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Hoofdstuk 1
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

Madelon Simons

Aartshertog Ferdinand, een korte biografie

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
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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

# 1 057

48

Madelon Simons

