UvA-DARE (Digital Academic Repository)

‘Een Theatrum van Representatie?’ : Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk
stadhouder in Praag tussen 1547 en 1567
Simons, M.
Publication date
2009

Link to publication
Citation for published version (APA):
Simons, M. (2009). ‘Een Theatrum van Representatie?’ : Aartshertog Ferdinand van
Oostenrijk stadhouder in Praag tussen 1547 en 1567. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

Hoofdstuk 2
Het Praagse hof 1526-1567

# 2 001

De imposante Burcht van Praag gelegen op de rand van een rotsplateau
hoog boven de rivier de Moldau was in 1526 nog niet zo lang opnieuw in
gebruik als koninklijk hof. Slechts twee van de voorgangers van Ferdinand
I van Habsburg, Wladislav II Jagiello127 en zijn zoon Ludwig128 hebben er
aan het eind van de 15de eeuw en begin 16de eeuw een stempel op gedrukt.
Voor het aantreden van Wladislav in 1471 hield de Boheemse koning bijna
100 jaar hof in een paleis in de Oude Stad. Wladislav vestigde zich binnen
de muren van de Burcht in een 14de-eeuws paleis en liet daar vanaf 1503
ondermeer een vleugel aan toevoegen. Dit complex werd toegankelijk
met een trappenhuis dat zelfs te paard kon worden bestegen, had een
imposante bijeenkomsthal vernoemd naar de regerend koning en meerdere
zalen waaronder de ‘Landrechtstube’, de zaal voor de vergadering van een
vertegenwoordiging van de standen, kleinere vergaderzalen, archieven en
woonvertrekken. De nieuwe vleugel wordt de Ludwigvleugel genoemd
omdat Wladislavs zoon Ludwig hier in 1522 zijn intrek nam met zijn vrouw
Maria van Hongarije. Koning Ludwigs kortstondige aanwezigheid, hij stierf
in 1526, is in het paleis herkenbaar aan het gekroonde monogram L, die
van Wladislav in het oude (14de-eeuwse) paleis en in de ruimten die hij liet
bouwen met een gekroonde W.
Behalve dit paleiscomplex was ook de grote St.-Vituskathedraal in
het centrum van de binnenplaats ten tijde van de Jagiello voortdurend
in verbouwing geweest. De belangrijkste kapel, gewijd aan de heilige
Wenseslas, kreeg onder Wladislav bijzonder kostbare decoraties. De St.Vitus was overigens geen aartsbisschoppelijke zetel, sinds de Utraquisten en
de Roomskatholieken in Bohemen naast elkaar hun godsdienstoefeningen
hielden en de Roomse paus daarom geen aartsbisschop meer benoemde.129
De Boheems koning Wladislav lijkt zich dus te hebben voorzien van
een indrukwekkende en representatieve omgeving. Opmerkelijk genoeg is
‘Een Theatrum van Representatie?’
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er in de literatuur over de rol van de Jagiellokoningen in de vormgeving van
de Burcht wel aandacht voor specifieke onderdelen ervan, vaak aangeduid
als ‘Laatgotisch’ of ‘tussen Gotiek en Renaissance’, maar veel minder
voor de omvang en het politieke belang van deze verbouwingen.130 De
representatie van de Jagiellonen wordt veelal in negatieve zin afgezet tegen
die van Wladislavs opponent koning Matthias Corvinus van Hongarije die in
Buda en Pest een als Renaissancistisch getypeerd hof liet vormgeven.131 De
inbreng van de Jagiellonen in de architectuur van paleizen in Hongarije valt
nauwelijks meer op enige waarde te schatten omdat deze bij de vernietiging
door de Turken in 1541 verloren is gegaan en over de hofcultuur van
de het huis Jagiello in Krakau nog onvoldoende in vergelijkende zin
gepubliceerd is.132 De onvolledige en eenzijdige benadering van de Jagiello
blijkt negatieve gevolgen te hebben voor de receptiegeschiedenis van de
Burcht, die volgens veel literatuur over dit hof en in veel kunsthistorische
beschouwingen over de Tsjechische bouwkunst tot ver in de 16de eeuw ‘nog’
in de Gothiek is blijven steken. Met recht kan gesteld worden dat Wladislav
II en in mindere mate Ludwig Jagiello zich nadrukkelijk binnen de muren
van de Burcht hebben gemanifesteerd, ondanks hun zwakke politieke en nog
zwakkere financiële positie.133
De architectonische manifestatie van bouwmeester Benedikt Ried
in opdracht van Wladislav en Ludwig Jagiello heeft een nadrukkelijk
eigen vormgeving en kwaliteit en dat is gezien de korte momenten
van fysieke Koninklijke aanwezigheid binnen de muren van de Burcht
opmerkelijk. De koning woonde er niet permanent en werd er slechts twee
keer per jaar verwacht als hij de Sněm of Landtag, de vergadering van de
Boheemse standen kwam voorzitten.134 In praktische zin was het paleis en
de administratie in handen van de Boheemse heren, maar zij vonden het
blijkbaar van belang dat ook de koning zich binnen de muren van de Burcht
in beeld manifesteerde en juist in de raadszalen waren de grootse gewelven
voorzien van zijn initiaal. 135
Voor opvolger Ferdinand I van Habsburg werden dergelijke
aanpassingen in de eerste twintig jaar niet of niet in dezelfde onontvlambare
materialen gedaan. Pas nadat Ferdinand I de Boheemse standen in 1547
letterlijk op de knieën had, werd er met meer aandacht voor de vormgeving
van zijn hof binnen de muren gewerkt, maar het kwam tot aan zijn dood in
1564 niet veel verder dan restauraties. Aartshertog Ferdinand II speelde bij
de uitvoering van de restauraties wel een actieve rol, al bleef de beoordeling
van de vormgeving, van de ‘Modellen’ in handen van de koning. Tot grote
veranderingen en de bouw van een modern paleis voorzien van open
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galerijen rond een binnenplaats, zoals de Stallburg in Wenen, kwam de
Habsburgse vorst in Praag niet.136
Het probleem bij een beschrijving van de Praagse Burcht op basis van
recente kunsthistorische literatuur is de vaak impliciete eis van de auteurs
tot innovatie. Vaak is te lezen dat Koning Ferdinand de Renaissance naar
Praag bracht en daarmee zijn stempel drukte op de hoofse representatie.
Maar was deze inbreng wel zo vernieuwend en specifiek?137

