ordening
in deze edities komt en de civetrat[kat] bijvoorbeeld nog steeds te midden van de planten staat afgebeeld en
beschreven, maak ik op dat ook in de jaren ’60 geen geordende inpassing van zoölogische beschrijvingen in
de Dioskurides voorzien was.
Kühnel, 1962, p.73.
Hirn I, 1885, p.363, Handsch in Algemeine Deutsch Biographie, 1904, p.749-751.
Harder, 1979, p.160.
Collinus, Mitis en Handsch gaven in de jaren 1561-’70 naar aanleiding van deze verzamelingen vier banden
‘Farragines’ uit, ‘ab aliquot studiosis poeticae Bohemis diversis temporibus. Opgedragen aan Joannem
seniorem Hoddeiovinum ab Hodeiova’ onder auspiciën van aartshertog Ferdinand II: ‘viceiudicem Regni
Boiemiae, poetarum Mecoenatem,’ Harder, 1969, p.160.
Josef Bujnoch, Zwei Traktate des Bohuslas Hassenstein (…), Hans-Bernd Harder, 1988, p.141-156, cat.
Hassenstein, 2006.
Josef Hejnic, Václav Bok, 1989, p.88-89.
Kühnel, 1962, p.83, lijkt een nauwkeurig verslag over deze reis te hebben van de hand van Handsch zelf,
maar noemt geen bron.
Kühnel, 1962, p.84.
Johann Hodiejowsky von Hodiejowa, Farragines poematum, 4dl, Praag, 1561-’72.
ADB, 1904, p.751.
Georgius Handschius, Historia praxeos 1554, ONB ms.1, 1206, 1560, O.N.B, ms.11183, de datering op dit
titelblad betreft het begin van zijn notities, de laatste notities zijn rond 1570 te dateren.
Het verslag over de pest in Praag van de kroning (november) tot februari het volgend jaar, p.286-293.
Handsch schreef in diezelfde tijd ook een voorwoord en een gedicht in Petrus Sybyllenius’ verhandeling over
de pest: Egranae Praag 1564. Hejnic, Bok, 1989, p.89.
Ms.11206, p.12, juli hora 22, p.274; Matthiolus, p.377; p.722.
Philippine p.278, 280, 364; p.716 ‘Andreas et Carely’ fillii principis, 12 et 11 annorum’, p.185, Veronica.
Florian pictor p.344, Mors Floriani pictor p.431, Thieme Becker, I, p.18.
Handsch Historia Medica, Ms.11183, p.413.Handsch zou van Collinus als teken van dank, D.
Erasmus’Epistolae familiaris’ erven. ADB 1904, p.750.
Over de aanwas van de bibliotheek van aartshertog Ferdinand II in Ambras, Auer, 1995, p.15-19, over
Handsch.
Handschius Historia Medica, Ms.11183 O.N.B, p.209 A-B, p.353A-354, Rhythmi germanici inscripti (…)
I. Puřs, 2007.
Gregorius Handschius, Historia Animalium, pars I ONB, ms.11143, pars II, ms.11153, pars III, ms.11130,
pars IV ms.11141, pars V, ms.11142.
Animalium Historia, I, 94.
Cat. tent. Rudolf. Dit blad zou tot de collectie van keizer Rudolf II hebben behoord en gepast hebben in diens
streven zijn verzameling met behulp van dergelijke schilderingen te documenteren.
Over het project van aartshertog Ferdinand om dieren en planten te laten schilderen, noemt Bohatsova, 1986,
p.173 enkele voorbeelden die aantonen dat het project veel aandacht kreeg van de aartshertog. Afgezien van
enkele schilderijen en aquarellen is in Ambras geen samenhangend beeldmateriaal beschreven.
Animalium Historia, I p.60
Deze hoorn werd samen met een grote achaatschaal testamentair bestemd tot onvervreemdbaar familiebezit.
Na de dood van aartshertog Ferdinand II in 1595 kwam de hoorn in bezit van keizer Rudolf II.
In 1564 is er sprake van onderzoek naar de eenhoorn in Venetië. Een gezant aldaar krijgt de opdracht te
berichten hoe dik en hoe lang de eenhoorns zijn die zich in de schatkamer van de dogen bevinden. Hij mag
ook een afbeelding laten maken en deze opsturen, Praag, 22 december 1564, JKSAK XI, reg.7924.
Dit terwijl Busbecq en Quackelbeen voor 1561 al met Mattioli correspondeerden en Busbecq in veel
van zijn correspondentie van dergelijke zaken verslag doet. Busbecqs Turkse brieven die verderop in dit
hoofdstuk worden besproken kan Handsch niet hebben gekend. Deze werden pas na 1562 geschreven en
lang na Handsch dood in 1589 gepubliceerd. Mattioli, 1561, p.172, Quackelbeen aan Mattioli; von Martels,
1989, p.438. Of een van de Habsburgse gezanten die lang in Constantinopel verbleven ooit verslag hebben
uitgebracht in Praag is het onderzoeken waard.
Martels, 1989, p.296 met in noot 135 literatuurverwijzingen waarin afwijkende opsommingen van de
geschenken wordt geconstateerd. F. Edelmayer (ed.) Die Krönung Maximilians II zum König von Böhmen,
Römisch König und König von Ungarn (1562/63) nach der Beschreibung von Hans Habersack, ediert nach
CVP 7890, 1990, p.155 ‘ain ansehenliche türckhische pottschaft mit etlich und vierzig rossen gar stattlich
ankhommen, haben unndler annderm sechs camelthier mit sich gebracht.’ Enkele bladzijden later (p.166)
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spreekt Habersack echter over (…) ‘vier camelthier’.
Als de kamelen die Handsch beschrijft uit de karavaan van Ibrahim afkomstig waren, heeft de auteur in ieder
geval niet goed gekeken, want hij beschrijft de dieren in de manlijke vorm, terwijl Ibrahim, volgens Busbecq
wijfjes meenam.
Over de groep van vier of zes kamelen is later nooit meer iets vernomen. Thomas Just vermeldt de vondst van
kamelenbeenderen bij opgravingen bij slot Kaiserebesdorf, waar Maximiliaan II en Rudolf II een dierentuin
hadden. Just, 2000, p.5.
De Lama of de Ove Indica sive Cervo Camelis Animalis historia I, p.94-96.
Handsch zegt zijn beschrijving van het dier te hebben ontvangen van Mattioli en noemt de beschrijving
volmaakt en uiterst betrouwbaar, omdat hij het dier ook zelf heeft aanschouwd.
De lama en de kameel zijn op basis van de ordening van Linnaeus tot dezelfde familie te rekenen. De dieren
herkauwen hun voedsel, maar hebben in vergelijking met koeien en geiten een maag minder en worden
daarom niet tot de soort van de herkauwers gerekend.
Cat. Ambras, 2006, cat.nr.2.26, p. 80, schilderij: Lama, Italiaans 16de-eeuw, KHM Wenen, Gemaelde galerie,
Inv.nr.8245, olie op doek, 170x150cm. Seidl: ‘Umso interessanter ist die Existenz eines aus dem zoologischen
Zusammenhang eines Tierbuches genommenen Einzelportraets des Tieres’.
De simia, De cercopithecus Handsch Historia Animalium I, ms.11143, Simia, 65, Cercopithecus, 70, Pabion,
72, Simiarum aliquot alia genera 75.
Bij de vertaling van Cercopithecus, Meerkatz in het Duits, zou het dier in het Gallica, Marmot heten, wat mij
een heel ander dier lijkt.
In De material medica, editie 1570, komen in deel II de beschrijving van 15 zeedieren voor, waaronder ook de
Draco Marinus. Dit laatste dier is bij Mattioli een kleine vis met giftige rugvin. Handsch, Historia Animalum,
III.
De vis met het gezicht van een mens komt ook voor bij Gesner, al was dit dier midden november 1545 in
het bijzijn van Herrn Vuolff von Schaumburg gevangen in Retz bij het meer van Constanz. Ook Aldrovandi
heeft het verhaal opgenomen gedateerd oktober 1545 en hij beschrijft de juiste vindplaats Retz op het land
van Ridder Julius von Hardegg in Oostenrijk, de rivier heet (anders dan bij Handsch) niet de Eirol, maar de
Dielus.
Handschius, Animalis Historia III, p.54r.
Horsky 1988, p.281.
Bohatsová, 1985, p.16, XI, reg.7301, 7306, 7374.
Bohatsová, 1985, p.169-170 noot 4, is de brieven Eplistolarum medicinalium libri V, (Praag, 1561 van
en aan Mattioli) nagegaan en somt zijn correspondenten op: Iulius Alexandrinu keizerlijk arts, Pamphilus
Florembenus Forosemproiensis, Vincentius Cantonus medicus, Franciscus Parthinus, medicus, Bernardus
Dissenius medicus, Melchior Guilandinus Borssus, Conradus Gesner, Guilelmus Quackelbenus Curtacen,
physicus, Casper Noevius, medicus, Iannes Hessus medicus, Gregorius Marius Herbipolensis medicus, Iannes
Crat Medicus, Thaddaeus Nemicus a Hajek medicus, Georgius a Turri comes et liber baro, Balthasar Klein
medicus, Laurentius Span a Spanow medicus, Iannes Iordanus medicus, Hieronymus Donzellinus medicus et
philosphus, Bartolomaeus Maranta Venusinus medicus, Andreas de Balwen medicus, Iacobus Camenicenus
medicus, Ioannes Odoricus Melchiorius medicus, Ionnes Viscerus Vembdingensis schreven en werden
geschreven en brieven kregen: Iosephus Salandinus medicus, Franciscus Melchiorius medicus, Hyppolitus
Brillus medicus, Jacobus Bosellus Utinensium medicus, Iulianus a Marostyca mdeicus, Ioannes Francviscus
Nascimbenus, Patrus Cannizerus, Gabriel Faloppius Utinensis medicus, Michael Florinus a Lambstein
medicus, Georgius Handschius medicus, Aliprandus Spezzalancius chirurgicus, Ulyxes Aldrovandus
Bononiensis medicus, Caspar Paucerus medicus, Stephanus Laureaus medicus, Iacobus Antonius
Crtussus, Ioannes Mathesius, Bathasar Pepulus, Iulius Maderatus, Bonus Baldinus, Petrus Spezzalancius
pharmocopaeus (Mattiolus) comprater, Balthasar Cleuselus, Martinus Guidottinus.
Busbecq was een onwettige zoon van een ridder, die echter wel een adellijke opleiding kreeg. In 1540 was
de procedure voor wettiging, erkenning als zoon van ridder Georg Ghislain II ingesteld, maar pas in 1549, na
betaling van veel geld, een feit. Martels, 1989, p.119. Hieruit blijkt opnieuw dat de aristocratische regels over
afkomst, af te kopen waren.
Busbecq zal, aldus Martels, in Leuven colleges hebben gevolgd aan het Collegium trilinque, voor Hebreeuws,
Grieks en Latijn. In Italië zou hij zes jaar hebben gestudeerd. In 1547 werd hij in Padua gelauwerd. Een
anonieme biografie vermeldt: ‘Il y auroit acquise non seulement la sciences des arts liberaulx, mais aussy la
jurisprudence, la médicine en laquelle il n’estoit pas médiocrement versé’. Martels, 1989, p.113-115.
Martels, 1989, p.121-129.
Martels, 1989, p.137.
Martels, 1989, p.440 noemt Quackelbeen zelf als bron voor deze opmerking. Het feit dat de opdracht door de
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koning in Innsbruck gegeven zou zijn, duidt erop dat deze niet van de aartshertog in Praag kwam, al kan het
initatief tot het maken van een beeldarchief natuurlijk ook van aartshertog Ferdinand II zijn.
Martels, 1989, p.441, ook: Micault, leeftijdgenoot en later lid van de Geheime Raad van Philips II.
Martels, 1989, p.52.
Augerii Gislenii Busbequii D., Legationes Turcicae Epistole quator (…). Eiusdem de re militari contra
Turcam instituenda consilium, Parijs 1589 en vertaald Reyssen und Bottschaften welche auff gnedigsten
Befelch beyder unueberwindlichsten allermaechtigsten Keyser Ferdinandi und Maximiliani II. Der gantzen
Chritenheit zu hoechsten Nutzen glueklich vollendet hat (..) Augerius Gilenus Busbeck (…), Franckfort 1596.
In het derde hoofdstuk van de dissertatie van Zweder von Martels wordt het verschil tussen deze brieven en
de gezandschapsbrieven duidelijk. p.52.
Een vertaling van deze brieven in A.H. Huussen, 1949.
Martels, 1989, p.54-68.
Martels, 1989, p.437, noot 2, ontleent aan de Dioscurides editie van 1565 verwijzingen naar Busbecq,
Quackelbeen en indirect aan Lorch, want zijn naam komt niet voor, p.132-134 over de plataan, Quackelbeen
zorgde voor een tak met vruchten, p.192-194 de acacia altera, Busbecq zorgde voor tekening, p.210211Castanea (paardenkastanje), Quackelbeen zorgde voor tak met vruchten, p.278-279 Nuces Myristica,
Quackelbeen zorgde voor inlichtingen, p.422-423 Faba Aegyptica, Busbecq stuurde afbeelding, p.671-672
Acantium Busbecq stuurde plant, p.738 Ruta Sylvestris Armola, Quackelbeen stuurde afbeelding, p.827
Melissophyllon ‘uit Constantinopel aangevoerd, p.1120 Sempervivum arborescens, Busbecq leverde
afbeelding, p.1262-1264 Sammonia, Busbecq zorgde voor afbeelding, Martels, 1989, p. 437, noot 2.
Martels, 1989, p.441, Mattioli, 1565, p.1010-1. De auteur noemt in deze editie van de Dioscurides nergens dat
Lorch de tekeningen maakte.
Martels, 1989, p.448, Mattioli Epistolae, 1561, p.172, dd. 26-7-1557.
Mattioli ontving deze in 1563 van Busbecq en nam ze in de editie van 1565 over, Quackelbeen werd hierbij
niet genoemd, Martels, 1989, p.441.
Carolus Clusius (1526-1619) was sinds 1573 in dienst van keizer Maximiliaan II in Wenen hoofd van de
botanische tuinen in aanleg. Zijn correspondentie met Busbecq dateert tussen 1576 en 1588.
Mattioli, 1565, Mattioli zou de tabletten pas in 1563 van een Spaanse reiziger, Stephanus Albacar ontvangen,
p.1360-1363. Busbecq en Quackelbeen waren al eerder op een middel tegen de pest gestuit. De berichtgeving
hierover is typerend voor de enigszins zelfingenomen toon van Busbecqs Turkse brieven. ‘Dezelfde dag,
toen wij volgens mijn gewoonte na het bereiken van ons nachtlogies een wandeling gingen maken op zoek
naar bijzonderheden, vond ik in een weide een plant die ik niet kende. Ik trok een paar bladeren af en rook
er aan; ze hadden een knoflookgeur. Ik overhandigde ze aan mijn arts om te zien of hij de plant herkende. Na
nauwkeurig onderzoek verklaarde hij dat het ‘Scordium’ was. Zijn armen ten hemel heffend dankte hij God,
dat Hij op tijd een geneesmiddel tegen de pest op zijn weg geplaatst had’.
Busbecqs derde Turkse brief heeft dieren als thema. Huussen, 1949, p.120 e.v. Intrigerend is het verhaal
achter de tekening van een giraf door Lorich. De tekening klopt anatomisch, alleen heeft het dier vlekken
als van een panter. Dit komt, aldus von Martels, omdat de tekenaar alleen de reconstructie van het skelet van
een giraf in Constantinopel heeft gezien. De giraf van de sultan was niet lang voor de komst van Busbecq
in 1554 gestorven. In zijn eerste Turkse brief schrijft Busbecq dat hij het dier liet opgraven. Hij blijkt ook
verantwoordelijk voor de misvatting over de grootte van de vlekken op de huid van een giraf. Busbecq noemt
het dier ‘kameelluipaard, omdat zijn kop en zijn nek op die van een kameel lijken terwijl zijn huid gevlekt
is als die van een luipaard’. Toen Busbecq in 1559 onderzoek deed was de huid van de giraf vergaan en was
het Lorich onmogelijk de giraf natuurgetrouw weer te geven. Lorichs tekening werd in 1559 voor het eerst
gedrukt in Nüremberg en later door Gesner overgenomen in zijn Historiae Animalum.
Martels, 1989, p.443. Busbecq vermeldt in de eerste Turkse brief dat er heel veel schildpadden zijn, omdat
Turken deze beesten niet eten. Hij had er zelfs een met twee koppen, ‘en ze zou wel langer geleefd hebben
indien ze niet door mijn nalatigheid gestorven was’. Huussen, p.69.
Martels, 1989, p.382.
Martels, 1989, p.383, noot 54.
Hirn II, 1887, p.428.
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Massimo Troiano, Dialoge, oorspr. Venetië 1569, Horst Leuchmann (ed.), 1980, p. 179.
Of het gezicht van ieder individue herkenbaar was, gelijk een foto, valt te betwijfelen, maar de prent had in
ieder geval elementen genoeg om identificatie door tijd- en hofgenoten mogelijk te maken.
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‘Nel primo servitio su partato un pastello, e dentro vi era un piccolo nano, del Serenissimo Arciduca
Ferdinando d’Austria, tutto armatod’arme bianche: poca pezza stato in tavola che nessuno se ne avedeva: lo
Scalco, in aprire, che fece il pastello, il Nano salto in piedi, e disfodro la spada, che nella cintura haveva, con
destra salti, per sopra la tavola, fece quattro levate di spada: e dopo con gran riverenza, tocco la mano prima
allo Sposo, dopo alla, e coseguentemente, a tutti che nella mensa erano seutatti’(…). Massimo Troiano, in
Leuchtmann (red), 1980, p.178
Ook in cat. tent. Ambras 2005, cat.nr.5.2 en 5.3, p.149-152.
Het jongetje is niet zonder discussie geïdentificeerd als Thomerle, een van de dwergen aan het hof van de
aartshertog van wie meerdere portretten in de verzameling van de aartshertog werden opgenomen. Een
harnas van de volwassen Thomerle is wel bewaard in de verzameling in Ambras, zijn kleine kindharnas niet.
Philipp Hainhofer zag dit schilderij bij zijn bezoek in 1628, spreekt niet over een kinddwerg maar noemt
‘het jongetje’ naast de reus Thomas. In de 1e Rüstkammer zag de handelaar in kunstkammerobjecten en
kunstkasten dit schilderij en een harnas van deze dwerg. Doering, 1901, p.72. In latere discussies wordt in het
kind geen dwerg herkend maar een page, Luchner, 1958, afb.18 noemt hem: ‘Edelknabe von Sternberg’.
Troiano noemt Annibal van Padua als de organist wiens werk werd gespeeld. Horst Leuchtmann,1980, noot
169, p.397, Annibale Padoano was Oberster Musicus aan het hof van aartshertog Karl, Ferdinands broer.
Aartshertog Ferdinand II haalde deze schade bij zijn tweede huwelijk in 1582 met Anna Caterina Gonzaga.
De feesten, spelen, banketten en toernooien bij deze gelegenheid zijn in een boek en op twee lange rollen
papier met prentwerk, beschrijvingen en beeldmateriaal vastgelegd. Veronika Sandbichler, cat. Ambras 2005,
p.117-118, cat.nrs.4.1.-4.3, p.119-132.
Ik maak hier bewust onderscheid tussen de termen hof: alle leden van de vorstelijke familie, de adel die hen
omringde en de huishouding, de term Hofstaat, waarmee zowel de erefuncties als de huishouding bedoeld
worden, te vertalen als ‘het gevolg’ van de aartshertog en feitelijke huishouding, verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
De Tsjechische historicus Vaclav Bůžek bestudeerde voor zijn monografie over Ferdinand II in de
Praagse Centrale Archieven een aantal kartons met een verzameling administratieve documenten over
hofaangelegenheden uit de jaren ’50-’51 op grond waarvan hij tot enkele conclusies over de vroege jaren van
het stadhouderschap komt. Bůžek, 2006, p.77, p.80-83
Joseph Hirn, 1885-1887.
J.A.M. Kerkhoffs, diss. 2002.
Bůžek, 2006, p.77, noot 228; de Hofkamergegevens van aartshertog Ferdinand 1-12-1550-31-12 1551,
Centraal archief Komorni Knihi [Hofkamerboeken] sign. 1898. [notities L.Giengger], Uitgebreid
gepubliceerd door Petr Vorel, 2005, p.7-66.
Jacqueline Kerkhoff, cat. 1993, p.165.
Bůžek, in cat. Wenen 2003 p.283.
Hirn I, 1885, p.10.
In 1551 waren de belangrijkste functies voor Oostenrijkse adel: Jacob Khuen von Bellasy Oberstkaemmerer
(opperkamenier), Aloisius Graf Lodron, Stallmeister, Jorg Dietrich Freiherr von Thannhausen, Truchsess
(‘drager van spijzen’, ambtelijk verantwoordelijke voor keuken en voorraad) en Jacob von Windischgraetz,
kamenier. Bůžek, 2003, p.285.
De tijdspanne is ontleend aan het ritueel van het Franse hof, citaat Christine de Pisan over Koning Charles V
(1364-1380). Duindam, 2003, p.22.
Bijvoorbeeld Gottfried Stieve, Europaisch Hofzeremoniel, (…), Leipzig 1723 of Theatrum Ceremoniale, (…)
oder histrorische und politische Schauplatz aller Ceremonien, 3 dl. Leipzig 1719-1720.
Norbert Elias, 1969.
Bijv. Kugler in cat. Wenen 2003, p.18.
Krista de Jonge in Smolar 1991, p.161-172.
Duindam, 2003, p.25.
‘Truchsessen’, opzichters, verantwoordelijk voor de tafel, de keuken en de voorraad, ‘Panathiere’ (dragers
van gerechten), een vleessnijder, Silber kaemmerer (toezichthouder op het zilver) en een Silberwaescheer.
De term is afkomstig uit het leger, waar de foerier de kleding verzorgd.
Bijv. Handschius, Historia Medica, Ms.11183, p.274, archduce acute febre of p.377 berichtgeving van
Mattioli over het lijden van de aartshertog aan podagram [jicht].
JKSAK V, 1887, koning Ferdinand aan de aartshertog: reg. 31 januari 1557, ‘damit die cantories in zeit driebe
des wetters desto pasz gestehen mugen(…)’.
Kerkhoffs, cat. 1993, p.165.
Johannes Boer, cat. 1993, p.175-178.
Buzek, 2003, p.288.
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De meest recente analyse over de opdrachten van koning Ferdinand I en de Praagse hoftuinen in Lietzmann,
2007, p.67-108.
Buzek, 2003, p.293, noot 12. Deze Hofstaatverzeichnisse zijn er wel van het hof van keizer Rudolf II, in
vergelijking met het keizerlijk hof in Praag is dat van aartshertog Ferdinand II klein te noemen, zie bijv.
Vocelka, 1985, p.72.
Pavel Preiss, 1986, p.18-55, beschrijft een aantal grote opdrachten voor Praagse burgers en adel. Zie ook de
biografieën van de familie Aostalli [Avostalli] in Thieme Becker, dl 2, 1908, p.259-260.
Madelon Simons, 2005, p.145-146.
JKSAK V, 1887, reg.4282, 11 mei 1557.
JKSAK V, 1887, reg.4258, Baumeister Hermes Schallautzer gevraagd om supervisie over de Bauordnung in
Praag.
JKSAK VII, 1889, reg.4910, 10 mei 1554, Francesco de Tertio Pergamasco verdient 100 Thaler.
Albert Ilg, 1889, p.238.
Elisabeth Scheicher, 1983, p.43-92.
Herold a Francolin, Rerum praeculare gestarum intra et extra moenia munitissamae cicitatis Viennensis,
pedesti et equesti praetio etc. Vienna 1560 en Hans Francolin, Thurnier Buech warhafftigher ritterlicher
Thatten (…), Wien 1560.
JKSAK V, reg.4378, 1565, rekening voor portretten zijn van de keizerlijke dochter Margaretha, Barbara,
