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Inleiding
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
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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.

# I 017

16

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

‘Een Theatrum van Representatie?’

# I 024

21

Inleiding

# I 025

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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