# 2 007

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

# 2 011
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# 2 013

1526 De koningskeuze
In het grote verband van de Europese geschiedenis lijkt het Boheems
koningschap van Ferdinand I van Habsburg vanzelfsprekend. De broer
van de Duitse Keizer Karel V was door zijn huwelijk met de BoheemsHongaarse prinses Anna Jagiello in 1522 al aan het gebied verbonden
en zou, in theorie, kunnen rekenen op de militaire steun van een groot
aantal vorsten. De praktijk was problematischer. De Hongaarse en de
Boheemse adel waren na de dood van koning Ludwig II Jagiello (1506-
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1526) niet overtuigd van het voordeel dat deze Habsburger hen zou
opleveren. Hongarije, voor een deel bezet door de Turken, koos de
Woiwode van Siebenburgen, Johann Zapolyai, als koning. De Boheemse
standen vergaderden vervolgens langdurig over hun koningskeuze. Dit
politieke spel speelde zich af binnen de muren van de Praagse Burcht. Uit
een contemporain verslag over de procedure blijkt de zwakke positie van
Ferdinand I en geeft tegelijkertijd inzicht in het gebruik van de Burcht als
representatief adellijk bolwerk. Dit verslag zelf is (ondermeer) verwerkt in
een ingeleefde geschiedenis van Bohemen uit 1920 door de Zuid-Boheemse
historicus Berthold Bretholz die veel contemporain bronmateriaal heeft
bewerkt en citeert, aangevuld met meer recente deelstudies over de positie
van koning Ferdinand I waaronder die van de Habsburgse archiefkenner uit
Wenen, Alfons Lhotsky.144
Bijna twee maanden na de dood van Ludwig II Jagiello werden Anna
Jagiello en Ferdinand I gekozen tot koningin en koning van Bohemen.
Er was onder de Boheemse adel discussie en er werd voortdurend heen
en weer gereisd tussen de Praagse Burcht en het slot Karlstein, waar het
regeringsarchief werd bewaard.145 De standen, vertegenwoordigers van de
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adel, de steden en een heel klein deel van de boerenstand, meenden het
recht te hebben tot vrije koningskeuze, terwijl Ferdinand I veronderstelde
dat hij met Anna, de dochter van Wladislav, zuster van Ludwig II en prinses
van Bohemen, erfgenaam van de kroon was. Voor de debatterende standen
moest de rol van de koning dezelfde blijven als onder het bewind van de,
door historici altijd als politiek zwak getypeerde Wladislav en Ludwig
Jagiello. Hun macht was niet veel groter dan het voorzitterschap van
Standenvergaderingen, als vrij gekozen primus inter pares.146
Wekt het noemen van de standen als politieke macht de indruk van
een relatief brede regeringsvertegenwoordiging, er heerste in Bohemen,
alsdus Bretholz, een adelsoligarchie: de adel beschouwde zichzelf als
enige vrije stand, terwijl de overige standen en bevolkingsgroepen bij
wijze van gift mochten delen in hun rechten. De koning werd gezien als
werktuig, eventueel inzetbaar tegen de rest van de bevolking.147 Tijdens
de standenvergadering in Praag van 8 oktober tot 22 oktober 1526 werd
Ferdinand I in het ongewisse gelaten of de meerderheid van de Tsjechische
adel hem tot koning zou kiezen. Er werd intensief vergaderd, waarbij eerst
de al genoemde machtige Boheemse heren Lev von Rozmittal en Adalbert
von Pernstein zich kandidaat stelden. Al spoedig meldden zich tal van
Europese vorsten, waaronder koning Sigmund van Polen, enkele Duitse
vorsten en de Franse koning zich als kandidaat en werd de troonopvolging
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een zaak van Europese politiek.148
De discussies onder de Boheemse standen spitsten zich toe op de
militaire verdediging van Bohemen en de dreiging door de Turken uit het
Zuiden. Ferdinand I van Oostenrijk, broer van Karel V, de Duitse keizer, zou
van alle kandidaten de sterkste troepenmacht op de been kunnen brengen.
Daarnaast speelde natuurlijk ook geld een rol. Beide Jageloonse koningen
lieten Bohemen achter met grote schulden en de Habsburgers waren rijk.
De Heren Pernstein en Rozmital trokken hun kandidatuur voor het
koningschap in, maar de standen gingen, aldus Lhotsky, verder met het
spiegelgevecht tegen Ferdinand I. Nadat alle andere kandidaten waren
afgehaakt, werd in alle haast de hertog van Beieren opgeroepen en deden
diens zoons Wilhelm en Ludwig mee in de strijd om het koningschap.
Ferdinand I had, aldus Lothsky, een aantal goede raadgevers en in kanselier
Adam von Neuhaus een kundige pleitvoerder.149