Helena en Johanna in Innsbruck.
Ilg, 1889, p.254, bron: Reichsregistraturbuch Max, 16 f. 337’-338.
Ilg, 1889, p. 238.
Buzek, 2003, p.285 .Voorbeeld is de genoemde Ludwig Tobar verpandde in de herfst van 1547 het Boheemse
landgoed Reichenstein (Kasperk) en in 1554 werden zijn zoon en hij inwoner van Bohemen en verwierven
een positie onder de Herenstand, de hoogste adel in de Landtag.
Hirn I, 1885, p.20.
Buzek, 2003, p.286 noemt geen bronnen waaruit blijkt dat de aartshertog van deze adel geld leende. Wel is
duidelijk dat de inkomsten uit zijn bezittingen, de kastelen Komotau (Chomotov) en Burglitz (Krivoklat) zijn
uitgaven in Praag niet dekten.
Hubala, 1985, p.55e.v.
Cat. Romano, 1993, p.307-510.
Opdracht aan aartshertog Ferdinand II in de door Sigmund Feyerabend herziene editie van Georg Ruexners
Thurnierbuch: von Anfang, Ursachen, Ursprung und Herkommen der Thurnier im heyligen Roemische
Reich Teutscher Nation, oorspr. 1533, Frankfurt a.M., 1566. Innsbruck Universitätsbibliotheek, sign.
254025. Ritterliche Űbungen kan hier gelezen als een equivalent toernooien, maar ook schietwestrijden en
andere sportieve treffen. Freye kunsten zijn nauwelijks af te bakenen, maar is hier geïnterpreteerd als alle
vormgeving waarmee de aartshertog zich omringde.
Jaroslav Panek, 1993, p.77-96.
Panek, 1993, p.81. Over de locatie van de Alte Tiergarten is enige verwarring. Het terrein ten noord-oosten
van de tuinen, dat doorliep in de kloof heette ten tijde van het stadhouderschap de Oude Dierentuin, naast de
Nieuwe Dierentuin in het wildpark bij Stern. Beneden aan de rivier op een eiland Stromovka geheten lag een
jachtslot van koning Wladislav ook in een wildpark dat de Oude Dierentuin wordt genoemd.
Thurnierbuch, Wahrhafftiger Ritterlicher Thatten, so in dem Monat Junii des vergangnen LX. Jars in und
ausserhalb der Stadt Wienn zu Ross und Fuess, auff Wasser und Lannd gehalten worden […] durch Hannsen
von Francolin Burgunder, Hochstgedachter Roe. Kay May. Etc Ernholden etc. zu Ehren beschrieben. Wenen
KHM, Codex 13955.
Turnierbuch des Erzherzog Ferdinand II von Tirol, Oostenrijk na 1557, 131 Blz. H 258 mm, B.363 mm,
Wenen KHI Museum Kunstkammer, Inv.-Nr. 5134.
Panek, 1993, p.77-96.
Panek, 1993, 79 noot 7, wel genoemd: 23 mei 1548, Praag , 1553 12 feb. Pisen, 29 feb. Pilsen en 15 feb 1563
geen plaats genoemd. P.80 noot 8.
Charlotte Gamber bestudeerde het album, schreef een inleiding en transcribeerde de brief van Schwamberg
aan Rosenberg, die later in dit hoofdstuk aan de orde komt. Deze zijn nooit gepubliceerd en bestaan alleen in
typscript, afd.Waffensammlungen Kunsthistorisches Museum Wenen.
Ch. Gamber, 1990, noteerde 19 Boheemse en Oostenrijkse adellijken als deelnemers en de hofreus Giovanni
Bona, die wel deelnam aan optochten maar (waarschijnlijk) niet aan het steekspel zelf.
Ch. Gamber, 1990, p.12, Husz verwijst oorspronkelijk naar het Hongaarse gebruik dat er uit iedere 20 huizen
een Huszar moest worden aangewezen en bewapend. Matthias Corvinus maakte hieruit een gepantserde
ruiterij die Huszaren werden genoemd en grote roem verwierf.
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Laurin Luchner, p.31-52; afgebeeld staan de Milanese wapenrusting en vijf andere die langs de vensterrij in
deze ruimte stonden.
Panek vergelijkt de beschrijving van een toernooi in Pilsen (15, 17, 21, 24 februari) met die in de
levensbeschrijving van Wilhelm von Rosenberg door Vaclav Brezan, waarin nagenoeg dezelfde deelnemers
worden genoemd. Panek, 1993, p.81.
Panek, 1993, p.86-91: 1548 14 feb. Prag vor dem Lustgarten – Schrankenturnier: ‘anno 1548 hat die FD im
faschanng den ersten thurnier uber die schrancken zw Prag vor dem Lustgartten gehallten’ 23 april 1548
en op dezelfde dag nog een andere toernooivorm. 23 april 1548: Scharmuetzel zu Ross: unter dem alten
Tiergarten, op 5 maart 1549 Planckengestech en Freiturnier: vor dem Lustgarten, 23 mei, Freiturnier en
Foliogestech, 30 maart 1549 Rennen auf Sila Rasa in grote zaal, dezelfde dag Husarisches Rennen, 2 juni
1549 Praag plaats niet genoemd Scharmuetzel, 12 feb. Auff dem Platz in der Altten Statt is vgls Panek Alten
Städter Ring: Planckengestech, 15 feb. 1553 plaats idem Freiturnier, 8-12 mei 1553 Praag z.pl. Planken-oder
Schranckengestech, 4 dec.1553, Kleinen Schlosshof, Planckengestech, 1554 + 1555 toernooien in Wenen en
Pilsen, 1557 Praag: 1 maart Grossen Schlosshog, husarsicher Turnier en nog een andere vorm (niet genoemd)
2 mei 1557 Praag Husarsicher Turnier.grossen Schlosshof.
Transcriptie Ch. Gamber, 1990, brief Hochzeitsturnier Pilsen, p.2, ‘da lief Heer Ungnad mit dem Streitkolben
herbei und half ihnen von hinten zu schlagen und zu hauen’.
Hasmburk hield in 1544 en in 1552 twee toernooien en beschreef deze in Sarmaica, autobiografische notities
en een persoonlijk pleidooi waarin hij de Boheemse adel opriep te strijden tegen moraal verval, godsdienstige
en politiekeconflicten en alle vijanden van het Christendom.. Pen, aquarel Vechtscène tijdens een toernooi,
fol.19r., J. Pánek, 2007 p.152-153. Het handschrift is opgedragen aan aartshertog Ferdinand II, 1553.
In de zgn. ‘Türkenkämmerl’ in Ambras waren de toernooi attributen voor ongeveer 12 Huzarenuitrustingen
verzameld. In totaal zijn er waarschijnlijk 24 maskers/Larffen gemaakt. Voor de thematoernooien zorgde de
gastheer dus voor de aankleding. Gamber en Beaufort, 1990, p.162.
Sandbichler, cat. Ambras 2005, p.69-71.
Pfaffenbichler, cat. Ambras 2005. nr.3.6, p.72.
Gamber, Beaufort 1990, p.152-153.
Luchner, 1958, plattegrond reconstructie pl. 9.
Sandbichler, 2005, cat.3.2, p.69.
Voor ieder toernooi dus ook die in Praag moet een scenario hebben bestaan waarin alle onderdelen van het
evenement waren voorgeprogrammeerd en genoteerd in het ‘Turnier Cartell’. De term ‘Cartell’ is afgeleid van
kaart, het papier waarop de regels werden vastgelegd, Schnitzer, 1999, p.118, noot 26.
Een klein deel van het daar tentoongestelde materiaal is ook in voorstellingen (zes) bewaard gebleven in de al
genoemde ‘Bildcodex’ uit 1580. Onbekend is of andere afbeeldingen van het verzamelde materiaal verspreid
zijn geraakt en slechts zes afbeeldingen van geharnaste ruiters te paard bewaard zijn gebleven of dat ook
hier, net als bij het dierenproject, uiteindelijk maar een klein deel is gemaakt. De Bildcodex is aldus Luchner
beslist onderdeel van een beeldinventaris, waar nog zes aquarellen van een figuur op een paard van over zijn.
Een figuur, dat een pop moet zijn geweest, draagt onderdelen van het Mailander harnas, de andere vijf zijn
figuren in ‘optochtskleding’. Luchner, 1952, p. 31.
JKSAK XI, 1890, reg.67-07.
Jörg Seusenhofer, Adlergarnitur, blank ijzer, leer KHM.Wfs..inv.nr. A638, Matthias Pfaffenbichler, 1991,
p.91-93. Dit bedrag komt ongeveer overeen met 12 jaarsalarissen van een hoge hofambtenaar.
Het veldkuras dat het basiselement wordt genoemd, is een harnas dat alle ledematen van een ruiter beschermt
en hem door scharnierende delen in staat stelt op het paard te blijven zitten. Bij een gevecht te voet werd een
kuras met een opvallend gérende rok gedragen en een kuras met grote armstukken had het doel de slagen van
een zwaard op te vangen en voor de strijd met een lans zijn er verschillende schouderbeschermingsstukken
aan een borstbekleding toe te voegen.
De ‘Weiszen Rüstung’, is verzilverd en verguld, de Rote, verguld en beschilderd, de Blaue verguld, verzilverd
en beschilderd, de Schwarze verguld en zwartgemaakt ijzer en de Aschfarbene verzilverd, verguld en deels
ingelegd. Beaufort, Gamber, 1990, p.141-145.
Beaufort, Gamber, 1990, p.141-146.
Auer, cat. Wenen 2003, p.299.
Bijv. kuras voor Plankengestech, KHM Waffensammlungen, A981, Feldkurisz zum Freirennen, A696,A693,
A782,A 897, A1410, WA 128 en een zwart harnas A 1488, A 1050, A 434 A 483 dat al rond 1550 in Praag
moet zijn gemaakt, omdat het slank gesneden is. Aartshertog Ferdinand werd gedurende de jaren ’50 steeds
zwaarlijviger.
De inhoud van deze historische heldenkamer werd in 1601 door Schrenck von Notzing gepubliceerd in Die
Heldenrustkammer (Armentarium heroicum) Erzherzog Ferdinands II. Schloss Ambras bei Innsbruck.
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Beaufort, Gamber, 1990, p.45-47.
Claudia Schnitzer, 1999, p.131, Beaufort, Gamber, 1990, p.231.
JKSAK XI, 1890, reg.6859, 27 juli 1550.
JKSAK XI, 1890, reg.6906, 30 juni 1551.
Alfred Auer, cat. Wenen 2003, p.299.
JKSAK XI,1890, reg.6700-6507, 6708, 6712, tussen dec. 1546-dec. 1547.
Gamber, 1972, p.120-127.
Zentner=centenaar =50 kilo. Volgens Pfaffenbichler van de Waffensammlungen van het KHM Wenen weegt
een harnas tussen 25 en 35 kilo, dus moet het om meer dan 400 harnassen zijn gegaan.
Drie van de vier treffen waren zijn afgebeeld in het genoemde Turnierbuch van aartshertog Ferdinand II,
Fasching, fol.31, Fasching fol.25, 23 april 41v, bericht fol.II, 23 mei (niet afgebeeld).
[beeld cat Rudolf II]bron Das Vliesfest zu Prag und Landshut, Innsbruck na 1585, aquarel, 31x600cm. KHM
Wenen, Kunstkammer Inv.-Nr.5348, cat. tent. Wir sind Helden, Ambras 2005, p.20.
Deze brief, waarvan ik de verblijfplaats niet ken, is getranscribeerd door Charlotte Gamber in een niet
gepubliceerd typescript.
Toernooialbum aartshertog Ferdinand II vermeldt: 15 feb. 1555 Freiturnier, 17 feb. 1555 Schrankengestech,
21 feb. 1555 Freiturnier zu Ross , 24 feb. 1555 Schrankengestech.
In het toernooialbum staan er vier (17e,de 21ste en de 29ste februari) op het stadsplein van Pilsen genoemd, niet
die van de 25ste.
Panek, 1993, beilage 2, Alphabetisches Register der Teilnehmer der vom Erzh.F veranstalteten Turniere, p.9296.
Sigmund Elsässer, Kolowrat Hochzeit, Innsbruck 1580, ingekleurde etsen op papier, KHM Wenen,
Kunstkammer, inv.-nr5269, cat. tent.Wir sind Helden, p.57, nr.2.7; Sigmund Elsässer ,Hochzeitskodex
Erzherzog Ferdinands II. 44,8x55,9cm, NY Public Library, Ger 1582, cat. tent. Wir sind Helden, p.130-131.
Hirn II, 1887, p.476-77.
Schnitzer, 1999, p.74-75.
Jean Jacquot, 1960, lijst met entrees, p.499-500.
Er bestaan meerdere omvangrijke beschrijvingen van de tocht: Mattheaus Collinus 1558, in ‘vertaling’ van
Cornova 1802, Mattheaus Collinus, Martinus Cuthenus, 1558 en Pier Andrea Mattioli, 1559. Ik heb hier
alleen de eerst en laatst genoemde in de vergelijking betrokken.
Het is mij op basis van historisch economische analyses (o.a. Bretholz, 1920) niet gelukt te inventariseren
welke maatregelen er door aartshertog Ferdinand II waren afgezwakt.
Het voert te ver hier lang stil te staan bij alle politieke en godsdienstige nuanceringen, maar in Praag was in
1558 geen grote maatschappelijke onrust op grond van religieuze spanningen.
Bažant 2006 vermoedt dat Collinus en zijn collega Martin Chutenus nauw betrokken waren bij het tot stand
komen van het mondelinge eerbetoon: de redes en de gedichten bij de tocht zelf.
Volgens Bůžek, 2006, p.199, zijn er ook ongepubliceerde lofdichten over de intocht, noot 730 in het Tiroler
Landesarchiv, Hofregistratur, kart. 4.
Een analyse van een derde bron over de intocht van de hand van Pawel Korky kan hieraan een bijdrage
leveren. Bůžek, 2006, p.143, noot 497. De memoires van deze Korky bleven bewaard in de fascinerende
bibliotheek van de Lobkowitz in Nelahozeves en werden slechts gedeeltelijk gepubliceerd.
Over de dagindeling bestaat in de de meest recente literatuur enige verwarring. Cornova, 1802, licht echter
in de inleiding bij de heruitgave van de tekst van Collinus toe hoe de urenaanduiding gelezen moet worden.
De voorbereiding begon om 14.00 uur Boheemse tijd, volgens Cornova moet er gerekend worden vanaf
zonsondergang de vorige dag, dus om 7 uur ’s morgens. De keizer wachtte tot 1 uur ’s middags bij Gesenicz
een dorp 2 mijlen van Praag. Voor de hele ontvangst bij daglicht is dus relatief kort de tijd, want om 5 uur
werd het alweer donker.
Onderzoek naar de rol van Griesbeck kan heel interessant zijn. Hij was als opdrachtgever van decoraties in
het buiten Nelahozeves in het midden van de eeuw in contact met dezelfde Italianen als de aartshertog. O.a.
Suchomel, 1975. Maar voor een rol als bedenker van de tocht is volgens mij nog onvoldoende aanwijzing.
Griesbeck reed in de tocht te midden van de andere adel, Collinus, ongepag. 1558 p.4r.
Vaclav Buzek, 2008, p.90-91.
Deze motieven werden zowel ontleend aan het beeldmateriaal verzameld voor Maximiliaan I als aan
Italiaanse voorbeelden, die voor de Habsburgers in beeld werden gebracht door Nederlandse prentmakers. G.
Gorse, 1990, p.188-257; Larry Silver, 1990, p.192-221; William Eisler, 1990, p.332-357 en Bob v.d. Boogert,
1993, p.220-269.
Net als in het toernooialbum van de aartshertog is hier sprake van de ‘Oude Dierentuin’. Volgens veel auteurs
is hier het jachtterrein bij Stromovka bedoeld, maar ook de kloof tussen Burcht en tuinen wordt rond 1558 zo
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Mattioli, 1559, ongepag. 2r.
Buzek, 2006, p.146, de scène zou verwijzen naar de zegening van Jozef door Jacob (Genesis, 48), een
interpretatie uit de 19de-eeuwse publicatie over de genoemde Pavel Korky, noot 503.
Bijvoorbeeld ook Bucholz, 7, 4, Beilage p.572.
Collinus, 1558, 4r.
Mattioli (eigen paginering) over de bewapening, p.4v. ‘Costoro adonque dendo approssimar sua Maesta, &
non sapendo come farle reverenza, subito in segno d’humilita, & d’obendienza cominsiorno à batter in terra
con i battagli, che portauano in spalla, facendo cosi sopra certa stoppia una bizzarra,&strana consonanza. Il
che non solamente fece ridere alquanto sua Ma.ma ciascuno altro, che dava loro di occhio, & specialemtne
chi era nuovo di casi fatte Moresca.’
Bažant, 2006, p.224-225.
Miedema, 1977, p.205-219.
Roy Strong, Art and Power, 1984, p.7-8 , ceremonieel aan de stadpoort was er traditioneel op gericht de
koning de sleutels van de poort te overhandigen en een garantie van de vorst te krijgen dat hij de priviliges
zou eerbiedigen.
De Italiaanse vaklieden in Praag woonden ook toen al op de Kleine Zijde. Pavel Preiss, 1986, p.18-50.
Ilg, 1889, p.238. Ilg gaat ervan uit dat Terzio al in het begin van de jaren vijftig naar Praag kwam.
Mattioli, p.25, ‘per opere & inventione’ door zijn Italiaanse talentvolle schilder en door een van zijn
beeldhouwer ‘pur de i nostri, unico maestro di stucchi et di basi relievi’. (…) in opdracht van de aartshertog
‘il quale haveva fatto fabricare il Serenissimo Principe Ferdinando’.
Op dit schild ziet Mattioli, anders dan Bažant vermeldt in noot 763, geen leeuw, die heeft Samson in zijn hand
en dus ook niet het wapen van Bohemen.
Onder de genoemde deugden het motto:’Excolat haec pietas, religiosq regat’. Ook de Latijnse distichons
en de verklaringen bij de marmerschilderingen van de deugden ‘Nobilita’ en ‘Poteza’ vlak boven de poort
met ‘Generosis viribus cuncta parts aucta servata, Beneficenza. (Ipsa ivvo miseros, lagra pietate refulgens),
Magnanimita (Austria msagnanimus ducibus foecunda refulge) en Liberalita (Mununifico tellus vivere Rege
potest); onder Bonta en la Mansuetudine, met in een plaat marmer de tekst ‘Barabaro mansueto cedite bella
Ducis’ op een banderol tussen festoenen ‘Transeat aethereas sacra magnificentia fedes’ en de tekst in de
grootste letter: ‘Inclyte dux patrie fulgens pietate paterna, Adsis, eniteat lumine clara fides’ onder een beeld
van Rudolf de eerste Oostenrijkse Keizer, in bronsimitatie, de tekst: ‘Et nati natorum, & qui nascentur ab illo,
Cuncta sibi subdent, iustitiacq regent’ en tenslotte onder een soortgelijke voorstelling van Keizer Frederik
‘pacifico’: Imperatoria pacis cultori, assertorique maximo’ zijn door Mattioli overgenomen, waarschijnlijk
had hij de voorstellingen en de teksten zelf uitgekozen en opgesteld.
Jacquot, 1960, o.a. p.478, ‘tout est simplifié et magnifié, ne nous renseigne qu’indirectement sur la complexité
des mobiles psychologiques et politiques du personage réel’.
Ik heb (nog) niet kunnen achterhalen op welke locatie Mattioli deze boog ziet. Daartoe kent de plattegrond
van de Burcht van 1558 teveel hiaten.
Luchner, 1957, p.106-112.
Bohatsova, 1985, p . Bažant, 2006, p.221.
Cima = boven, wat zou kunnen verwijzen naar de oostzijde, (gezien vanaf de ingang van de tuinen), maar
hier was en is geen ruimte voor een groots spektakel. Waarschijnlijker was er aan de voorzijde van het
zomerpaleis, op de plaats waar nu de zingende fontein staat ruimte. Zie ook Dobalova, 2008 (1), p.11.
Bažant, 2006, p.235.
Bažant ontleent deze interpretatie aan Bodo Guthmueller, Ovidio methamorphoseos vulgare, Bappard am
Rhein 1981 en Bonsignori 1497, f.4v. pertanto le simie, ipv scires e sanuine natos (..).
Bažant, 2006, p.232.
Bažant, 2006, p.235.
Scheicher, 1979, p.77, zij geeft geen bron voor deze bewering.
Innwentarz panstwii krziwoklatskeho 1560 [inventaris van de heerlijkheid Krivoklat], Staré Manilpulace,
Archiv Ministerium Unitra V Praze, P 90-3, karton 1683.
Albert Ilg, p.6, merkte in 1880 terecht op dat de term Rüstkamer eigenlijk alleen past voor de ruimte met
wapens die in geval van nood door de manschappen werden gebruikt, in Krivoklat bijvoorbeeld de 22
haakbussen. Pronkharnassen of de harnassen van beroemde strijders stonden in Praag waarschijnlijk, net als
in Ambras in een aparte (tentoonstellings)ruimte.
Voor de museale veranderingen in ordeningsprincipes is de Ambrasse kunstkamer een mooie casus. Voordat
(delen van) de verzamelingen in Ambras in de jaren ’70 van de vorige eeuw werden herenigd, waren de
objecten verspreid over verschillende afdelingen van het Kunsthistorisches Museum, maar ook in het
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Naturhistorisches Museum en in de Osterreichische Nationalbibliothek.
O. Doering, 1901, p.72.
L. Span: ‘Ostensura novis variantia pegmata formis Picturae quibus ista parem vix viderit aetas’, wat wijst op
de aanwezigheid van stevige kasten of stellages.
De bijzondere werkplaats werd in 1551 ingericht binnen de poort, tegen de vestingmuur, JAHKS X, 1889,
reg.6134.
Buzek, 2000, p.137-161 en Buzek, 2005, p.425-438, analyseerde drinkrituelen en in het kader hiervan de
handtekeningen in Ferdinands Trinkbuch. Dit toont ondermeer aan dat ook aan het Tiroolse hof van Ferdinand
II relatief veel Boheemse adellijken deelnamen aan het ritueel rond het zetten van een handtekening in het
zgn. Trinkbuch en de toegang tot de verzameling.
Margo Rauch, 2006.
Scheicher, 1979, p.112-113. In Ambras was dit koraal, volgens de inventaris van 1596 opgesteld in de
12de kast. Scheicher benadrukt dat de aartshertog zijn omvangrijke koralenverzameling niet had om de
geneeskrachtige werking of voor bezwering van het boze, maar uit natuur wetenschappelijk oogpunt. Het
koraal was als ware vegetatie in allerlei landschapjes met een houten basis verwerkt, maar ook in zilverwerk
en het was blijkbaar ook los voor handen, waarna het pas in de 18de-eeuw een voetstuk kreeg.
JAHKS XI, 1890, reg.7237 22-12-1556.
JAHKS XI, 1890, reg.7347 27-1-1557.
Pfaffenbichler, cat. Innsbruck 2005, p.72.
Martels, 1989, p.382.
Martels, 1989,p.383, noot 54.
Hirn II, (1887) p.428.
De datering van het antiquarium is niet eenduidig, maar enige aanwijzingen dat de aartshertog dergelijke
objecten in Praag verzamelde zijn er niet. In 1578 waren in Rome sculpturen besteld en in 1621 ziet
Hainhofer een ruimte met nissen, Löcher in denen Brustbilder, Ambras, 1977, p.157-159.
Elisabeth Scheicher, 1983, p.43-92.
Johannes von Francolins titelbeschrijving toont de bedoeling van deze publicatie: Thurnier Buch Warhafftiger
Ritterlichen Thaten, so in dem Monat Junij des vergangnen LX Jars in vnd ausserhalb der Statt Wienn
zu Rosz vnd zu Fuesz, auff Wasser vnd Lannd gehalten worden, mit schönen figuren contrafeet vnd dem
Allerdurchleuchtigisten …. Herren Ferdinando, erweltem Römischen Kayser …. deren allergeliebsten
Khindern, dem gantzen Adel vnnd hochberuembter Teutschen Nation, durch Hannsen von Francolin
Burgunder, Höchstgedachter Rö: Kay: Mayt: &c. Ernholden &c. zu Ehren beschriben. Het in beeld brengen
van de hele keizerlijke familie.
Het belang en de omvang van de kroningplechtigheden van Maximiliaan II en Maria in september 1562
worden in de literatuur verschillend benaderd. Bretholz, 1920, p.240-243 over de kroning van Maximiliaan II
en Edelmayer (e.a.), 1990, p.30.

Madelon Simons

Bibliografie
Bronnen
Tekeningen/Handschriften/Manuscripten
Archieven Praag
APH (Archiv Prazkeho Hradu), sbírka planů, c171/1-86 [kaart waterleidingen]
APH Mates, KuK HofBauAmbt, 1/10, č 05186, 1756 [Obora Hvĕzda, 18de-eeuws]
APH, KuK HofBauAmbt, Stallgebau 1854 gez, G.W. Dantzer
Archiv Ministerium Unitra V Praze (Centrale Archief), Inwentarz panstwii krziwoklatskeho 1560 [inventaris van de heerlijkheid
Krivoklat], Staré Manilpulace, P 90-3, karton 1683

Handschriften Österreichische National Bibliothek Wenen
Georgius Handschius, Historia praxeos 1554. Ms 11206
Georgius Handschius, Historia medica seu praxis 1560. Ms 11183
Gregorius Handschius, Historia Animalium. Pars I, ms 11143; pars II, ms 11153; pars III, ms 11130; pars IV, ms 11141; pars V,
ms 11142
Cod Min 108, fol.1-6, pen inkt en gewassen inkt, correcties in wit [Stern]
Jachtnotities aartshertog Ferdinand 1558-1565, zgn Jagdtagebücher. De twee oudste cod. 8307 en cod. 8308 (1558-1559)
Laurentius Span von Spanov, Ferdinandopyrgum, Descriptio metrica palatii…ab archiduce Ferdinando non procul ab urbe Praga
constructi. Ms Ambras 473, ONB Wenen, Cod. 9902, ongepagineerd
Wenen Kunsthistorische Museum (KHM):
Thurnier Buch, Wahrhafftiger Ritterlicher Thatten, so in dem Monat Junii des vergangnen LX. Jars in und ausserhalb der
Stadt Wienn zu Ross und Fuess, auff Wasser und Lannd gehalten worden […] durch Hannsen von Francolin Burgunder,
Hochstgedachter Roe. Kay May. Etc Ernholden etc. zu Ehren beschrieben. Wenen KHM, Kunstkamer codex 13955
Turnierbuch des Erzherzog Ferdinand II von Tirol, Oostenrijk na 1557 (op basis van het watermerk in het papier?), 131 Blz. H
258 mm, B.363 mm, Wenen KHI Museum Kunstkammer, inv.-nr. 5134
Bildcodex KHM Wenen, Kunstkammer, inv.-nr. 5250