* 2 015

De precieze bezwaren van de Boheemse standen tegen de Habsburger
als hun koning zijn niet echt duidelijk. Het grootste bezwaar zou van
praktische aard zijn: Ferdinand I was het Boheems [Tsjechisch] niet meester
en hij moest toezeggen Praag als residentie te kiezen, wat er op duidt dat
de standen meer betrokkenheid van hun koning wilden.150 Niets wijst er
echter op dat in de komende twintig jaar van Ferdinands koningschap de
standen bereid waren hem te helpen bij de uitbouw van een representatief
hof. Ferdinand I zelf deed zijn toezegging de Burcht permanent te bewonen
ook nooit gestand. In de eerste jaren was hij, net als zijn voorgangers,
soms aanwezig bij de Landtag, maar nadat hij in 1532 Rooms koning
geworden was, bleef hij in Wenen, terwijl zijn kinderen in Innsbruck
woonden.151 In 1543 vestigde koningin Anna zich wel met haar kinderen in
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Praag, maar dat was niet om aan de wens van de Standen te voldoen, maar
vanwege de dreiging van de Turken aan de grenzen met Oostenrijk. Anna
vertegenwoordigde haar man overigens wel bij standenvergaderingen. In
1547 wees hij zijn zoon Ferdinand II als stadhouder aan, die zich er wel
permanent vestigde.
Over zijn residentie in het oude kasteel van Wladislav is nauwelijks
iets bekend. Waarschijnlijk bewoonde hij voor de brand in 1541 de
appartementen van zijn voorgangers. Zijn vrouw en kinderen woonden in
het Westelijke paleis, maar dat was blijkbaar geen bijzonder onderkomen,
want bij latere verbouwingen waren er, in tegenstelling tot in veel huizen
van andere adel binnen de muren van de Burcht, geen bouwdelen die de
moeite waard waren om bij latere verbouwing in de nieuwbouw op te
nemen.
Tijdens de aanloop tot de kroning werden zowel de kathedraal als het
Koninklijk paleis gebruikt. De twaalf vertegenwoordigers van de Boheemse
standen vergaderden over de koningskeuze tussen de Beierse hertogen en
Ferdinand I in afzondering twee dagen lang in de Wenseslaskapel. In de
middag van de 24ste oktober maakte Lev von Rozmittal uiteindelijk onder
het gelui van klokken bekend dat aartshertog Ferdinand I van Oostenrijk
de nieuwe Boheemse koning was.152 Voor de buitenwereld was er blijkbaar
ook een protocol om dit feit wereldkundig te maken, want de Praagse steden
vernamen de keuze met kanonschoten en vuurwerk.
Ferdinand I werd in februari 1527 door de adel ontvangen op
Boheems grondgebied. Bretholz beschrijving van deze tocht is summier,
maar vermeldt bijvoorbeeld wel de deelname aan de omvangrijke stoet
van Huzaren en Hongaren in volledige wapenrusting, een detail dat
overeenkomt met soortgelijke feestelijke op- en intochten. Ferdinand I
werd op 24 februari 1527 in de Wenseslaskapel gekroond, Anna een dag
later.153 Op 26 februari werden de festiviteiten afgesloten met een toernooi
in de Wladislavzaal. Niet alleen de Boheemse Heren en Ridders die zitting
hadden in de Landtag traden met hun nieuwe koning in het perk, maar
een veel groter gezelschap. Bohemen was, door voor Ferdinand I van
Habsburg te kiezen, onderdeel geworden van een Europees Rijk en daarmee
veranderde ook de officiële representatie. De ridders die elkaar in sportieve
competitie troffen op de met zand overdekte houten vloer, kwamen uit de
landen van de Europese alliantie. De koning trad in het krijt in gezelschap
van twaalf Tsjechische en Duitse Heren, terwijl de ceremoniemeester
Pietro Cordoba een groep van Spaanse en Hollandse ruiters aanvoerde. De
koningin stond temidden van drieëntwintig edelvrouwen op een tribune. Zij
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vormden waarschijnlijk ook een selectie uit de meest invloedrijke Europese
adelstand en deelden tot slot de prijzen uit. De ruiters bereden kleine
paardjes met schuin aflopende zadels, waardoor zij gemakkelijk uit het zadel
te stoten waren.154
Over de betekenis van veranderingen in hof en hofcultuur bij de komst
van een vorst met een grote familie en met veel ambassadeurs is, zeker in
samenhang met Ferdinand I en zijn Boheemse hof, nog weinig onderzocht.
Verondersteld kan worden dat er uitwisseling was en dat met name koning
Ferdinands Spaanse afstamming en contacten een rol gingen spelen. Bekend
is bijvoorbeeld dat in de kleding de mode Spaans werd en dat de Spaanse
variant van een balspel populair werd, maar een veel preciesere analyse
ontbreekt vooralsnog.155
Acht jaar na dit feest, in 1534, gaf koning Ferdinand I opdracht
tot de aanleg van tuinen met ruimte voor een toernooiveld. Hoewel zijn
overwegingen niet bekend zijn, lijkt het erop dat de koning er op uit was een
deel van de feesten buiten de muren van de Burcht te houden. Het terrein
was in eerste instantie alleen in gebruik bij de koning en geen onderdeel
van de officiële representatieve ruimten voor contacten tussen de koning en
de Boheemse standen. Onder aartshertog Ferdinand II vonden er wel grote
feesten plaats.