Niet gepubliceerd
Ch. Gamber, (ongepubl.) 1990 in typscript, transcriptie brief Hochzeitsturnier Pilsen, afd.Waffensammlungen Kunsthistorisches
Museum Wenen
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Verantwoording van het beeldverhaal
Verklaring van de symbolen:
+ foto van object uit de 14e eeuw
# beeldmateriaal of foto van een object te dateren in de 15de tot 18de eeuw, in min of meer authentieke staat
~ beeldmateriaal uit de late 18de of 19de eeuw
* 20ste- of 21ste -eeuwse reconstructie of foto van deels veranderd 16de-eeuws object
? datering onbekend
Afkortingen herkomst verwijzing:
[FA = fototeka Ústav dĕjin umĕní AV ČR]
[MS = foto Madelon Simons]
Voorwoord
V 001 = #I 032 detail. Terzio, ontwerptekening voor figuren Heldenrüstkammer, pars II nr 18, aartshertog
Ferdinand II, Wenen KHM, Ilg 1889, p.250-257
V 002 = #2 051 Johann Minsinger,‘Notitieboekje’ of tafelet van koning Ferdinand, rechter binnenzijde met witte
toren van de Praagse Burcht rond 1530, een spiegelverkeerde verbeelding van de vestingmuur en het
Westelijk paleis?, gedat. 1529, gesign. Lhotsky 1972, KHM Wenen, Kk. Inv.nr.5378
V 003 = omslag van notitieboekje #2 051 KHM Wenen, Kk. Inv.nr.5378
V 004 = #3 015 Opstand Stern ONB codex min 108/2 [FA]
V 005 = #I 032 Terzio, ontwerptekening voor figuren Heldenrüstkammer, pars II nr 18., aartshertog Ferdinand II,
Wenen KHM, Ilg 1889, p.250-257
V006 = ~3 001 Overzicht van waterleiding vanaf de bron: deWitte Berg tot in de Praagse Burcht, 18de eeuw,
ingetekende route, Burcht tot ingang ‘Neue Tiergarten’APH (Archiv Prazkeho Hradu) sbírka planů, c171/186 [FA]
Inleiding
*I 001 Gevel gebouw Oude Stad, februari 1993 [MS]
*I 002 Gevel Stern, zomer 2008 [MS]
#I 003 Westelijke sterpunt, het gebouw heeft geen plint, zomer 2008 [MS]
#I 004 Centrale hal Stern stucgewelf [FA]
*I 005 Stern, zomer 2008 [MS]
#I 006 Contouren van Stern en de vestingachtige constructie uit Bialostocki 1976 [fig.XIX]
*I 007 Stern en balhuis [FA]
#I 008 Godin detail uit Sigmund Elsässer, Innsbruck 1580, ingekleurde gravure Wenen KHM, Kk inv.nr. 5269
#I 009 Paulus van Vianen, det. Burcht Zuidzijde met het Koninklijk Paleis. pentekening, Berlijn St.Mus.pr.kab.
nr.11933
#I 010 ‘Turnierbuch’ aartshertog Ferdinand, na 1557, waterverf op papier, fol. 11, Wenen KHM, Kk.inv-nr.5134
#I 011 Hans Bockberger, portret koning Ferdinand I, rond 1555KHM, Gg Inv.nr. 4386
+I 012 De Boheemse kroon, bewaard in de St. Wenseslaskapel, oorspr. 14e eeuws
#I 013 Hutsky, Figura XVII uit Leven en martelaarsschap van St Wenseslas, de heilige temidden van verzamelde
adel
#I 014 Terzio, ontwerptekening voor figuren Heldenrüstkammer,keizer Ferdinand I, Wenen KHM,pars I, p.3, Ilg
1889, p.250
#I 015 toegeschr. Terzio, Aartshertog Ferdinand II in tiomfboog, 1557-58 gemengde techniek op perkament KHM
W KK4974
#I 016 Jan Kozel, detail Burcht en Kleine Zijde, Panorama van Praag 1562, houtsnede in 10 dln (55,5x196,7cm)
#I 017 Detail zomerpaleis naast de Praagse Burcht, J. Sadeler, vedute, 1606, gravure
*I 018 Stern [MS]
#I 019 Adriaan de Vries, buste Keizer Rudolf II, brons, gesigneerd en gedateerd 1603 KHM Wenen Sam.P.u.Kg.
inv.nr.5506
#I 020 Titelblad Samuel Quicchelberg, Inscritiones vel tituli theatri (…) München 1565
*I 021 Reconstructie van kunstkasten in de Kunstkamer bij kasteel Ambras, reconstructie na 1970
#I 022 Titelblad P.A.Mattioli New Kreuterbuch, in vertaling G. Handsch, Praag 1563 exempl. NKCR 16A50
#I 023 ‘Trinkgefäss’, collectie Ambras, mogelijk gebruikt bij drinkritueel, cat. Ambras 1998, p.31
#I 024 Idem 010 na 1557, waterverf op papier, fol. 167, Wenen KHM, Kk.inv-nr.5134
#I 025 Nissen in trappenhuis Stern [FA]
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*I 026
#I 027
#I 028
*I 029
*I 030
*I 031
#I 032

Anoniem, reconstructie Camillo’s theater
Balthasar Englprunner, namen en geboortedata kinderen F&A, Wenen voor 1562 ONB Handschr. Cod.ser.
nr. 3981
Del Pozzo, deel fresco op de muur van het Oude Paleis van de Praagse Burcht, uit de tijd van het
stadhoudersschap. Fucikova 2003
Maquette directe ommuring, balhuis en Stern op de ingangsverdieping van Stern, permanente
tentoonstelling in Stern
Interieur ingangsverdieping Stern gemanipuleerd met een harnas in nis [FA en MS]
Harnas in gereconstrueerde kast Rüstkammer II Ambras
Terzio, ontwerptekening voor figuren Heldenrüstkammer, pars II nr 18., aartshertog Ferdinand II, Wenen
KHM, Ilg 1889, p.250

Hoofdstuk 1
~1 001 G. degli Avancini.Erz.Ferdinand ziet Philippine Welser,1825Ferdinandeum Innsbruck, inv.nr gem.1099
#1 002 Zuidduits meester, Philippine Welser, ca. 1557, paneel KHM Schl. Ambras, inv.GG 8012
#1 003 J.Seissenegger,Maximiliaan II en Ferdinand II, ca.1540, KHM W, GG inv.8191
#1 004 Kasteel Ambras, Gravure .M.Merians Wereldtopographie, 1649
#1 005 J. de Flandres,Philips de Schone, ca 1496-1500,KHM,WenenInv GG3872
#1 006 Mr.Magdalena Legende, Johanna v.Castilië (als weduwe), KHM, Wenen, Inv. GG4450
#1 007 Mr.St.Jorisgilde, Karel V met Eleonore en Isabella, 1502, KHM Wenen, inv.GG4452
#1 008 Werkplaats. Hendrik van Lacke (Brussel), Tapijt met de wapens Ferdinand, Anna, Louis, Maria uit een
serie voor Margaretha van Oostenrijk, rond haar wapen: ‘Fortune Infortune fort une’ Museum Budapest,
inv.nr. 14764
#1 009 Tiroolse meester, Ferdinand & Anna en hun 15 kinderen ca.1558, KHM Samml.Ambras, inv.PA 1494
#1 010 kopie naar Seissenegger,1542,Elisabeth oudste zus van aartshertog Ferdinand , kgin van Polen , papier op
hout KHMW GG inv.4696 Deze kleine copie van Ferdinands was onderdeel van de portretcollectie van
aartshertog Ferdinand II
#1 011 J.Seissenegger, Anna van Beieren, rond 1548, KHMW, inv.GG 3226
#1 012 Gebedsboek gemaakt voor kardinaal Andreas (1558-1600), Antwerpen na 1576, het jaar van Andreas’
wijding, in de medaillons zijn beide ouders Ferdinand en Philippine, ONB, Hofbibliothek Theol. 851
#1 013 NoordItaliaans, Anna Catharina, ca.1582, KHMW GG inv.7948
#1 014 nr.J. Seissenegger aartshertog Ferdinand, ca.1540, KHM sl Ambras, inv.3320
#1 015 an.Duits, Andreas en Karl, Ca.1563, KHMW, GG inv.8033
#1 016 detail uit Ambras, de gebouwen van de verzamelingen M.Merians Wereldtopographie, 1649
#1 017 Alexander Colin, Bovenzijde grafmonument Ferdinand II van OostenrijkSilberne Kapelle, Innsbruck
#1 018 Alexander Colin, grafmonument Philippine Welser in de Silberne Kapelle, Innsbruck
#1 019 Natternzungen Kredenz, Duits rond 1450, verguld met fossiele haaientanden, quartz, 27 cm, KHMW KK
89
#1 020 Triomfboog Keizer Maximiliaan I verkleinde copie Bibl. KHM inv nr D 48480
#1 021 Weisskunig, fol 103B, ‘die Ier und underweysung des jungen W(eiss) K(unigs) Schulz 1888, p.55
#1 022 Weisskunig, fol 116A, ‘Des jungen w(eiss) k(unig) ascendenten in seiner geburt’ Schulz 1888, p.63
#1 023 Weisskunig, fol 147B, ‘Geschicktheid der mummerey und kurzweil’, Schulz, 1888, p.83
#1 024 Monogr. NP, Freydal, Mummerei, fol 116, gedat. 1515 pen, penseel, tempera, waterverf KHM Wenen, Kk,
inv.nr.P5073
#1 025 (op de wijze van) Augustin Hirschvogel, Hofburg Innsbr.,1525-35, pentekening
#1 026 Franceso Terzio naar Seissenegger, Koningin Anna (1503-1547 en twee kinderen, na 1551, kinderen
toegev. door Terzio (?), vermoedelijk de jongsten: Helena (1543-1574) en Johanna (1547-1579)
#1 027 Detail: An.Oostenrijks ca. 1558, hout 28cm x 175 cm. van links naar rechts:
Anna en dochters Elisabeth, Anna, Maria, Magdalena, Katharina, Eleonore, Margarete, Barbara, Ursula,
Helene en Johanna, KHM Wenen
#1 028 Weisskunig, fol 101B, ‘Aller des jungen w(eiss) k(unig) kurzweil in der jugend geübt’, Schulz 1888, p.53
#1 029 Weisskunig, fol.109B, ‘Wie er lernt der syben freyen kunst’, Schulz 1888, p.59
#1 030 Weisskunig, fol.128B, ‘Der geschicklichkeit des jungen w k in angebung durch seinen eygenen person in
mangerley sprachten vil seinen sectretarien auf einmal’, Schulz 1888, p.69
#1 031 Leerboekmeester, Initiaal met Maximiliaan zijn medeleerlingen, een repetitor en Peter v. Parshal, tekst is
afschrift voor Maximiliaan I van Villedieu, Doctrinal, ONB Handsch. Cod. 2289, Ambras 285
#1 032 Jacob Fladnitz, Latijns conversatieboek met aantek. van Max. I, ONB handschr. Cod 15096 fol. 2r
#1 033 Maximiliaan tekende zichzelf in krijgsharnas te paard, [det. 1 033]
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#1 034 Belegering van een vesting, pentekening uit leerboek geometrie/vestingbouw, 1600, cat. Rosenburg, p.397
#1 035 Aanleg van een zeehaven, leerboek geometrie/vestingbouw, 1600 [idem 1034]
#1 036 Miniatuur uit het portretboek van Hieronymus Beck, medeleerling van aartshertog Ferdinand. Het boek
bevat 240 portretjes, copieen van vroeg 16de-eeuwse portretten, KHM Gg inv.nr. 9691
#1 037 Elisabeth, copie op papier uit de portretverz. A.Ferdinand.II, 13x 10 cm. KHM GG. Inv.nr. 4696
#1 038 Bartholomeus de Momper, Hof van Brussel, ets/gavure, ingekl. Brussel Kon.Bibl. Prentenkab. S II 11445
plno C
#1 039 nr Titiaan, Maria van Hongarije, doek, Parijs, Mus.dAD. inv. Pe 243
#1 040 Lucas Cranach, Maurits van Saksen, deel huwelijkportret, 1541, St.Kunstsamml. Dresden
#1 041 Franceso Borgani, det. met veduut van plazzo Ducale in Mantua, Museum hert.paleis, inv. 4189
#1 042 Titiaan en werkplaats, Paus Paulus III Farnese, na 1546, KHM Gg.Inv.nr. 99
#1 043 ‘Hollands’, detail ‘Postreise’ aartshertog Ferdinand II, 2e helft 16de eeuw, KHM Ambras, GG 5682
#1 044 trabant van Graaf Niclas von Serim, strijders tegen de Turken bij Szigetsvar, ingekl/houtsnede, Museum
Iohanneum Graz, inv.nr. AG.K 10-786
#1 045 Francesco Terzio, aartshertog Ferdinand II na 1557 met gulden vlies, doek KHM Wenen inv.nr.GG 7971
#1 046 Zuidduits meester, Philippine Welser, ca. 1557, paneel KHM Schl. Ambras, inv.GG 8012
#1 047 Plattegrond Augsburg omstreeks 1550, houtsnede, Augsburg Städtische Kunstsammlungen, inv.47
~1 048 Philippine smeekt keizer Ferdinand I om vergiffenis. 19de-eeuws schilderij naar een verzonnen gebeurtenis
#1 049 Duits, Anna Welser, doek gedat. 1560 Wenen GG 7980
#1 050 toegeschr.Leone Leoni 1551 Philippine : Divae Philippinae.zilver 55 mm KHM Wien. Toekenning hand
Leoni is van Kenner. 1892 Ph..Boeheim 1894 p. 57 wijst op veranderingen en twijfelt aan de datering
~1 051 nr. Carl Remshardt ,Vermoedelijke geboortehuis Philipine Welser ca. 1565, gravure ca.1701, Boeheim
1889, z.p.
*1 052 Kasteel Bürglitz foto
#1 053 Duits, Katharina von Loxan, doek 1565, doek KHM Wenen, inv.nr. GG 8166
*1 054 Lavet dat voor Philippine Welser in kasteel Ambras werd ingebouwd. Vocelka/Heller, 1998
#1 055 Anoniem Duits, Andreas en Karl, Ca.1563, KHMW, GG inv.8033
#1 056 Gebedsboek gemaakt voor kardinaal Andreas (1558-1600), Antwerpen na 1576, het jaar van Andreas’
wijding, in de medaillons zijn beide ouders Ferdinand en Philippine, ONB, Hofbibliothek Theol. 851
#1 057 handschrift Philippine Welser uit de Ambraser ‘Trinkbüchern’::Ich hoff zu gott, ph w 1567’ KHM Wenen,
inv.GG 8012, Boeheim 1889
Hoofdstuk 2
#2 001 Praag uit Hartmann Schedels Welt Chronik, 1493 houtsnede19,2x51,5 cm. 229v-230r:
#2 002 Ludwigsvleugel van oude paleis in Praagse Burcht detail uit: Paulus van Vianen tekening, Berlijn
Kupferstichkab. Inv.nr. 11933
#2 003 Foto ingang Wenseslaskapel in St Vituskathedraal. Fučikova 2003
#2 004 Buda uit Hartmann Schedels Welt Chronik, 1493, houtsnede 24,2x 52,5cm, 138v-139r
#2 005 Initial W, referentie aan koning Wladislav , Wladislawzaal Koninklijk Paleis
#2 006 Wenen uit Hartmann Schedels Welt Chronik, 1493, houtsnede Pannonie, 98v-99r
*2 007 Reconstructie van de bebouwing van de Burcht tot 1620
1. locatie tuincomplex sinds 1534
2. kloff tusen tuinen en burcht
3. brug over de kloof sinds 1534
4. St.-Vitus
5. paleis koning Wladislav
6. paardentrap
7. ruimten met o.a. de Landrechtstube
8. Wladislavzaal
9. Ludwigvleugel
10. zg. westelijk paleis
11. witte toren
12. bebouwing ontstaan onder Keizer Rudolf II
13. zalen boven de stallen Rudolf II
14. Rosenbergpaleis rond 1620
15. huis van de Burggraaf
#2 008 Roelant Savery, Burcht, tek. br.,groen, blauwig gewassen, 1604-1609, Fitzwilliam Mus.Cambridge inv.nr
3135
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#2 009
#2 010
#2 011
*2 012
#2 013
#2 014
*2 015
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#2 027
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#2 044
#2 045
#2 046
*2 047
*2 048
#2 049
#2 050
#2 051
#2 052
#2 053
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Jan Kozel, detail Panorama van Praag 1562, houtsnede in 10 delen ( 55,5x196,7 cm)
Prent Aegidius Sadeler, gravure met Wladislav zaal met kramen
decoratie Wenseslaskapel, Chr.figuur is 15de-eeuwse copie nr. Mr Oswald 1370
Burcht vanaf St.Vitus naar het Oosten, torens St Jorisklooster
Wapenschild van de Boheemse koning aan gevel St Vitus. Fučikova 2003
alliantietapijt [1 008]
plattegrond oude paleis, 1e verdieping met de ontvangstruimten van de koning, Chotebor 1995
1. Wladislavzaal
2. ruimten Boheemse administratie
3. Landrechtstube
4. paardentrap
5. Ludwigvleugel
6. koninklijk paleis met reconstructies van appartement
Hans Spiess, bouwmeester, zgn. audientiezaal van koning Wladislav. Fučikova 2003
Nr C.Vermeyen?, Portretdiptiek Koning Ferdinand en koningin Anna, na 1531, Innsbr.
TirolerLandesmuseum, inv.114 & 115
Nikolaus Solis, Sila Rasa, ingekleurde ets Muenchen 1568, Beierse Staatsbibl. inv.-Nr. Rar 636
Boekenkasten van de Landrecht, Staatsarchief, boekdelen na 1541 – 1795, Fučikova 2003
Huis van de Burggraaf, Fučikova 2003
locatie van het Westelijk of Nieuwe paleis van aartshertog in 1554 verbouwd door Hans Tirol, situatie na
ingrijpende verbouwing door architect Janak in 1920-. Fučikova 2003
Enige overblijfsel uit periode 1554- begane grond paleis aartshertog Ferdinand. Fučikova 2003
Fresco Wenseslaskapel, met bezoek van koning van Denemarken, cat. Praag 2007
detail uit fresco Wenseslaskapel, bouwmeester met haak Ried? en de Deense koning. De identificatie van
Ried is naar mijn weten louter gebaseerd op de datering van het fresco het eind van de 15e eeuw
Buste Matthias van Arras op het triforium van de St.Vituskathedraal.
Sigismundkapel in St Vitus met grafmonumenten van Boheemse adel
Burcht na de brand van 1541, authent.? Houtsnede. Vancura 1976, p.89 [zie 2041]
Roelant Savery, Brug over kloof, tek. Gesign. Rond 1600 Cambridge Fitzwilliam Mus. 3135
detail fresco met portret van een bouwmeester B. Ried? St Vitus, cat Praag 2007
B. Ried, Wladislavzaal, 1503 [FA]
getordeerde zuilen Benedikt Ried foto Fučikova 2003
trap naar Wladislav zaal foto Fučikova 2003
Benedikt Ried, grote ramen in de Waldislavzaal zuidgevel foto [FA]
Noordzijde buitengevel Wladislavzaal foto [FA]
Benedikt Ried zuidzijde facade Wladislavzaal foto [FA]
Zomerpaleis, Fučikova 2003
Wladislavzaal, Fučikova 2003
Detail netgewelven Ried in Landrechtstube
Hutský, Figura XIX uit Leven (…) van St Wenselslas, ontvangst van relieken. Hutský repr.1997
Wolmut dak zomerpaleis 1556-57
Burcht na de brand van 1541, Houtsnede. Vancura 1976, p.89. Over de authenticiteit van de prent bestaan
twijfels, hoewel er meer 16de-eeuwse prenten van de brandende Burcht bekend zijn. Kozak/Chotĕbor 2001
Reconstructie paleis van heren Rosenberg. Chotĕbor 1995
Fragmenten van een relief met putto deel van een portaal uit. Pernstein paleis Fučikova 2003
Scherf met het wapen van Pernstein gevonden in het Pernstein paleis onder het Lobkokovic paleis,
Chotĕbor 1995, foto Fučikova 2003
Wapen van Pernstein
Mr. Andrecht, Boheemse standen bijeen in Landrechttstube, houtsnede ca. 1550
Wapens van Boheemse standen in het ‘nieuwe’ archief van de Landtag. Fučikova 2003
Doorsnede oude Koninklijk paleis uit Chotebor 1994
Detail Kozel, Praagse Burcht 1562 [2 009]
Paulus van Vianen tekening, Berlijn Kupferstichkabinet. Inv.nr.11933
Johann Minsinger,‘Notitieboekje’ of tafelet van koning Ferdinand, rechter binnenzijde met witte toren
van de Praagse Burcht rond 1530, een spiegelverkeerde verbeelding van de vestingmuur en het Westelijk
paleis?, gedat. 1529, gesign. Lhotsky 1972, KHM Wenen, Kk. Inv.nr.5378
Eén van de vijf leitjes waarop notities van de hand van koning Ferdinand I [2 051]
Wapen van Johannes Tscherte, koninklijk bouwmeester
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#2 054
#2 055
#2 056
*2 057
*2 058
*2 059
*2 060
#2 061
#2 062
#2 063
#2 064