# 2 018

Uit de zorgvuldige opgebouwde spanning rond de koningskeuze,
maar vooral ook uit de bijzonder slechte financiële situatie van de
Boheemse koningszetel, blijkt dat Ferdinand I zijn koningschap niet als
vanzelfsprekend mocht beschouwen en eigenlijk vanaf de grond moest
opbouwen. Hij deed dit na 1526 in de eerste plaats door middel van de
inrichting van een nieuw bureaucratisch apparaat ter verzekering en
controle van het Koninklijk inkomen. Ferdinand I stelde een ‘böhmische
Raitkammer’ in.156 Deze behartigde, anders dan de naam doet vermoeden,
ook de zaken van andere gebieden uit het kroongebied, ten oosten van
Bohemen: Mähren, ten noordoosten: Schlesien, in het noorden: Ober- en
NiederLausitz, en ‘andere der Krone Böhmen zugehörde Lande, Orte und
Flecken’.
Uit een Instruction und Ordnung gedateerd 25 maart 1527 blijkt dat
Ferdinand I probeerde zijn regeringszetels in Wenen en Praag met elkaar
te verbinden, want de Boheemse raadskamer diende alle belangrijke
besluiten voor te leggen aan de, ook nieuw ingerichte, Hofkammer in
Wenen. De voertaal van alle op schrift te stellen besluiten werd het Duits,
terwijl eerder in Bohemen alle documenten in het Tsjechisch waren.157 Een
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deel van de correspondentie is bewaard in het Königlich und Kaiserlich
Hofkammerarchiv in Wenen en in het Boheems Statthalterei Archiv, dat
zich in de 19de eeuw ook grotendeels in Wenen bevond. In het Praagse
centrale archief bevinden zich tegenwoordig voornamelijk akten over louter
Boheemse kwesties en een weinig compleet archief met plattegronden en
kaarten. In het archief van de Burcht is slechts zeer incompleet materiaal
van na 1541. Vanaf dat moment werd Duits de algemene voertaal en werd
een aparte rechtspraak ingevoerd voor de Koninklijke financiën: het bezit
en de schulden. Met deze veranderingen in de bureaucratie doorbrak de
koning de macht van de adel, want beambten, zelfs al behoorden zij tot
de Boheemse heren- of ridderstand, dienden het belang van de vorst te
vertegenwoordigen. Al vrij snel na zijn aantreden wist de koning tot een
juridische gelijkschakeling te komen van de belangen van de adel en die van
de vorst. Ondanks deze ingreep zou het hele koningschap van Ferdinand I
gekenmerkt blijven door financiële tekorten.
Door de verandering in het administratieve apparaat ontstonden
talloze misverstanden, die door de Bohemers als een machtsverlies moeten
zijn ervaren. Voor 21ste-eeuwse onderzoekers is op basis van deze bronnen
enig inzicht te krijgen in de Koninklijke opdrachten, maar overzicht in de
organisatie daarvan ontbreekt. De financiële situatie van de koning en de
opbrengsten van het bezit van de landsvorst waren in 1526 onduidelijk.
Het ‘Kammergut’ was, aldus Bretholz, geheel verpand en verkommerd,
alles was in vreemde, dat wil zeggen buitenlandse adellijke handen. De
mijnbouw, een belangrijke bron van inkomsten van de vorst en de dijken
in het waterrijke Maehren, waren niet onderhouden. Omdat er ook geen
belasting en tolheffing werd geïnd, was de adel echter wel rijk en hun bezit
niet in verval.
De ‘Böhmische Raitkammer’ moest het beheer gaan voeren over
de Koninklijke vestingen net als over de kastelen en huizen in koninklijk
bezit.158 In 1527 werden op de posten in de ‘Raitkammer’ nog vooral
Boheemse adellijke beambten aangesteld, maar al twee jaar later kwamen
er steeds meer Oostenrijkse adellijke namen voor in de plaats. De
traditioneel belangrijkste post in Praag, die van ‘Oberstburggraf’ werd
bezet door Ferdinands belangrijkste opponent Lev von Rozmittal. De
koning holde diens macht uit door de invoering van een nieuw ambt,
de ‘Landeshauptmann’, de vertegenwoordiger van de vorst bij diens
afwezigheid, ook ‘Statthalter’ genoemd. In eerste instantie hield dit
‘Statthalterschaft’ de vervanging van de koning door adellijken in. Ondanks
nauwkeurige instructies bleken in de praktijk de taken van dit ambt te divers
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en werd het in 1534 opgeheven. De macht van de belangrijkste factie tegen
Ferdinand I was toen al gereduceerd, want Lev von Rozmittal werd in 1530
gedwongen af te treden.159 In het midden van de jaren dertig werden andere
tegenstanders van de koning vervangen en kwam het plaatsvervangerschap
van de koning tot 1547 weer in handen van de Oberstburggraf. In 1547
herstelde de koning het ‘Statthalterschaft’ en liet zich vertegenwoordigen
door zijn zoon aartshertog Ferdinand II.
Koning Ferdinands ideaal te komen tot gezamenlijk te houden
vergaderingen van de standen van Oostenrijk, Bohemen en Hongarije
over gemeenschappelijke zaken, zoals hulp bij de strijd tegen de Turken,
werd nooit verwezenlijkt. Toen in 1529, het geboortejaar van aartshertog
Ferdinand II de Turken naar Wenen optrokken, weigerden de Bohemers
snel naar de ‘Landtag’ komen om daar gezamenlijk met de andere landen
afspraken te maken over steun. Uiteindelijk kwam het Boheemse besluit
Ferdinand I te steunen met troepen en wapens twee weken nadat de Turkse
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opmars naar Wenen was gestopt. Koning Ferdinand bleef mede door de
Boheemse onwil, zijn hele leven naar de Landstagen van zijn bestuurlijk
zelfstandige gebiedsdelen reizen.160
Op het Praagse regeringsniveau kreeg hij gaandeweg greep op
politieke en financiële zaken, maar op het terrein van internationale
samenwerking bleven de Bohemers hun eigen belang plaatsen boven dat van
hun koning Ferdinand I van Oostenrijk.
Bij de keuze voor de Habsburger Ferdinand I als koning werd
vastgelegd dat de religieuze overtuiging van de katholieke vorst geen
doorslaggevende rol speelde, al werd hem wel gevraagd de Utraquisten161 en
Roomskatholieken als gelijkwaardig te beschouwen. Alle maatschappelijke
onrust rond de reformatorische bewegingen162 en de voor Bohemen
specifieke Broederschap lijken vooral tijdens de tweede helft van de
regeringsperiode van Ferdinand I, dus tijdens het stadhouderschap van
Ferdinand II geen grote problemen op te leveren. Het grootste deel van
de adel dat zich aan het Praagse hof manifesteerde, was traditioneel
Roomskatholiek. Ondanks de (schijnbare) religieuze tolerantie ten aanzien
van de Utraquisten, duldde de koning in zijn eigen hofkringen overigens
niets anders dan trouw aan de Roomse kerk. Toen bijvoorbeeld Baljuw
Andreas Ungnad in 1539 zijn naam zette onder een acte waarin hij spijt
betuigde niet eerder Utraquist te zijn geworden en Ferdinand I hiervan
hoorde werd Ungnad onmiddellijke verbannen en was er grote opschudding
aan het hof.163 Uitermate streng trad de Habsburgse vorst op tegen leden van
de Boheemse broederschap, een hervormingsgezinde religieuze groepering,
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die zich in hun geloofsbeleving en in hun maatschappelijk functioneren
verzette tegen de Roomse en tegen de Utraquistische kerk. Deze Broeders
[Brethren] hadden veel aanhangers onder de bewoners van de kleine
steden en het platteland. Hun leider Jan Augusta werd jarenlang gevangen
gehouden onder meer in de kerkers van de Burcht en later in het kasteel
Burglitz, waar ook Philippine Welser woonde. Jan Augusta’s levensverhaal
en zijn eventuele contacten met Philippine leveren wel veel anekdotes over
haar medemenselijkheid, maar behoren waarschijnlijk tot de 19de-eeuwse
verdichtselen rond haar leven.164

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

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

Gotisch of Klassiek?
Benedikt Ried von Piesting was, zoals gezegd, Koninklijk bouwmeester
onder de beide Jagiello koningen en tot zijn dood in 1534 ook de koninklijk
bouwmeester onder koning Ferdinand I. Rieds biografie is fragmentarisch.
Zijn geboortedatum bijvoorbeeld is alleen te herleiden uit zijn grafschrift,
maar er zijn bronnen genoeg om iets over zijn positie aan het hof te
duiden.172 Ried genoot een aantal voorrechten. Hij had een woning,
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overigens slechts twee kamers groot, in het Burchtcomplex en hij werd
niet lang na de voltooiing van de Wladislavzaal rond 1502 door koning
Wladislav in de adelstand verheven.173 Ried had status en de plicht op te
treden bij conflicten tussen bouwmeesters en gilden buiten Praag en hij zal,
als Warnkes analyse van de rechten en plichten van een hofkunstenaar ook
voor Ried hebben gegolden, ook andere privileges hebben gehad.174 Hij zou
bijvoorbeeld herkenbaar kunnen zijn geweest aan kleding, die alleen hij
mocht dragen en hij at in de nabijheid van de koning.175
Dat koning Wladislav de invloedrijke bouwmeester Benedikt
Ried in de adelstand verhief was geen uitzondering, ondanks de grote
terughoudendheid in de toekenning van adellijke titels, die de Boheemse
heren en ridders graag wilden zien.176 Ook aan het gelijktijdige hof van
keizer Maximiliaan I en dat van zijn Habsburgse opvolgers werd een aantal
kunstenaars in de adelstand verheven. Ferdinand I zou dit gebruik voor tal
van bouwmeesters en kunstenaars voortzetten, maar trouwens ook voor
zijn geldschieters, zoals in Philippines biografie (in hoofdstuk één) al is
gebleken.
In de literatuur over de organisatie van de bouw in de Praagse Burcht
wordt vaak uitgegaan van een bouwloods, waar onder leiding van de
bouwmeester alle bouwopdrachten voor de vorst werden uitgevoerd.177
Hierover is echter onder de Jagiellonen in Praag niet veel bekend en
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door het verlies van de archieven door de brand geldt dat ook voor
gegevens over aantallen bouwlieden en hun identiteit. De veronderstelde
georganiseerde bouw stond in ieder geval ook toen niet exclusief in dienst
van de koning. Na het wegvallen van opdrachten op de Burcht tijdens
de regering van Ludwig in de jaren ’20 nam Ried bijvoorbeeld ook
opdrachten aan van stadsbesturen en adel.178 Na Rieds dood werd er door
koning Ferdinand niemand tot zijn opvolger benoemd.179 Lange tijd krijgen
Italianen en Duitstaligen naast elkaar opdrachten. Hun werk werd wel
gecontroleerd, vaak door bouwmeesters die hiervoor uit Wenen kwamen,
maar er is tijdens koning Ferdinands leven nooit meer een bouwmeester
geweest die verantwoordelijk was voor ontwerp en uitvoering van alle
bouwwerkzaamheden.
De traditionele kunstgeschiedschrijving die (ook) de bouwkunst
graag opdeelt in perioden en deze typeert met behulp van stijlbenamingen,
kan bouwmeester Ried moeilijk plaatsen en blijft hem meestal een
traditionele bouwmeester van de late Gotiek noemen.180 In vereenvoudigde
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vorm leidt deze stijldwang tot een opdeling van gebouwen in stukken
Gotiek, Renaissance en Maniërisme.181 Onder Gotiek wordt veelal
verstaan dat de bouwmeester nog niet beïnvloed zou zijn door Italiaanse
bouwmeesters en geen kennis had van Klassieke bouwkundige traktaten,
kenmerken van de periode die in de literatuur het etiket Renaissance
krijgt. Benedikt Ried vormt voor deze rigide hantering van stijlen een
probleem. Renate Wagner-Rieger noemt hem een sleutelfiguur. In haar
visie blijkt hij in staat combinaties van stijlen te maken. In haar typering
van verschillende opmerkelijke bouwdelen van de zaal die hij in 1506
voor Wladislav bouwde, blijkt haar blik slechts gericht op de analyse van
stijl: ‘Es handelt sich um einen grossen, mit schwingende Rippengewölben
eingedeckten Festsaal, der zum Bedeutenste gehört, was die Spätgotik
überhaupt hervorgebracht hat. Trotzdem besitzt er eindeutige Zeugnisse
der Renaissance, nämlich Fensterrahmen am Aussenbau mit kannelierten
Pilstern und gerade Verdachungen, die scheinbar anachronistisch zwischen
finalbekrönten Stebepfeilern der Aussenwand des Saales stehen. (…) Dass
sowohl die gotischen wie auch die Renaissanceformen in dem Werke
des Bendikt Ried unbeschadet nebeneinander bestehen können, beweisst
das von ihm geschaffenen Portal, welches aus dem Wladislav-Saal in die
anschliessende Landtagstube führt. Es bildet ein Verbindungsglied zwischen
den beiden Extremen, indem bei dem durchaus mit Renaissance elementen
instrumentierten Tor die kannelierten Pilaster durch ein Drehung um 90
Grad ihrer statischen Function beraubt werden und so eine dynamische
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Bewegung Platz greift, welche auch die von Ried gewölbte Saaldecke
kennzeichnet.’182
De stilistische Renaissance in Praag lag volgens Wagner-Rieger
opgesloten in de Wladislavzaal en had onder de Jagiellokoningen nog
geen doeltreffendheid: ‘und deren Wirksamkeit so lange währte bis durch
die künstlerischen Bestrebungen der Habsburger, vor allem Ferdinand
I, ein unmittelbarer Kontakt mit der italienischen Kunst dies erste
Renaissancewelle in Böhmen überschichtete.’
Het directe contact met Italiaanse kunst zou, aldus Wagner-Rieger alléén
door Italiaanse kunstenaars tot stand zijn gebracht en die kwamen pas
met de Habsburger Ferdinand I naar Praag. Zij droegen de ware stijl over.
Wagner-Rieger gaat hiermee voorbij aan alle mogelijke andere wijzen van
overdracht: Italiaanse kunst en kunstenaars zijn de norm, wanneer het gaat
om raamvormen of gecanneleerde pilasters.
Het feit dat Wladislav na de dood van Corvinus in 1490 zesentwintig
jaar koning van Hongarije en Bohemen was en aan zijn hoven in Praag,
Buda en Pest talloze uitwisselingen tussen kunstenaars en bouwmeesters
kunnen zijn geweest, past niet in de redenering van Wagner-Rieger die
‘echte’ Renaissance alleen van Italiaanse bodem ziet komen. Bouwmeester
Ried, die voor zover bekend niet in Italië is geweest, kan echter rond 1500
kenmerken van de op de Klassieken geïnspireerde bouwkunst ook in de
residenties van zijn vorst in Hongarije hebben opgedaan. Bialostocki, die
wel aspecten van de hofcultuur in zijn betoog betrekt, denkt dat Ried in de
jaren 1490 in Buda de Italiaanse vormgeving bestudeerde en overbracht
naar Praag. Rieds stilistische vermengingen zijn, volgens deze auteur, het
resultaat van zijn talent en origineel denken. De bouwmeester gaf zich
daarom niet over aan de nieuwe ‘mode’ en werd geen imitator van het
Italiaans ornament.183 Biograaf Goetz Fehr vermoedt dat Ried Wladislavs
residentie in Ofen bezocht heeft, waar hij in contact kan zijn geweest met
een internationale groep kunstenaars en humanisten die zich daar had
verzameld.184 Balogh veronderstelt dat Ried geïnspireerd is geraakt door
schriftelijke bronnen die middels de omvangrijke bibliotheek van Corvinus
in het bezit van Wladislav waren gekomen.185 Duidelijk is met deze
voorbeelden dat veel kunsthistorische literatuur over de Praagse Burcht op
de determinatie van stijl is gericht en dat Rieds positie aan het hof en de
mogelijkheden tot nauw contact met andere hoven en hofkunstenaars niet in
dat betoog wordt betrokken.
Rieds bouwtechnische innovaties en de bijzonder ingewikkelde
decoraties in de Wladislavzaal kwamen tot stand binnen een hofcultuur die