#2 065
#2 066
#2 067
#2 068
#2 069
#2 070
*2 071
*2 072
*2 073
#2 074
#2 075
#2 076
#2 077
*2 078
*2 079
#2 080
#2 081
*2 082
#2 083
#2 084
~2 085
#2 086
#2 087
#2 088
#2 089
#2 090
#2 091
#2 092
#2 093
#2 094
#2 095
#2 096
#2 097

Plattegrond uit periode Keizer Rudolf II, Muchka 1988, p.88 pl.5
Det. [2 054] met klustering van ruimten rond de Witte Toren en het paleis van aartshertog Ferdinand II
Jan Kozel, detail westelijk paleis [2009]
Bonifacius Wolmut, orgelvoet/balcon niet op oorspr. plaats in St. Vituskathedraal,
Huidige orgel in St Vitus. foto Fučikova 2003
‘Landrechtstube’ foto Fučikova 2003
B.Wolmut schrijversbalkon in Landrechtstube, achterwand is later ingebouwd
B.Wolmut restauratie van plafond van Landrechtstube, imitatie net gewelven in hout. foto Fučikova 2003
Tekening met ontwerp stucwerk landrechtstube, Centraal Archiv Praag DKM IV- P sv. K.L/190
Sigismund Kapel, tekening van te schilderen voorstelling gestuurd aan koning Ferdinand bij een
verantwoording opgesteld voor Hand Tirol door Dr Ludwig Schädin, JKSAK V. 1887, reg. 4204, 30 maart
1553. p. LXIII.
B Wolmut Schets van de inrichting van tuinen/perken naast het zomerplaleis. Rechtsonder: het zomerpaleis,
links van het midden tot bovenin traptreden waardoor het zomerplaleis met de ruimten waar tennis werd
gespeeld en de plaats van het grote balhuis in 1567, werd verbonden. Dit wijst er ook op dat het terrein
voor het zomerpaleis afgerasterd was. In een van de perken herkent Dobalova (2007-2) een veelhoekige
houten aquarium.
Domenico del Pozzo fresco 1554 oorspr. op gevel van het oude paleis, de zaal van de Landrecht.Het
frescofagment is achter bebouwing verstopt. foto Fučikova 2003
Jacob Seissenegger, Willem von Rosenberg (1535-1592) ca.1560, Kasteel Nelahozeves.
Een telg uit het geslacht Lobkovic
Rouwstoet koning Ferdinand I 6 augustus 1565 in Wenen, papierrol 1342 cm. Linz Ö.Landesarchiv.
Landschaftsakten Bd 14. A IV.1
Alexander Colin, Monument voor Ferdinand I en Anna, oorspr. in 1562 opdracht van Maximiliaan II, onder
toezicht van aartshertog Ferdind II begonnen. Keizer Rudolf II, liet in 1576 de beeltenis van zijn vader
Maximiliaan II op het deksel toegevoegen. In het schip van St Vitus, Praagse Burcht .
Detail Kozel, Praagse Burcht 1562 [2 009] detail Pernsteinpaleis
Projectie van Rosenbergpaleis Chotebor 1995
Burcht in de 17de eeuw, Chotebor 1994
Lobkovic-Schwartzenbergpaleis op het plein voor de Burcht
Anonieme houtsnede, ruiter in de tuinen voor de Burcht houtsnede, zichtbaar is de noord/westzijde van de
Burcht. De ruiter moet zich in de tuinen bevinden, niet ver van de brug over de kloof, ca. 1560
Detail uit Alessandro Baratta, La famossima e nobilissima città di Genova 1637 gravure Parijs bibl. Des
Etampes. Geheel rechts villa Doria Genua aan het water.
Detail uit [2077] Massys Flora, 1561 met achtergrond villa Doria in Genua.
Jan Massys, Flora met zicht op Genua, 1561, Stockholm National Museum
Foto Burchttuinen met uitzicht over de kloof naar St Vitus
De huidige botanische tuin op de plaats die Velius moet hebben geadviseerd op de warme zuidzijde aan de
rand van de kloof
Sebasiano del Piombo, portret Andrea Doria, 1520 paneel, Doria Pamphilii coll. Rome
Binnenplaats met arcade van Villa Doria in Genua.
reconstructie van het Lustschloss van koning Wladislav Durdik, Chotebor, 2002
Utens, Villa di Dafaggiolo, Florence, Museo Com’Era
Utens, Villa di Castello, Florence Museo Com’Era
Gravure 19e eeuw, Ligging zomerpaleis gezien vanaf de Moldau
Zomerpaleis, noordgevel
Kasteel Ambras, plafond 1e rustkammer met planetarium
Italiaanse steensnijder relief in zwikken van arcade zomerpaleis [MS]
Italiaanse steensnijder relief in zwikken van arcade zomerpaleis, Ferdinand en Anna [MS]
Italiaanse steensnijder, relief Alexander en balustrade zomerpaleis [MS]
Italiaanse steensnijder, detail relief zomerpaleis, gordiaanse knoop [MS]
Italiaanse steensnijder, relief in balustrade zomerpaleis, na 1548, Aeneas en Anchises [MS]
Italiaanse stucwerker, Aeneas vlucht uit brandende Troje, centrale relief Stern, 1557-58 [FA]
Italiaanse steensnijder, Aeneas vlucht uit brandende Troje, kasteel Nelahozeves [FA]
Zingende fontein voor zomerpaleis
Terzio ea. Zingende fontein
An.Z.Ned. Detail schilderij Gezicht op Brussel, Mus.vd stad Brussel Broodhuis, inv.K 1941/1, balspelen op
toernooiveld
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#2 098 B. Wolmut Noordgevel grote Balspelhuis in de tuinen ten zuiden van het zomerpaleis, gebouwd vlak na het
vertrek van aartshertog Ferdinand II na 1567
#2 099 B. Wolmut, Grote Balspelhuis [als 2098]
#2 100 Anonieme aquarel uit een Duits aantekeningenboekje ca. 1598, Gillmeister 1997
Hoofdstuk 3
~3 001 Overzicht van waterleiding vanaf de bron: deWitte Berg tot in de Praagse Burcht, 18de eeuw, APH (Archiv
Prazkeho Hradu) sbírka planů, c171/1-86 [FA]
*3 002 Ingangs poort, wildpark Bila Hora, zomer 2008, [eigen foto].
#3 003 Jachtscene uit der Weisskunig, p.86-87, houtsnede Leonhard Beck, Parforcejacht.
*3 003A Petr Uličný, projectie van de ligging van het wildpark op de Witte Berg en de Praagse steden, 2007
#3 004 Pagina uit Jagdtagebuch aartshertog Ferdinand, Bohemen, 1565 ONB Handschr. cod. 7337
*3 005 Tuinzijde Palazzo del Te Mantua, foto
*3 006 Allee gezien vanaf toegangspoort in de richting van Stern, 2008 [eigen foto]
*3 007 Idem, zomer 2008 [foto MS]
*3 008 Stern, zomer 2008 [foto MS]
~3 009 Kaart ‘Pulvermagazin’ dd. 1756, met verbinding Stern naar keukengebouw, APH [FA]
#3 010 Giusto Utens, Villa de Medici, schilderij, 1598-99, villa dateert 1443-1452
*3 011 Ruïne van de muur op de helling achter Stern, 2008 eigen foto
~3 012 Tekening van Balhuis achter Stern in 1854 in gebruik als stal. APH [FA]
*3 013 Foto situatie balhuis begin 20 ste eeuw, [FA]
~3 014 Detail van stucwerk ingangsverdieping Stern, [foto van afdruk in gips uit Baum 1877]
#3 015 Opstand Stern ONB codex min 108/2 [FA]
#3 016 Ingangsverdieping Stern, ONB codex min 108/4 [FA]
#3 017 Eerste verdieping Stern, ONB codex min 108/5 [FA]
#3 018 Zolderverdieping ONB codex min 108/6 [FA]
#3 019 Kelderverdieping Stern met Italiaanse tekst over fundatieritueel d.d. 25 juni 1555, ONB codex min 108/3
[FA]
#3 020 Twee punten van Stern Westkant [foto MS 2008]
~3 021 Ingangsportaal toegevoegd in 1823 [ foto MS 2008 ]
*3 022 Stern [foto MS 2008]
#3 023 Francesco Terzio, aartshertog Ferdinand II in het veldkuras van de ‘Adlergarnitur’, 1556-57, doek, KHM
inv.nr. Gg 8063
~3 024 Svatek, prent, 19de-eeuwse fantasiereconstructie Stern.
#3 025 Veelhoekige toren op de binnenplaats van ‘Camillo Castiglione’ in Casatico, midden 16e eeuw
#3 026 Geometrische figuur van een havenstad binnen een zespuntige stervormige vesting
#3 027 Trappenhuis Stern [FA]
*3 028 Kamer ingangsverdieping Stern met digitale plaatsing harnas in nis [FA] [bewerking MS]
#3 029 Franceso Luchese, zgn ‘Spaanse zaal’ bij kasteel Ambras, 1570
#3 030 Centrale hal ingangsverdieping Stern [FA]
#3 031 Kamer eerste verdieping Stern [FA]
#3 032 Geometrische figuren in terrazzo op de eerste verdieping Stern,[ foto Muchka 2002]
*3 033 Zolder Stern anno 2002, [foto Muchka]
#3 034 Detail tegelvloer zolder, [idem]
~3 035 Stuckaders ingangsverdieping, [Baum 1877]
#3 036 Stucplafond centrale hal, midden: Aeneas en Anchises. [FA]
#3 037 Detail stucplafond gang, vogel met twee koppen [MS 2008]
#3 038 Detail stuc centrale hal, Manlius [FA]
#3 039 tekening van ontwerp stucwerk voor de ‘Landrechtstube’ Praagse Burcht, zie [2 061]
#3 040 Detail uit stuc Cimon en Pero stijlkenmerk Italiaanse meester groot hoofd zonder nek [FA]
#3 041 Karakteristiek van een detail van relief in steen van zomerpaleis, groot hoofd zonder nek [MS 2008]
#3 042 Detail stuc mucius scaevola, slot Nelahozeves [foto Umeni 23 1973]
#3 043 Detail stuc mucius scaevola, slot Kratochvile [foto Umeni 23 1973]
#3 044 Detail stuc mucius scaevola, zomerpaleis Praagse Burcht [MS 2008]
#3 045 Detail stuc mucius scaevola, Stern stuc centrale hal [FA]
*3 046 Plattegrond Corte vecchia in het Castello de San Giorgio, Mantua
#3 047 Andrea Mantegna, Mars en Venus: de Parnassus, doek, Louvre, deel decoratie Studiolo Isabella d’Este
1497
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#3 048
*3 049
#3 050
#3 051
#3 052
#3 053
#3 054
*3 055
~3 056
#3 057
#3 058
#3 059
*3 060
#3 061
*3 062

#3 063
#3 064
#3 065

Antonio da Sangallo veelhoekige plattegrond Palazzo Farnese, Caprarola 1520
Reconstructie antiquarium Ambras
Detail stuc centrale hal Stern satyr [FA]
Stucwerk in 2e zaal Stern in het centrum Mercurius [FA]
Centrale centrum gang Stern man in veldkuras met krab als schildteken, Mars? [FA]
Satyr en vrouw afgietsel detail stucwerk in Stern [foto van afdruk in gips [Baum 1877]
Detail uit stucplafond Stern met schetslijnen op de achtergrond [FA]
Stejkals cosmologische en astrologische interpretatie plattegrond Stern [Stejskal 2003, p. 127]
Gipsafgietsel van figuur Venus, [Baum 1877]
Stucwerk in gang Stern Venus [FA]
Stucwerk zaal Stern detail centrum Cheiron [FA]
Detail stucwerk amor en ram [FA]
Maquette Stern, onderdeel van de vaste opstelling in Stern.
Detail gravure Merian kasteel Ambras, Gravure. M. Merians Wereldtopographie, 1649
‘Unterschloss’, met ‘Rüstkammer’, kunstkamer, Bibliotheek en Antiquarium
Vestingwerken aan de Eger foto, koninklijk bouwmeester Ferrabosco was bij de bouw van deze vesting en
bij die van andere langs de linie betrokken. Maar veel meer is over zijn rol bij het ontwerp is niet bekend.
Deze foto( maker onbekend) toont de flexibiliteit van 16de-eeuwse vestingbouwers bij aanpassingen aan het
terrein
Pietro Ferrabosco, Schweitzertor Hofburg Wenen. Er is slechts een rekening uit 1553 over de betaling aan
Ferrabosco voor schilderwerkzaamheden. De bouwmeester noemt zich echter drie jaar later architect, dus
het is aannemelijk dat ook het ontwerp van zijn hand is
Stallburg binnenhof. Ferrabosco was betrokken bij dit, los van de Hofburg gebouwde, paleis voor
Maximiliaan II en Maria
Pietro Ferrabosco (ea), het Neugebäude bij Wenen werd vanaf 1562 in opdracht van Maximiliaan II
gebouwd. Dit ‘Lustschloss’ was in omvang vele malen groter dan Stern en met de aanwezigheid van stallen
en voorraadschuren veel meer passend bij de Italiaanse villabouw dan Stern bij Praag