‘Een Theatrum van Representatie?’

# 2 031

# 2 032

65

Hoofdstuk 2

# 2 033

# 2 034

66

hoogstwaarschijnlijk door eisen van adel en vorst samen werden bepaald en
niet door het feit dat Ried al dan niet door de Italiaanse Renaissance werd
‘beïnvloed’. Ried gaf gehoor aan de eisen van zijn opdrachtgevers en werkte
aan de vormgeving van een hof met lichte ruimten van grote afmeting, grote
vensters en uiterst dynamisch vormgegeven portalen en toegangsdeuren. Hij
ontwierp ruimten voor grote groepen vertegenwoordigers van de standen en
natuurlijk ook voor de koning zelf en gebruikte vormen die daarbij passend
waren. De grote en tegelijkertijd brede Wladislavzaal is, als gezegd, zelfs
voor paarden met ruiter toegankelijk. De decoratie is niet alleen sierlijk en
gecompliceerd, het is ook een technisch vernuftige verhulling van steunen
van de grote overspanning. Voor het maken van de Wladislavzaal had
Ried geen Italianen nodig. Hij bracht binnen de muren van het oude paleis
ruimten tot stand die qua omvang van overspanning pas 30 jaar later in
Italië in kastelen en raadhuizen geconstrueerd werden.186 Rieds ingrepen
in de Burcht zijn hoogst innovatief, maar komen onder de stijlbenaming
Gotiek niet tot hun recht: de kunstmatige scheiding die tussen de beide
stijltyperingen Gotiek en Renaissance wordt aangebracht, lijkt los te staan
van het functioneren van de hofcultuur en vooral van iedere continuïteit
daarvan. De connecties tussen de Hongaarse hoven en het Praagse rond
1500 zijn nog onvoldoende onderzocht, maar zouden aanleiding kunnen
zijn voor een verschuiving van de focus. In Praag werd niet gewacht op
Italiaanse bouwmeesters voor de introductie van de ‘ware’ Renaissance.
Bouwmeester Ried en zijn voor ons anonieme collega’s waren in staat
om de vertaalslag te maken en klassieke elementen in hun gebouwen te
introduceren, ook omdat hun opdrachtgevers vertrouwd waren met de
nieuwe vormentaal en andere eisen stelden aan het gebruik van het paleis
waar zij hun standenvergaderingen hielden. Direct verbonden aan nieuw
vormgegeven vergaderruimten werd, binnen de muren van het Koninklijk
paleis met de Wladislavzaal ruimte gecreëerd voor nog veel grotere
bijeenkomsten.
De Praagse bouwhistoricus Muchka zoekt, als een van de weinige
auteurs, in zijn stilistische analyse van het oude paleis en de Wladislavzaal
naar de inbreng van de opdrachtgever. Hij stelt dat de vorst bij zijn
opdrachten voor een specifieke stijl koos en daarmee een boodschap afgaf,
maar kan dit ook niet verder met bronnen onderbouwen. Muchka houdt
in feite vast aan een traditioneel opdelen van stijlkenmerken, maar zoekt
wel naar verklaringen. Hij ziet in de grote verschillen tussen de noord- en
zuidfaçade van de Wladislavzaal bewust gekozen polariteiten. Ried zou
in deze noordfaçade een rijk ‘gotisch’ programma hebben gehad, waarbij
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gotisch klinkt als residu van het oude, terwijl hij in hetzelfde gebouw aan
de zuidgevel Korinthische halfzuilen heeft gebruikt. De auteur noemt
dit verschil een stilistische polariteit, die typerend is voor Wladislavs
inbreng in de Praagse Burcht.187 Muchka gaat uit van een weloverwogen
vormgevingsprogramma, dat een koning bij zijn opdrachten zou aansturen.
Deze bewuste en wellicht ideologische keuze voor een bepaalde stijl is
impliciet ook bij andere auteurs te vinden. Oskar Schürer, de auteur van
een overzichtswerk over de Praagse architectuur, suggereert zonder dat
hij daarover enige informatie van de koning zelf heeft, dat Ferdinand I
het werk van Ried achterhaald vond en uit piëteit pas na de dood van de
bouwmeester Italianen naar Praag stuurde. ‘Der vergleich des Palladiobau
[het zomerpaleis] mit dem Prager [Wladislavzaal] macht deutlich, wie
unerschöpferisch hier abgewandelt wurde. Ferdinand hatte den Auftrag zur
Übersendung italiensische Bauleute im Oktober des Jahres 1534 gegeben,
wenige Woche nach dem Tode Benedikt Rieths, des Prager Altmeister
spätgotischer Kunst. Wollte er dem grossen Meister den Hintansetzung
ersparen, dem wirklich genialen Kuender eines jetzt ueberholten Ideals,
überholt nicht von grosseren Meistern in Prags sondern von der erbittlichen
Zeit?’188
Het planmatige in de bouwkunstige opdrachten van koning Ferdinand
I is echter, op basis van de bekende bronnen, nauwelijks aantoonbaar. Als