Hoofdstuk 4
#4 001 Detail Dioscurides [zie 4 010]
#4 002 Hans Bockberger, Keizer Ferdinand I KHM [
#4 003 Portret Mattioli, uit: Commentarii...-Venetie 1565
#4 004 Beeldmerk van uitgever Melanchtrich, uit titlepagina ‚New Kreuterbuch 1563
#4 005 Anoniem, Botanische tuin Padua , gravure 2e helft 16e eeuw. De tuin kreeg meteen in 1545 deze vorm.
#4 006 Blad uit een Herbarium zoals Mattioli en Handsch ook zullen hebben gebruikt, Hippolyt Guarinoni, 16101630, Tyloler Landesmuseum NwS.Botanik, inv.nr.01
#4 007 Anonieme houtsnede, Konrad Gesnerus ‘Archiater Tigurnius’, naar geschilderd portret
#4 008 Portret Aldrovandi uit: Ulisse Aldrovandi, Ornithologiae… historiae libri XII, titelblad. Bologna 1599
p.107
#4 009 Bartolomeus Bruyn, Bernhard Clesius, paneel, na 1530, Wenen KHM.inv.nr. Gg_977
#4 010 Frontispice Petri Andreae Mattioli, Commentarii in VI libros Pedacij Dioscurides, Basel 1674
#4 011 Een destillatieoven uit vertaling Dioskurides vertaling Hajek, 1562, houtsnede
#4 012 P. 1236 en p.1237 van Pietro Andrea Mattioli, Commentarii, Venetië 1565, met een houtsnede van een tak
van een vlier
#4 013 Kaart NoordWesten Italie uit S. Münsters Cosmographia uit de vertaling van Mattioli, ed 1600
#4 014 ingekleurde houtsnede, Tobias Stimmer, portret Sebastiaan van Munster, voor 1589
#4 015 Portret Mattioli , herk. onbekend
#4 016 Titelblad New Kreüterbuch.Praag 1563
#4 017 Portret Hajek, uit: Herbar de tsjechische vertaling van Mattioli’s Dioscurides commentaren, Praag 1562
#4 018 Portret Mattioli uit Epistolarum Medicina ilium libri quinque Titelblad Praag 1561
#4 019 Anoniem portret, Matthaeus Collinus a Choterina, gravure
#4 020 Florian Abel, detail van ontwerp voor de Cenotaph van keizer Maximiliaan I, tempera op papier, geheel
meet 209,5xm x 474cm. Vermoedelijk gemaakt rond 1561.KHM Schloss Ambras inv.nr.Kk.4971
Abel werkte in Praag aan het Innsbruckse project op basis van de ontwerpen van de Triomfboog van
Maximiliaan. Mogelijk hadden de kunstenaars rond de aartshertog toegang tot het al dan niet gepubliceerde
werk van Maximiliaan.
#4 021 Handsch manusscript Tierbuch 3e band, Index Pisces
#4 022 Toegevoegde notitie (na redaktie?) in manusscript Handsch Tierbuch 2e band, cercopitheticus
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#4 023 Manusscript Handsch Tierbuch 1e band, De Unicorno: over de eenhoorn
#4 024 Houtsnede uit Gesners Thierbuch (…) 1551, houtsnede eenhoorn
#4 025 Pagina uit Aldrovandi Historia Animalum, p. 415, de eenhoorns van de hertog van Mantua en Sigismund I
van Polen
#4 026 Eenhoorn, Wenen Naturhistorisches Museum, Zoologische Abt., inv.nr. 7538
#4 027 Toegeschr. David Fröshl, twee delen van de hoorn van een eenhoorn, perkament in codex, verwijzing naar
deze band komt voor in de inventaris van de kunstkamer van Rudolf II 1598. ONB Wenen, codex min. 129,
f. 14r.
#4 028 Kameel uit Conrad Gesner, Thierbuch (...), p.22
#4 029 Anoniem Italiaans, Lama, doek, 16e eeuws, KHM Wenen, GG inv.nr 8245
#4 030 Anoniem Aap op een zgn. Reuzenkaartspel met verso wapen van aartshertog Ferdinand II. Dit spel werd in
de Kunstkammer in Ambras bewaard, waterverf op papier, KHM Wenen KK inv.6565
#4 031 Ulisse Aldrovandi, Serpentum et draconum historia Historia Animalum,II, Bologna 1640, p. 316
#4 032 Handsch waterpas uit manuscript Tierbuch 4e band
#4 033 Wapen Wilhelm Rosenberg uit Petr Ondrej Matthiolim Herbar, in de vertaling van Tadeas Hajek z Hajku,
schutblad, Praag 1562
#4 034 Een destillatieoven uit Mattioli Herbar 1562
#4 035 Liberale, zeespons en zeeslakkenaquarel, aquarel op perkament ONB Wenen Cod.n.2669
#4 036 Melchior Lorck, Portret Busbecq, houtsnede, gesign. Contantinopel 1557
#4 037 Anoniem De botanicus en de illuminator, houtsnede
#4 038 Mattioli, Castanea equinq, (paardenkastanje), houtsnede uit Dioskurides
#4 039 Melchior Lorck, houtsnede schildpad
#4 040 Melchior Lorck, houtsnede giraffe
Hoofdstuk 5
#5 001 Nikolaus Solis, Het banket tijdens huwelijk, ingekleurde ets München 1568, Beierse Staatsbibl. Inv.-Nr.
Rar 636, bij fol.35r.
#5 002 [Detail 5001] Solis: hoofd van de tafel met onder het baldakijn het bruidspaar en aartshertog Ferdinand II
#5 003 An. Duits, Reus Bona Riva en ‘dwerg Thomerle’eind 16e, Wenen KHM Gg Inv.nr. 8299
#5 004 [Detail 5003] met kind of dwerg
#5 005 [Detail 5001] Solis pronkbuffet en dienende heren
#5 006 Harnas van de dwerg Tomerle , II.Rustkammer Ambras, inv.nr. WA 421
#5 007 Bruiloft A.Farnese en M.v. Portugal in Brussel , 1565, feest met mummerei met wildemannen, ingkl.
penttek. Album.man.Un.v.Warschau, Kon. Verz. Ms 2b kral, vol.755
#5 008 [Idem 5007] de dans te Brussel 1565
#5 009 [Detail 5001] Solis, banket, hoge adel bedient het bruidspaar
#5 010 Graf van Heren van Lobkovic in St. Vitus Kathedraal
*5 011 Bouwmeester Augustin, Lobkovic-Schwarzenbergpaleis op het plein voor de Burcht, 1543-1584
#5 012 Heren als bediende op album huwelijk Farnese Brussel [5 007],
#5 013 Musici op prent Solis [5 001]
#5 014 Musici prent het banket uit album huwelijk Farnese Brussel [5007]
#5 015 Weisskunig, fol.138 b, ‘Der junge Weisskunig lernt die Baukunst’, Schulz 1888, p.76
*5 016 Veldherenportretten Franceso Terzio, portret aartshertog Ferdinand II in Adlergarnitur, 1556-57 KHM
Wenen Gg inv.nr. 8063 en in constructie 12 zgn. Feldherrenporträts, cat. Ambras 2002, p.76-79
#5 017 Uit toernooib.Francolin Burgunder, Planckengestech voor Hofburg Wenen, 1560 grav. KHM. Bibl. Codex
13.955
#5 018 Detail 5 017 voor het publiek geimproviseerde tribunes
#5 019 Paleis van Rosenberg Praagse Burcht, reconstructietekening uit: Chotebor 1995
#5 020 Portret Giulio Romano, housnede uit Vasari’s Vite, Florence 1568
#5 021 Titiaan, portret van Jacopo Strada, KHM Wenen Gg inv.nr.81
#5 022 Albrecht Dürer, paleis en tuinen Brussel, pentek. 1520, Bibl. Ac. Voor Schone Kunsten Wenen, inv.nr 2475
#5 023 Lucas v. Valkenborgh, ‘Lente’et decor paleis en tuinen, Brussel, paneel 1587, KHMW Gg 1065
#5 024 Solis Sila Rasa, ingekleurde ets Muenchen 1568, Beierse Staatsbibl. Inv.-Nr. Rar 636 [5 001]
#5 025 [ als 5 017], Voettoernooi voor Hofburg Wenen 13 juni 1560 grav. KHM. Bibl. Codex 13.955
#5 026 ‘Turnierbuch’ aartshertog Ferdinand II, na 1557, KHM Wenen Kk. Inv.Nr. 5134 Ferdinand, fol. 69
aartshertog Ferdinand in rood met ‘flittergold’
#5 027 Freydal houtsnede Albrecht Dürer, KHM Kk inv.nr 5073
#5 028 Toernooiachtige theatrale opvoering uit manuscript Sarmacia, fol. 19, ONB, Cod 8091 publ. Panek 2007 p.
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152-153
#5 029 Mailander Rüstung, aquarel op papier Bildcodex KHM Wenen, Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe,
inv.-nr.5250.
#5 030 Freydal, fol 14. Planckengestech, de ridder met de leeuw in rood (Max I) scoort het punt, KHM Kk inv.nr
5073 KHM Kk inv.nr 5073
#5 031 Freydal, fol 169, twee onbek. Ridders scoren allebei met het breken van de lans. [als 5030]
#5 032 Twee zgn Larffen, maskers ‚Moor’ en een ‚Huzaar’, Praagse werkplaats, KHM Ambras inv.WA 284 WA
248
#5 033 Flügeltartsch, Hongaars? Midden 16de eeuw, KHM Ambras, Inv.nr.WA 494
*5 034 Paardenmodel met ruiter in husarische Rüstung KHM Hofjagd- und Rustkammer, inv.nr. A 878
#5 035 [als 5 026] ‘Turnierbuch’ Ferdinand, fol. 167, Ferdinand als huzaar
#5 036 Pagina uit de beschrijving van Praags toernooi 2 mei 1557, handschr. 16p. Innsbruck Tiroler Landesarchiv,
.Pos 175
#5 037 [als 5 026] ‘Turnierbuch’ aartshertog Ferdinand, fol. 53 Ridder te paard als moor, verscheen bij de Folia in
de tuinen.
#5 038 Franceso Terio (?) Erzherzog Ferdinand in Adlergarnitur 1556-57 KHM W Gem.gal Inv.GG 8063
#5 039 ‘Adlergarnitur’ ensemble met alle onderdelen, IIIe Rustkammer Ambras,
#5 040 De rode pronkuitrusting, aquarel op papier Bildcodex III, KHM Wenen, Sammlung fuer Plastik und
Kunstgewerbe, inv.-nr.5250. Dit pronkkostuum met paardendek en helm met grote verenbos in rood met
goud stond aan een modelpop en op een paardenmodel in de IIIe Rustkammer in Ambras.
*5 041 Paard en figuur met zgn Romaische Rustung, Wenen Hofjacht und Rustkammer 1545-50. A783, A784,
A433
#5 042 [Detail 5 041] sandaal
#5 043 Filippo Negroli, Milaan 1541 Rondschild Karel V, Wenen Hofjacht und Rustkammer, A 693a
#5 044 Weisskunig fol.184B, Die Geschicklichkeit und new erfinding der harnischmeistery, Schulz 1888, p.108
#5 045 Francesco Terzio, aartshertog Ferdinand met gulden vlies, na 1557, KHM Wenen GG inv.nr.7971
#5 046 Anoniem, 16e eeuw, centrale plein van Pilsen, pen/aquarel.
#5 047 Toernooibord Jaroslav Lipssteinsky S Kolowrat, 1550 KHM Wenen Gg. Inv.8350/443
#5 048 ‘Turnierbuch’ aartshertog Ferdinand II, na 1557, KHM Wenen Kk. inv.nr.5134, fol. 11, ‘die mantenetoderes
Anndré Teufel en Julius de Riva’
#5 049 Sigmund Elsässer, Kolowrat Hochzeit, de lente, KHM Wenen Kk. inv.nr.5269
#5 050 detail [5 049] ‚godin’, :een man met een masker
#5 051 Sigmund Elsässer, Hochzeitskodex, oorspr. Ingekleurde prenten op een rol papier, tegenwoordig
ingebonden in 18de-eeuwse band New York Public Library Ger. 1582: Ludwig Graff zu Wia als zeegod,
Jaroslaw Schmirzicki, Franciscus Gerhard en Georg Sigsmund Lorch als zeegodinnen.
#5 052 Detail watermannen [5 051] bij de paarden die de slee met watergod en godinnen.
#5 053 Aartshertog Ferdinand II als Jupiter, uit ‘Kolowrat hochzeit’ 1580 , KHM Wenen Kk.inv.nr 5269
#5 054 Freydal 1512-1515, blad 156 Mummerei, KHM Kk inv.nr 5073
#5 055 Hubert Cailleau, Triomf Keizer Karel V in Valenciennes in 1540, Les Antiques de V. Handschrift 1553,
Bibl.Municipale Douai, ms 1183
#5 056 Triomfboog gebouwd door de stad Antwerpen bij de intocht van Philips II in 1549, uit serie van vijf grote
gravures van erebogen, Jacquot, 1960 p.290
#5 057 Francesco Terio (?) Erzherzog Ferdinand in Adlergarnitur 1556-57 KHM W Gem.gal Inv.GG 8063
#5 058 Terzio getekende studie, aartshertog Ferdinand [als 1 032]
#5 059 Aartsh.F II in tiomfboog, toegeschr.Terzio 1557-58 gemengde techniek op perkament KHM W KK 4974
toegeschreven Terzio op grond van overeenkomsten met Imagines cat. Ambras cat. 21.59
#5 060 Titelpagina Mattioli’s Le Solenni Pompe, uitgegeven Praag 1559
#5 061 Hutský, Figura XVI uit Leven (…) van St Wenselslas, Wenseslas overtuigt Radislav de strijd te staken,
Hutský repr.1997
#5 062 Hutský, detail uit Figura XV uit Leven (…) van St Wenselslas, Radislav knielt voor de goddelijke
verschijning naast Wenseslas, Hutský repr.1997
#5 063 Jan Kozel en Michael Peterle, Gezicht op Praag, ingekleurde houtsnede, 1562
*5 064 Plattegrond Merian Praag 1601, met suggestie van de route van Keizer Ferdinand I tijdens zijn intocht
1558, beginnend voor de vesting Vysehrad, langs de stadsmuur van de Nieuwe Stad
#5 065 Pieter Stevens, tekening Karelsbrug en het eiland Kampa, 1604-07, Praags stadsmuseum, nr. 20 144
#5 066 Perino del Vaga, ontwerp voor twee triomfbogen voor Keizer Karel V in Genua 1529 Berlijn, St. Museen,
Kunstbibliothek Hdz 2131, Gorse 1985, p.240
#5 067 [als 5 059] Aartsh.F II in tiomfboog, Terzio 1557-58 gemengde techniek op perkament KHM W KK 4974
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#5 068 tentoonstelling van wapens Maximiliaan op praalwagen, werkplaats Dürer (Hans Springinklee?) houtsnede,
Silver, 1990, p. 322, pl.7-18
#5 069 Manuscript Sarmacia, onsteken vuurwerk, kasteel Budynĕ, fol. 23r, ONB, Cod 8091 publ. Panek 2007,
p.156-57
#5 070 Detail uit G. Romano, fresco zaal v Gigantomachie, Pal del Te, Mantua
#5 071 Apen op fresco [5 069]
#5 072 Detail uit gebedsboek Philippine Welser
#5 073 [als #5 068 tentoonstelling van wapens op praalwagen, werkplaats Dürer (Hans Springinklee?)
*5 074 Foto kasteel Krivoklat/Bürglitz
*5 075 Plattegrond Unterschloss Ambras, Auer 1996
*5 076 Reconstructie kasten in kunstkamer Ambras, Scheicher 1993
#5 077 Pronkbuffet [det. 5 001]
?5 078 Kassiterit, (steen met tin),afkomstig uit Horni Slavkov, Tsjechië, Wenen Natuurhistorisch Museum , Min.Petrogr.Abr. inv.nr. C 1626, cat Ambras, 2006, nr.3.10
#5 079 Berg Golgotha, verschillende mineralen en metalen in één steen vermengd, uit Bohemen.
KHM Schl.Ambras, Inv.nr. KK 4167. Een handsteen, een brok steen passend in de handpalm werd op
grond van de de fantasie stimulerende vorm verzamelobject. Deze steen staat op een houten voet en is
voorzien van verguld zilveren huisjes en figuurtjes en bovenop Christus aan het kruis. Cat.Ambras 2006,
nr.3.22
#5 080 Wenzel Jamnitzer, Schrijfdoos zilver 22.7 lang 6cmhoog 10.2 breed Nurnberg rond 1570, binnenin
schrijfwaren, inktpot en zandpotje. De diertjes op de deksel en langs de wanden zijn afgietsels in zilver van
de natuurlijke objecten, KHM Wenen KK inv.nr.1155-1164
#5 081 Melchior Lorck, houtsnede, portret Quislain Busbecq, na 1560
#5 582 Chinees porselein, hoogte 6.1 tot 14,4 cm, China Ming, Chia-Ching midden 16e, KHM Ambras inv.nr PA
1082, P 2675, PA 1084
#5 083 Giuseppe Arcimboldo, Maximiliaan II en Maria van Spanje met Anna, Rudolf en Matthias, eind 1553, doek
KHM Wenen GG inv.nr.3448
#5 084 Idem #5 017, Voettoernooi voor Hofburg Wenen 13 juni 1560, grav. KHM. Bibl. Codex 13.955
#5 085 Alexander Colin, grafmonument Ferdinand I, Anna en Maximiliaan II, St-Vituskathedraal Praag
Summary
S 001 = #5 057 Francesco Terio (?) Erzherzog Ferdinand in Adlergarnitur 1556-57 KHM W Gem.gal Inv.GG 80
S 002 = #2 001 Praag uit Hartmann Schedels Welt Chronik, 1493 houtsnede19,2x51,5 cm. 229v-230r:
S 003 = #I 020 Titelblad Samuel Quicchelberg, Inscritiones vel tituli theatri (…) München 1565
S 004 = *2 086 Zomerpaleis, noordgevel foto [FA]
S 005 = #I 008 Godin detail uit Sigmund Elsässer, Innsbr1580, ingekleurde gr. Wenen KHM, Kk inv.nr.5269
S 006 = #5 031 Freydal, fol 169, twee onbek. ridders scoren allebei met het breken van de lans {als 5030]
S 007 = #1 023 Weisskunig, fol 147B, ‘Geschicktheid der mummerey und kurzweil’, Schulz, 1888, p.83
S 008 = #3 026 Geometrische figuur van een havenstad binnen een zespuntige stervormige vesting
S 009 = #1 002 Zuidduits meester, Philippine Welser, ca. 1557, paneel KHM Schl. Ambras, inv.GG 8012
S 010 = #2 041 Burcht na de brand van 1541, Houtsnede. Vancura 1976, p.89. Over de authenticiteit van de
prent bestaan twijfels, hoewel er meer 16de-eeuwse prenten van de brandende Burcht bekend zijn. Kozak/
Chotĕbor 2001
S 011 = #2 030 B. Ried, Wladislavzaal, 1503 [FA]
S 012 = #2 089 Italiaanse steensnijder relief in zwikken van arcade zomerpaleis, Ferdinand en Anna [MS]
S 013 = *3 007 toegangsallee met zicht op Stern, zomer 2008 [foto MS]
S 014 = #3 036 Stucplafond centrale hal, midden: Aeneas en Anchises. [FA]
S 015 = *3 028 Kamer ingangsverdieping Stern met digitale plaatsing harnas in nis [FA] [bewerking MS]
S 016 = #4 003 Portret Mattioli, uit: Commentarii...-Venetie 1565
S 017 = #5 048 ‘Turnierbuch’ aartshertog Ferdinand II, na 1557, KHM Wenen Kk. inv.nr.5134, fol. 11, ‘die
mantenetoderes Anndré Teufel en Julius de Riva’
S 018 = *5 064 Plattegrond Merian Praag 1601, met suggestie van de route van Keizer Ferdinand I tijdens zijn
intocht 1558, beginnend voor de vesting Vysehrad, langs de stadsmuur van de Nieuwe Stad
S 019 = #5 068 tentoonstelling van wapens Maximiliaan op praalwagen, werkplaats Dürer (Hans Springinklee?)
houtsnede, Silver, 1990, p. 322, pl.7-18
S 020 = #5 085 Alexander Colin, grafmonument Ferdinand I, Anna en Maximiliaan II, St-Vitus Cathedraal Praag
S 021 = #5 059 Aartsh.F II in tiomfboog, toegeschr.Terzio 1557-58 gemengde techniek op perkament KHM W
KK 4974 toegeschreven Terzio op grond van overeenkomsten met Imagines cat. Ambras cat.21.59
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Archduke Ferdinand II of Austria
Governor in Prague between 1547 and 1567
Summary

This thesis describes aspects of a 16th century court culture. The focus is
on the court of Ferdinand I of Habsburg (1503-1564) in Prague, King of
Bohemia between 1526 and 1564. He made his son, Ferdinand II (15291595), ‘Statthalter’, governor. Ferdinand II stayed in Prague even after the
death of his father until 1567. He inherited Tirol and lived there until his
death in 1595.
Nowadays his castle Ambras near Innsbruck is famous for the
museum of his collections among which the large and interesting exhibited
collections of armouries and a so-called ‘Kunst- oder Wunderkammer’.
This term was possibly chosen by the archduke himself and is mentioned
in inventories. It was famous from the start and contained art and rarities.
Ferdinand II cherished the coherence of his collections and ordered in his
will that they would stay together. This wish was not fulfilled, but a part of
the objects came back to Ambras in the 1970’s during the reconstruction of
the Armoury and the ‘Kunst-und Wunderkammer’.

									

S 001

S 002

Archduke Ferdinand II has been very active in the design of the Prague
court in the twenty years he represented his father. He supervised building
projects, stimulated scientific research and organised all kinds of festivities.
His most fascinating project was the design and construction of Stern
in a hunting park near Prague. This building is called Stern (which means
‘Een Theatrum van Representatie?’
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S 003

S 004

S 005

Star) because of the star-pointed lay-out. It is possible that the archduke used
this building with its angular rooms with many niches, as a location for the
display of his collections. In Prague he assembled for instance all kinds of
armoury. The more is the pity that this hypothesis can’t be tested, since there
are no inventories of the collections nor are there other descriptions of the
use of Stern. The building in itself is fascinating enough; the archduke has
been involved with its design and was seriously interested in the continuity
of the building process, but Stern does not reveal its function.
This is why the focus of this study is extended to all kinds of Royal
commissions within Prague. Starting point was the hypothesis that a
sovereign saw his court as a unity, as a ‘Theatrum’, in the significance of an
overview. The sovereign gave builders and artist’s commissions to design
his material representation as a humanist and scientists at his court were
ordered to choose the symbols to represent his exceptional position.
For the court in Prague the conclusion has to be drawn that a
question mark must be added to the title ‘Theatrum of Representation’.
King Ferdinand I nor his son Ferdinand II, strived in Prague to implement
a unified or typical style or a specific symbolism. Ferdinand I did add
new elements to the material representation of the Bohemian King, as he
gave orders to Italian builders to start a garden project next to the castle
walls. And a summer palace was foreseen based on an Italian model. But
this project was not directed by one of the Royal architects who had the
supervision over all his Majesties building commissions in Vienna and
Prague. At the court in Prague worked a few humanistic scholars, among
them the famous botanist and physician Pier Andrea Mattioli and the
rather unknown poet and physician Georg Handsch, but none of them
has contributed very clearly to unification or coherence in the Royal
representation.
Archduke Ferdinand II gave the Prague courtiers and the city
beautiful staged tournaments and festivities, which can not be recorded as
‘theatre’, but can surely be called theatrical. He was highly involved in the
organisation of for instance the ceremonial entry of his father in Prague in
1558, not only because of his status as governor, but also as a stage director.
And at festivities among his courtiers he even participated dressed as a
goddess.

Biography
The foundation for this remarkable interest in building and stage
management can not be found in the education of archduke Ferdinand II.
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He was raised and educated together with his two year older brother
Maximilian II (1529-1576). The eldest children of Ferdinand I and Anna of
Hungary lived in Innsbruck. It is likely that in the Hofburg in Innsbruck the
atmosphere at court was still under the influence of their great-grandfather
the Emperor Maximilian I, although their parents did not use this court in
a similar way. Maximilian I choose to record the way he wanted to educate
princes in three more or less biographical publications: Weisskunig in which
his youth is idealized, Theuerdank describes the knightly search for a wife
and in the Freydal Maximilian’s qualities as a knight are told. Learning
combined with amusement was very important at a Habsbourg court. The
illustrations in Emperor Maximilian’s books must have played a role in
the education of the princes and they may have used his schoolbooks, but
sources on the youth of Ferdinand II are not explicit enough to point to the
influence of his great-grand father.
The humanistic scholars at the court who had served under Maximilian
I were old men and left Innsbruck or died long before Ferdinand II was at
an age to be stimulated by their intellectual capacities. The extent of his
education is known from remarks on his physical exercises and the number
of languages he had to learn. Based on comparisons with the lessons
of German Edelknaben it can be assumed that Ferdinand II, during the
geometry lessons in his youth, learned to construct the six pointed groundplan of Stern.
The only clear element in the upbringing of these Habsburg princes
and princesses is their preparation for their most important task within the
dynasty: marriage. It is therefore incomprehensible that archduke Ferdinand
II married Philippine Welser, a woman from a recently ennobled family
from Augsburg. By staying faithful to this marriage, which was blessed by a
priest in 1557, Ferdinand II stepped out of the dynasty. In the literature their
marriage is always called ‘secret’ since it has been neglected on political
levels. Marriage negotiations for European princesses took place long after
1557, but to the courtesans in Prague their liaison was well known.
Philippine was the daughter of a rather insignificant member of the
wealthy Welsers. This family supported the Habsburg sovereigns. Philippine
must have been well prepared for her role at the Prague court, since the
rich citizens of Augsburg raised their children to be married within the high
nobility.

S 006

S 007

S 008

The Prague Court 1526-1567
After the death of King Ludwig Jagiello, the Estates were not willing to
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accept Ferdinand I in 1526 as their King right away and it took until 1547
before the King had eliminated his noble opponents and got a grip on the
Estates. This political unstable situation did not withhold Ferdinand I from
his building plans, but they had a very slow start. In 1538 a group of Italian
builders got the commission to build a Summer Palace in the gardens next
to the Prague castle, but the building was not even finished when it was used
for the first time in 1556.
One of the most important causes for this very tardy building in the
gardens and the few projects king Ferdinand I started within the walls of
the castle, was a large fire in 1541 that burned down a large part of the
Lesser town of Prague, many buildings within the walls of the Castle and
even the garden plantation. All wooden structures burned down, just as the
administration and the Royal archives. The loss of all these sources is one
of the main reasons the mid 16th century Prague castle has still so many
unknown areas.
In the literature on the architecture of the Prague castle much attention
is given to stylistics which holds to periodicity. The style of building that
took place under commission of the Jagiello Kings Wladislav and Ludwig
(1471-1526) is often called Late-Gothic. King Ferdinand I brought the
Renaissance to Prague, by giving his commissions solely to Italian builders.
These notions do not do justice to the fact that the Jagiello Kings had
Italian builders working for them in their palaces in Buda and Pest and
that their court attracted scientists and humanists. The characterization
Late-Gothic excludes King Wladislav’s architect Benedict Ried in Prague
from international contacts within the court culture of the Jagiello. King
Ferdinand I gave commissions to both Italian and Bohemian builders for the
restoration of the palace, possibly even in competition.
Archduke Ferdinand II lived in the so-called Western Palace, but long
after he got his own apartments and staff in 1547, he complained about the
lack of comfort. It is unknown what this Palace looked like and how the
apartments of the archduke were situated. This part of the castle merged
completely with the castle Emperor Rudolf (in power 1576-1612) created
after 1580.
The building in the gardens had archduke Ferdinand’s attention, but
as for the constructions within the castle walls there seems to have been
no leading architect. The Summer Palace for instance was begun under
supervision of the sculptor/builder Paolo della Stella. As he died in 1552
the German speaking Bonifaz Wolmut and Hans von Tirol took over the
supervision. Wolmut designed the roof which was finished in 1560.
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The 72 decorative reliefs of the Summer Palace were made under
supervision of Stella. The reliefs contain mythological and historical scenes
and some portraits, related to the Habsburg dynasty. Iconographically
speaking there is no coherence between all 72 scenes.

Stern Ferdinandopyrgum
The hunting lodge or Lustschloss Stern was in the 16th century already
associated with a fortress in the laudatory poem Ferdinandopyrgum written
by the poet/physician Laurentius Span. Span visited the building in the
so-called ‘Neue Tiergarten’, the hunting ground situated six kilometres
from the Prague castle and he describes some remarkable details. But his
laudatory phrases do not clarify much about the function of the building.
In Span’s words Stern is not only archduke Ferdinand’s property, but it is
also built by him. In the few other laudatory sources on Stern, among which
drafts for a foundation stone, the archduke is also mentioned as the architect.
This involvement of the archduke is not only laudation. The form of the
building and the lack of workmanship at the exterior, shows the hand of an
amateur.
The name of the builder who assisted the archduke is not mentioned.
It could have been the Italian Pietro Ferrabosco who was a painter, a builder
and a fortress engineer and who was no doubt experienced in building starformed ground plans. Ferrabosco, who was knighted as a Royal builder
in 1556, stayed in Prague between 1552 and 1555. The building of Stern
started in the summer of 1555, but other than promised, the roof was not
covered with copper the year after.
The decoration of the plaster ceilings was finished between 1557 and
1558. The decorations and the frames in stucco are of high quality. Some
of the scenes resemble the reliefs in stone at the Summer Palace, but in
Stern too there is no coherence although an individual visitor could have
cosmological or historical associations.
Although many questions on the use of Stern remain unanswered,
it was undoubtedly a building in which Ferdinand’s hunting party could
amuse itself, as they would do later in Ambras Castle. The angular rooms,
the passages between those rooms and the stairs in one of the star’s angles
all contribute to the disorientation of the visitor. A sensation that can be
compared to visiting the grotto in the gardens of Ambras, where the guests
were invited or seduced to drink large quantities of wine. These kind of
amusements fit Stern, even if no object of his ‘Kunst- und Wunderkammer’
was installed in the many niches of this remarkable building.
‘Een Theatrum van Representatie?’
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Summary

Scientists at court
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Archduke Ferdinand II had no large group of scientists gathered in Prague,
but he was an important supporter of the famous botanist Pier Andrea
Mattioli. Mattioli published in 1544 for the first time his botanical handbook
De Materia Medica, a commentary in Latin and Italian of the text by the
Greek Dioskurides. Mattioli continued to publish these editions in Prague
in 1554. De Materia medica was translated there in German and Czech.
The German translation was made by the poet/physician Georg Handsch,
who was, just as Mattioli, a court-physician of the Royal family. Handsch
did not publish much, but his manuscripts were kept, at first in the library
of the archduke and nowadays in the National Library of Austria. The notes
in the so-called Tierbücher show his broad interests and those of archduke
Ferdinand. He collected living animals and pictures of animals. I suppose
Handsch worked with Mattioli and with artists on a botanical and zoological
project, which was not completed.

Manifestations at court
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An extensive description of the culture of the court in Prague must not be
expected in this book. There are simply not enough sources and there was
in Prague in the years of archduke Ferdinand’s stay no opportunity for large
Habsburg festivities. There were no important marriages and therefore no
princess and princesses to baptise. The archduke however, can be considered
the most dynamic stimulant of courtly activities in Prague and at other
courts. He did not invite his guests for the tournaments and parties, he
organised them himself; he had a collection of armoury at his disposal and
collected stage props. The way the knights, servants and horses were dressed
before they appeared in the lists is illustrated in an album or visitor’s book
of the years 1547-1560.
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The descriptions from two witnesses, Matthaeus Collinus and Pier
Andrea Mattioli, of the triumphal entry in 1558 in Prague of Ferdinand I as
Emperor of the German Empire, are the only sources on the most important
representational event during the archduke’s governorship. During the
ceremonial entry the archduke rode with his father in front of the cortège.
The most interesting part of this event for our knowledge of the archduke’s
collections in Prague, is the description by Mattioli of an exhibition of the
armoury within the walls of the Prague castle.
The archduke started to collect in Prague and asked artists and dealers
for portraits, rarities and artificialia. There is no location known were these
collections must have been exposed, but the archduke clearly thought
about organising an exhibition, long before he opened the ‘Kunst- und
Wunderkammer’ in Ambras.
In his last years in Prague archduke Ferdinand was involved in the
foundation of two large sepulchral monuments. One monument was for his
great-grandfather Maximilian I in Innsbruck and the other one was for his
parents in the St.-Vitus Cathedral in Prague.
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Archduke Ferdinand II of Austria participated in Prague in many
representational affairs, with the building and decoration of Stern as the
culmination. These activities were part of the manifestation of the Habsburg
King Ferdinand I, but they were not structured on a preconceived plan.
The material and immaterial representation of King Ferdinand I was not
programmed. There was, to refer to the title of this book, no Theatrum of
Representation, in the sense of an overview of all his Majesties virtues. The
archduke provided the court and the public in Prague with theatrical events
and Stern must have been one of the décors. The various artists and builders
who worked for him did not contribute to a unity, but were in competition
with each other. They had or they took the liberty to introduce their own
forms and their own themes in iconography.
The archduke himself did not aspire to a Theatrum in Prague either.
But the images he left us in his library in Ambras are testimony to the fact
that he sometimes tried to follow into his great-grandfather’s footsteps.
Archduke Ferdinand II was indeed a most remarkable man.
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‘Een Theatrum van Representatie?’
Aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk
stadhouder in Praag tussen 1547 en 1567
Samenvatting
In dit proefschrift worden een aantal aspecten van een 16de-eeuwse
hofcultuur beschreven. Centraal staat het Praagse hof van de Habsburger
Ferdinand I (1503-1564), koning van Bohemen en dat van diens zoon
Ferdinand II (1529-1595) die tussen 1547 en 1567 de koning van Bohemen
vertegenwoordigde als stadhouder. Aartshertog Ferdinand II is tegenwoordig
beroemd omdat zijn verzamelingen als museum toegankelijk zijn in slot
Ambras bij Innsbruck, het kasteel dat hij betrok na zijn vertrek uit Praag in
1567.
Het vertrekpunt van dit onderzoek naar de periode in Praag was
dan ook de veronderstelling dat de aartshertog in Praag al verzamelingen
aanlegde en deze verzamelingen ook, net als in Ambras, tentoongesteld
had. Want Ferdinand II droeg in Praag op allerlei manieren bij aan de
hofcultuur. Zijn meest fascinerende project was het ontwerp en de bouw
van lustslot Stern in een wildpark bij Praag. Stern dankt haar naam aan haar
plattegrond in de vorm van een zeshoekige ster. Dit gebouw is met haar
hoekige kamers en talloze nissen uitermate geschikt voor de tentoonstelling
van onderdelen van zijn verzamelingen, zoals zijn pronkharnassen of
de harnassen van zijn ‘helden’ en de pronkstukken en rariteiten uit zijn
‘Kunst-oder Wunderkammer’. Helaas blijkt deze hypothese niet te toetsen,
want anders dan van kasteel Ambras, bestaan er van de Praagse verblijven
van de aartshertog geen inventarissen of andere beschrijvingen. Hoewel
aantoonbaar is dat aartshertog Ferdinand II in Praag begon met de aanleg
van zijn verzamelingen en hij bijvoorbeeld zijn harnassen en wapens op de
Burcht tentoonstelde, blijkt nergens waar hij zijn objecten bewaarde en ook
van de specifieke functie van Stern is niets meer in bronnen terug te vinden.
Stern is nog steeds een uiterst fascinerend gebouw, maar geeft niets
prijs over haar functie. De betrokkenheid van de aartshertog bij de bouw
was groot, maar over zijn motieven is niets bekend. Stern kon daarom niet
het enige onderzoeksobject zijn in de studie naar de vormgeving van het
‘Een Theatrum van Representatie?’
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Praagse hof. De studie werd uitgebreid met beschrijvingen van Koninklijke
opdrachten binnen en buiten de muren van de Praagse Burcht en met
beschrijvingen van het werk van geleerden, werkzaam in de hofkringen van
de koning en zijn stadhouder.
Uitgangspunt bij het onderzoek naar het 16de-eeuwse Habsburgse hof in
Praag was de vooronderstelling dat een vorst de vormgeving van zijn hof als
een eenheid zag: als een ‘Theatrum’ in de betekenis van een overzicht. De
vorst verleende de opdrachten en zijn kunstenaars en bouwmeesters werkten
aan de specifieke vormgeving van materiële aspecten van zijn representatie,
terwijl zijn humanisten en geleerden de speciaal voor deze vorst gekozen
symbolen ter verbeelding van zijn uitzonderlijke positie uitdachten en lieten
vormgeven.
De titel ‘Een Theatrum van Representatie’ is uiteindelijk van een
vraagteken voorzien, want geconcludeerd moet worden dat voor het
Praage hof nauwelijks aantoonbaar is dat de koning of de aartshertog bij
het verlenen van opdrachten streefden naar een eenheid of herkenbaarheid
in vormgeving of symboliek. Koning Ferdinand I voegde beslist nieuwe
elementen toe aan de bestaande Burcht en paleisbouw. Hij liet Italiaanse
bouwmeesters beginnen aan de inrichting van tuinen en de bouw van
een zomerpaleis naast de Burcht, maar de vormgeving ervan werd niet
aangestuurd door een architect met de supervisie over alle Koninklijke
opdrachten. Aan het Praagse hof werkten enkele humanistisch geschoolden,
onder wie de beroemde Pier Andrea Mattioli en de onbekende Georg
Handsch, maar geen van hen droeg aanwijsbaar bij aan het streven naar
eenheid of samenhang in de Koninklijke beeldvorming.
Dit betekent echter niet er tijdens de lange regeringsperiode van
Ferdinand I als Boheems koning en vooral tijdens het stadhouderschap van
aartshertog Ferdinand II weinig of geen vorstelijke manifestaties waren.
Vooral aartshertog Ferdinand II zorgde voor kleurrijk geënsceneerde
toernooien en feesten, die weliswaar niet met de huidige term ‘theater’
kunnen worden aangeduid, maar wel theatraal waren. De aartshertog blijkt,
net als bij de bouw van Stern, bij toernooien, feesten en bij de intocht
van zijn vader in Praag in 1558 actief betrokken te zijn geweest. Niet
alleen vanwege zijn status als plaatsvervanger van de koning, maar ook in
praktische zin en zelfs verkleed als vrouw.