de koning een plan had, dan is de toekenning ervan niet strikt voorbehouden
aan Italiaanse bouwlieden. De suggestie de Duitser Wolmut in 1534 te
benoemen op de plaats van Ried, kwam juist van de koning. De wijze
waarop de Italianen in Praag in 1534 ontvangen worden om, zo zal nog
blijken, de eerste werkzaamheden aan de andere kant van de kloof te
beginnen, wijst bovendien nog helemaal niet op de introductie van een
nieuw vormideaal door gevierde en gewaardeerde bouwlieden. Het doet een
reconstructie van het Praagse hof rond 1530 geen recht te veronderstellen
dat met een nieuwe koning ook een nieuwe stijl of zelfs de introductie van
een nieuwe hofcultuur plaatsvond.
Het zoeken naar vergelijkingen met de bouw van Palladio, zoals
Schürer doet, gaat op voor een aantal bouwdelen van het zomerpaleis,
waarvan de bouw pas na 1538 werd begonnen. Dat het representatieve
Koninklijk paleis de uiting zou zijn van een achterhaald ideaal, lijkt een
mooi voorbeeld van de projectie van de wetmatigheid dat verandering van
vorm betekent dat oudere vormgeving wordt afgewezen. Maar in Praag
is na de kroning van koning Ferdinand I lange tijd geen sprake van een
hof dat met grote opdrachten en een nieuw vormideaal haar materiële
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representatie vestigde. De bouwactiviteiten van koning Ferdinand I werden
niet gestuurd door een groots opgezet plan van een dominante architect met
een voorkeur voor klassieke vormen. Schürers opmerking dat de koning de
grote meester Ried zou hebben willen sparen door hem niet te confronteren
met een groep Italiaanse bouwmeesters met volstrekt andere idealen, is
gezien het belang van de bouwopdrachten al weinig aannemelijk. Het
gaat bovendien uit van de veronderstelling dat Ried geïsoleerd in Praag
zou hebben gewerkt en niets van andere hoven zou hebben geweten. Het
impliceert ook dat koning Ferdinand I zijn bouwonderneming na 1534
helemaal in handen van Italianen zou hebben gegeven. Uit het vervolg
van de geschiedenis van zijn bouwondernemingen zal blijken dat zowel
Italiaanse als Duitstalige meesters in concurrentie met elkaar invulling
geven aan zijn bouwondernemingen. Daarbij is aan te tonen dat de kosten
van de ingediende plannen voor de koning soms doorslaggevend waren,
boven een mogelijke stilistische voorkeur. De Duitstalige Wolmut kreeg
uiteindelijk aan het eind van de jaren ’50 de supervisie over de Koninklijke
bouwopdrachten.
Koning Ferdinand I en koningin Anna kregen in 1526 met het
koninklijk paleis en de St.-Vituskathedraal binnen de muren van de Praagse
Burcht de beschikking over een hof waar in politieke zin de dominante
adel niet erg openstond voor flamboyante koninklijke representatie, maar
dat in afmetingen, stijl en allure niet onderdeed voor menig hof in Italië.
Het ontbreken van gedetailleerde beschrijvingen van de decoraties van het
kroningsfeest op de 26ste februari 1527 in de Wladislavzaal bijvoorbeeld,
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leidt tot fixatie op de versteende decoraties van Ried. Toekomstig onderzoek
naar de opdrachten van de Jagiellonen en die van Boheemse adel zal moeten
uitwijzen hoe bouwmeester Rieds vormgeving met netwerken van ribben en
raamomlijstingen met Korinthische pilasters paste in hun hofcultuur.189
Blijft de vraag of met koning Ferdinands opdracht Italianen aan het
werk te zetten, de Italiaanse Renaissance architectuur in Praag haar intree
deed.190 Duidelijk is dat koninklijk bouwmeester Ried niet opgevolgd werd
door een bouwmeester met gelijkwaardige status en ook dat de Italiaanse
bouwlieden geen leidinggevende positie kregen. Het Praagse hof werd
na 1527 wel langzaamaan onderdeel van een groter en internationaal hof,
waar een wisselende groep van bouwmeesters bijdragen leverde aan de
vormgeving van een naar het aantal deelnemers gerekend, omvangrijker
vorstelijke representatie dan in Bohemen tot dan toe gebruikelijk was.
Binnen de muren van de Burcht was daarvoor blijkbaar geen plaats genoeg;
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er moest uitgeweken worden naar de tuinen.
De vaak herhaalde stelling dat Koning Ferdinand I ‘de Renaissance
heeft geïntroduceerd’ in Bohemen is in mijn ogen niet juist, ook al omdat
het woord introductie impliceert dat de onderneming door een vooropgezet
en vooral veelomvattend plan en een dominante bouwmeester of een groep