Biografie
De basis voor de opmerkelijke betrokkenheid bij feesten en theatrale
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enscenering valt niet goed aan de levensbeschrijving van aartshertog
Ferdinand II te ontlenen. Zijn opvoeding en scholing waren dezelfde als die
van zijn twee jaar oudere broer Maximiliaan II (1529-1576), die zich op
dit terrein veel minder prominent onderscheidt. De oudsten van de zestien
kinderen van Ferdinand I en Anna van Hongarije verbleven in hun jeugd
niet aan het Weense hof, maar in Innsbruck. Het is heel goed mogelijk dat
de hoofse ensceneringen van hun overgrootvader Keizer Maximiliaan I, die
vooral in de Innsbruckse Hofburg werden bewaard, Ferdinand II hebben
geinspireerd. Maximiliaan I hechtte veel waarde aan de vormgeving van zijn
hof en liet voor zijn nageslacht de door hem gewenste prinselijke opvoeding
en de vormgeving van hoofse ontmoetingen vastleggen in twee biografische
publicaties, de Weisskunig en de Theuerdank. Het boek Freydal verhaalt
over Maximiliaans uitzonderlijke prestaties tijdens toernooien, waarmee
werd vastgelegd welke belangrijke rol dit hoofs vertier aan een Habsburgs
hof moest spelen.
In het onderwijs aan zijn achterkleinzoons zullen de met houtsneden
geïllustreerde boeken van Keizer Maximiliaan I een rol hebben gespeeld en
ook zijn studieboeken lagen in de Hofburg, maar de bronnen over de jeugd
van Ferdinand II zijn niet precies genoeg om te kunnen aantonen dat hij de
Weisskunig las of de leerboeken gebruikte. Humanisten die in Wenen aan
het hof van Keizer Maximiliaan I hadden gediend, werden aangesteld als de
leraren van de jonge aartshertogen, maar zij stierven of verlieten Innsbruck
nog voordat aartshertog Ferdinand II oud genoeg was om werkelijk door
hun geleerdheid gestimuleerd te worden. Veel meer dan opmerkingen
over hun lichamelijke opvoeding en de nadruk op taalverwerving is er
over het curriculum niet bekend. Duidelijk wordt wel dat alle kinderen
werden voorbereid op hun taken binnen de Habsburgse dynastie, waarbij
een vruchtbaar huwelijk centraal stond. Het is daarom onbegrijpelijk dat
aartshertog Ferdinand in 1557 trouwde met de Augsburgse Philippine
Welser, een vrouw die niet van hoge adel was. Door trouw te blijven aan
dit voor een priester gesloten huwelijk, plaatste Ferdinand II zich buiten de
dynastie. Het huwelijk wordt in de literatuur altijd ‘geheim’ genoemd, omdat
het op politiek niveau lange tijd werd genegeerd. Voor aartshertog Ferdinand
werden lang na 1557 nog huwelijksonderhandelingen op Europees niveau
gevoerd, maar voor de Praagse hovelingen waren Ferdinand en Philippine
al enkele jaren daarvoor een paar. Philippine trad bijvoorbeeld al in 1555
tijdens een toernooi op als belangrijkste jonkvrouw.
Over de liefdesrelatie tussen Ferdinand en Philippine bestaat vooral
veel laat 18de-eeuwse en 19de-eeuwse romantische literatuur, maar over
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Philippine is nauwelijks iets bekend. Zij was een dochter van Franz Welser,
een weinig prominent lid van het handelsgeslacht Welser. Deze familie
verkeerde in hoge Augsburgse kringen en kwam daar in contact met de
Habsburgse vorsten. Philippine’s opvoeding te midden van Augsburgers
die hun kinderen graag met de hogere adel zagen trouwen, zal haar hebben
voorbereid op haar verblijf aan het Praagse hof, waar zij zich blijkbaar goed
wist te bewegen.

Het Praagse hof 1526-1567
Het Koningschap van Ferdinand I was na de dood van zijn voorganger
en zwager Ludwig Jagiello in 1526 voor de Boheemse standen geen
vanzelfsprekendheid en het zou tot 1547 duren voor het in een politiek
rustiger vaarwater kwam. De koning had de voortdurende dreiging door de
Protestantse vorsten uit het Noorden, met behulp van zijn broer Keizer Karel
V tijdens de Schmalkaldische oorlog afgeslagen en had zich daarmee ook
verlost van de oppositie van de Boheemse standen.
De weerstand van de Boheemse adel weerhield Ferdinand I niet van
het maken van bouwplannen, maar de tegenwerking is waarschijnlijk wel
een verklaring voor de bijzonder trage start van de uitvoering. In 1538
kreeg een groep Italiaanse bouwlieden onder leiding van de beeldhouwer
en bouwmeester Paolo della Stella de opdracht tot de bouw van een
zomerpaleis op een terrein dat met tuinen en sportvelden zou worden
ingericht. Dit zomerpaleis werd pas in 1558 voor het eerst gebruikt en toen
nog niet afgebouwd.
Eén van de belangrijkste oorzaken voor de trage bouw in de tuinen en
de weinig spectaculaire bouw op naam van koning Ferdinand I binnen de
muren van de Burcht, was een grote brand in 1541, die begon op de Kleine
Zijde, de stad onder de Burcht en voortraasde tot in het juist aangelegde
tuinareaal.
Binnen de muren van de Burcht verbrandden alle houten daken en
een groot aantal interieurs, waaronder de hele administratie van Boheemse
standen en de Koninklijke boekhouding. Het verlies van deze bronnen speelt
nog steeds een rol in het onderzoek naar en de reconstructie van de 16deeeuwse Burchtbouw.
Veel kunsthistorische literatuur richt zich vooral op de stilistische
kenmerken van deze architectuur en houdt vast aan een periodisering van
de bouwopdrachten. Van de voorgangers van Ferdinand I, Wladislav en
Ludwig Jagiello wordt deze ‘Laat-Gotisch’ genoemd en de bijdragen van
Ferdinand I ‘Renaissancistisch’. Deze typeringen doen echter geen recht
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aan het feit dat juist aan dit hof veel geleerden en ambachtslieden elkaar
stimuleerden, of in concurrentie met elkaar bijdragen aan de hofcultuur
leverden. Voor de restauraties op de Burcht geldt bijvoorbeeld dat koning
Ferdinand I Boheemse en Italiaanse bouwmeesters tegelijkertijd opdrachten
gaf, terwijl de bouw van het zomerpaleis in de tuinen naast de Burcht werd
begonnen door Italianen en door Boheemse bouwmeesters werd voltooid.
Zoals gezegd en anders dan aan andere hoven in het midden van de 16de
eeuw is er in Praag gedurende het stadhouderschap van de aartshertog geen
bouwmeester aan te wijzen die voor langere tijd de supervisie had. Het in
veel literatuur veronderstelde ideologische programma dat in de materiële
representatie van een vorst zou zijn verwerkt, valt in Praag daarom zelden
aan te wijzen. Natuurlijk weerspiegelden de Koninklijke bouwopdrachten
zijn macht, maar er is geen stilistische of iconografische samenhang.
Het ‘renaissancistische’ zomerpaleis werd bijvoorbeeld niet afgebouwd
door de Italiaan Stella (hij stierf in 1552) en de Duitstalige Bonifatius
Wolmut leverde uiteindelijk het ontwerp voor het dak, dat pas in 1560
met koper werd gedekt. De tweeënzeventig reliëfs ter decoratie zijn wel
onder supervisie van Stella gemaakt. De reliëfs bevatten mythologische en
historische scènes en enkele portretten, die verwijzen naar het leven en de
dynastie van de koning, maar iconografisch vormen de voorstelling geen
samenhangend geheel.

Stern Ferdinandopyrgum
Dat het jachtslot Stern al in de 16de eeuw met een Burcht werd
geassocieerd blijkt uit het lofdicht van de arts en dichter Laurentius Span,
Ferdinandopyrgum [burcht of vesting van Ferdinand]. Span is de enige
bron die over een bezoek schrijft aan het gebouw in de zogenaamde ‘Neue
Tiergarten’, een ommuurd jachtterrein zes kilometer van de Burcht. Hij
bezocht en beschrijft enkele opmerkelijke details, maar zijn lofrijke zinnen
verhelderen verder weinig over de functie van het gebouw. Stern is in
Spans woorden niet alleen van aartshertog Ferdinand, maar ook door hem
gebouwd.
Ook andere bronnen, zoals ontwerpteksten van een fundatiesteen uit
juni 1555, roemen de hand van de aartshertog als de architect van Stern.
Natuurlijk is in deze teksten sprake van laudatio, maar toch is Ferdinands
betrokkenheid bij het ontwerp niet geheel verzonnen. De vormgeving
van het exterieur van het gebouw dat zonder enige plint ‘koud’ uit het
gras rijst, toont de hand van de vorstelijke amateur. De naam van de
bouwmeester die hem bij het ontwerp hielp, is niet in bronnen vastgelegd,
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maar kan de Italiaan Pietro Ferrabosco zijn geweest, die behalve schilder
en bouwmeester, ook vestingbouwer was en ongetwijfeld ervaring had
met deze stervormige bouw. Ferrabosco had status aan het hof, hij werd
in 1556 geridderd als Koninklijk bouwmeester. Tussen 1552 en 1555 was
hij in Praag, maar hij bleef er niet en hij was dus (ook) geen bouwmeester
met algehele supervisie. Stern werd, anders dan alle andere opdrachten
onder Koning Ferdinand I, wel snel afgebouwd. Tussen 1557 en 1558 werd
het stucwerk op de ingangsverdieping voltooid. Dit stucwerk is van grote
kwaliteit. Een aantal voorstellingen komt overeen met die in de reliëfs in
steen op het Zomerpaleis en ook in de vormgeving zijn er overeenkomsten,
maar net als bij het Zomerpaleis is ook in Stern geen samenhangend
programma aanwijsbaar, al zijn voor de individuele bezoekers
kosmologische of historische associaties heel goed denkbaar.
Over de functie van Stern blijven veel vragen onbeantwoord, maar het
was ongetwijfeld een gebouw waar Ferdinands jachtgezelschap zich, net
als later in Ambras op veel manieren heeft kunnen vermaken. De hoekige
kamers, de gangen ertussen en de trappen in één van de sterpunten dragen
bij aan de desoriëntatie van de bezoeker, vergelijkbaar met het bezoek aan
de grotten in de tuinen van Ambras, waar de bezoeker ook nog eens werd
verleid tot het drinken van een grote hoeveelheid wijn. Stern past bij dit
soort vermaak, nog zonder dat er ook maar iets van de aartshertogelijke
verzameling met zekerheid in de kamers of nissen kan worden geplaatst.

Geleerden aan het hof
Aartshertog Ferdinand had geen grote groep geleerden verzameld in Praag,
maar stimuleerde wel het internationaal georiënteerde onderzoek van de
arts en botanicus Pier Andrea Mattioli. Hij publiceerde vanaf 1544 het
botanische handboek De materia medica, aanvullingen en commentaren in
het Italiaans en Latijn, gebaseerd op de tekst van de Griek Dioskurides. Hij
zette het werk hieraan na 1554 in Praag voort, onder andere met vertalingen
van Dioskurides in het Duits en het Tsjechisch. De vertaling in het Duits
is van de hand van Georg Handsch, die net als Mattioli optrad als lijfarts
van de Koninklijke familie en zich in de kring rond de aartshertog bevond.
Deze Handsch publiceerde niet veel, maar zijn manuscripten bleven
wel bewaard, eerst in de bibliotheek van de aartshertog, tegenwoordig
in de Österreichische Nationalbibliothek. De notities in de zogenaamde
Tierbücher van Handchius onthullen iets over diens brede belangstelling,
maar ook over de verzamelactiviteiten van de aartshertog. Hij verzamelde in
Praag levende exotische dieren en bijvoorbeeld schilderijen met dieren. Het
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vermoeden is dat de aartshertog in Praag geleerden en kunstenaars aan een
botanisch en zoologisch beeldproject liet werken, maar dat dit nooit voltooid
is.

“Weil ich nur im Sinn habe von Wundern zu erzählen, die der D.
erzherzog Ferdinand (…) volbrachte.” (Massimo Troiano 1568)
Deze zin vormt de inleiding op het hoofdstuk over de Praagse hofcultuur
onder aartshertog Ferdinand II. Er was in Praag in de periode van
aartshertog Ferdinand geen aanleiding voor het houden van grote hoofse
feesten; er werd immers geen belangrijk Habsburgs prinselijk huwelijk
gesloten en er werden dus ook geen kinderen ten doop gehouden, maar er
waren wel talrijke gelegenheden waarbij de aartshertog zijn ‘wonderen’
liet zien, ook aan de hoven van andere adel. Aartshertog Ferdinand II
verzamelde tijdens de jaren in Praag harnassen en rekwisieten, die hij tijdens
deze spektakels door zijn gasten liet gebruiken. Dit materiaal levert samen
met het geïllustreerde toernooialbum over de jaren 1547-1560 een aardig
beeld van de kleurrijke en vooral theatrale ensceneringen.
De beschrijvingen van twee getuigen van de intocht in Praag in 1558
van Ferdinand I als Keizer van het Duitse Rijk, geven aan dit beeld een
mooie toevoeging, al is van geen van beide auteurs, de humanist Matthaeus
Collinus en de genoemd arts-botanicus Pier Andrea Mattioli duidelijk of zij
een enscenerende of regisserende rol hebben gespeeld bij de samenstelling
van de lofredes en ander eerbetoon aan de keizer.
Aartshertog Ferdinand II reed in ieder geval met zijn vader voorop,
speelde een rol bij de vormgeving van versieringen binnen de muren van
de Burcht en stelde er een deel van zijn wapenrustingen en wapens tentoon.
Dit is de eerste aanwijzing dat de aartshertog in Praag al zijn verzamelde
objecten aan publiek en gasten tentoonstelde. Hij was ook nauw betrokken
bij het spectaculaire en iconografisch interessante feest op de dag na de
intocht.
Aartshertog Ferdinand II heeft in Praag, net als hij later in Ambras zou
doen, aan het bijeenbrengen van veelzijdige en interessante verzamelingen
gewerkt. Hij had net als in zijn Ambrasse ‘Kunst- oder Wunderkammer’,
naturalia en artificialia en hij verzamelde behalve portretten ook andere
schilderijen. Zijn wapen- en harnasverzamelingen waren ook in Praag al
omvangrijk. Daarnaast droeg hij zorg voor de afwerking van de restauraties
binnen de muren van de Burcht en was hij betrokken bij de opdracht aan
de beeldhouwer Colin voor een groot grafmonument voor zijn ouders, dat
midden in de St.-Vituskathedraal staat.
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Tot slot
Ondanks de veelzijdigheid van de vooral kleurrijke ondernemingen,
waarvan de bouw en decoratie van Stern wel het hoogtepunt was, is de
conclusie van mijn onderzoek dat aartshertog Ferdinand II in Praag niet
meewerkte aan de vormgeving van een vooropgezet plan voor de uitvoering
van een samenhangende materiële en immateriële beeldvorming van de
vorst, koning Ferdinand I. De ondernemingen van de koning in Praag hingen
af van de inzet van verschillende groepen bouwlieden en kunstenaars, die
elkaar eerder tegenwerkten dan dat zij bewust streefden naar een ‘theatrum
van representatie’.
De aartshertog zelf heeft in Praag ook niet gestreefd naar een overzicht
van zijn hoofse activiteiten. Al toont iets van het beeldmateriaal dat in deze
studie de kleurrijke marge vult, wel aan dat Ferdinand II zo nu en dan heeft
getracht in de voetsporen van zijn overgrootvader Maximiliaan I te stappen.
Net als in diens Theuerdank heeft ook Ferdinand II zijn grote passie voor
toernooi en theater in kleur laten vastleggen.
Ferdinands beweegredenen zich door zijn huwelijk met Philippine
Welser buiten de dynastie te plaatsen en daardoor niet zoals zijn
overgrootvader op het allerhoogste niveau vorm te geven aan zijn hof,
zullen nooit worden achterhaald. Maar voor het Praagse hof en vooral met
de bouw van Stern kan wel worden geconcludeerd dat hij tussen 1547 en
1567 heeft bijgedragen aan een bijzondere en theatrale hofcultuur.
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