architecten moet worden gedragen. De bouw in de tuinen, waaronder een
zomerpaleis en de toevoegingen aan de Burcht lijken, mede door de uiterst
trage gang van zaken, achteraf meer door toevalligheden tot stand gekomen
dan door een welbewuste introductie.
Bouwmeester/beeldhouwer Stella kwam met een ‘Modell’ van het
zomerpaleis dat misschien niet eens door hem ontworpen was.191 Na de
brand in 1541 stagneerde de bouw en na Stella’s dood in 1552 was er
blijkbaar geen overdracht meer van de plannen of ontbrak zelfs een plan,
waarna de bouw aan het zomerplaleis helemaal stil kwam te liggen. Pas
jaren later (1557-58) zou Wolmut het zomerpaleis van een dak voorzien en
als geheel voltooien (rond 1564).
Ook uit Erich Hubala’s korte literatuuroverzicht van de positie van
de Praagse architectuur bij de verspreiding van de Renaissance blijkt dat
Italiaanse bouwkunst de norm is. Een aantal Praagse bouwwerken: het
zomerpaleis en het grote balhuis (in opdracht van koning Ferdinand) en
het Lobkowitz paleis op het plein voor de Burcht worden genoemd als
grote voorbeelden van Renaissancebouw zonder precedent ten noorden van
de Alpen.192 Dit traditionele vergelijken van geïsoleerde objecten en het
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zoeken naar eventuele voorbeelden of tegenpolen in Italië of elders aan een
‘erkend Renaissance hof’ heeft er toe geleid dat het Praagse hof van koning
Ferdinand I steeds met behulp van dezelfde voorbeelden wordt getypeerd
en de bouworganisatie van deze koning nooit in samenhang is onderzocht.
In de volgende beschrijving zal daarom de nadruk liggen op de functie van
de architectuur binnen en buiten de vestingmuren van de Praagse Burcht.
Het gaat daarbij, op een enkele uitzondering na, niet om de toekenning
van een stijl of de identificatie van de hand van de architect of kunstenaar,
maar om de manier waarop het gebouw of het object werd gebruikt binnen
de hofcultuur van de Habsburger Ferdinand I of zijn zoon aartshertog
Ferdinand II.
Na de catastrofale brand had koning Ferdinand I de kans zijn hof
meer naar zijn eigen zin te gaan inrichten, met als enige kaders de stevige
stenen muren. Alle houtbouw, alle beglazing en ook een groot deel van
de interieurs waren in de vlammen opgegaan. Blijkbaar was Ferdinands
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financiële situatie niet sterk genoeg dat hij de meest dynamische en
veelzijdige bouwmeesters uit zijn Rijk naar Praag kon sturen om zijn hof
groots en innovatief te herbouwen. Er werd alleen gerestaureerd en daartoe
werden ook de Italianen, tot dan toe werkzaam in de tuinen, binnen de
Burcht voor de Koninklijke vertrekken aan het werk gezet. Zij begonnen
bij vloeren en daken, opdat niet nog meer schade zou ontstaan door regen
en sneeuw. Meteen daarna werden de kamer van de Boheemse Raad en
die van de boekhouding daartegenover, hersteld.193 In de winter van 1542
werd Stella ingeschakeld bij de restauratie van de verbrande kamers in de
appartementen van de koning, opdat de koningin en haar kinderen daar
in de zomer konden wonen.194 Aan de inrichting van de ruimten werd niet
veel aandacht besteed, op de stoffering met tapijten op de vloer en aan de
wanden in de vertrekken van de koningin en gestuukte muren in die van de
koning na. Vermoedelijk is hier sprake van de appartementen in het paleis
gebouwd door koning Wladislaw, terwijl later het Westelijk paleis voor
bewoning moet zijn ingericht.
Met de brand ging niet alleen een groot deel van de Burcht verloren,
maar ook een groot aantal jaren in de voortgang van de bouw in de tuinen,
het deel van Ferdinands hof dat beslist als eigenzinnige Habsburgse
toevoeging beschouwd kan worden.

Politieke crisis
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De weinig spectaculaire en trage restauratie van de gebouwen binnen de
Burcht is behalve door de brand, ook te verklaren uit de benarde politieke
situatie van de koning zelf. Ferdinand I was niet alleen in voortdurende
strijd verwikkeld met de Turken in het Zuiden, hij werd ook door zijn broer
keizer Karel V betrokken bij de conflicten met de Protestantse vorsten in
de staten ten Noorden van Bohemen. In vergelijking met die van andere
adellijke bewoners van de Burcht is de inbreng van de koning bij de
restauraties, direct na 1541, klein. De familie Rosenberg bijvoorbeeld, die
een groep Italianen opdracht gaf tot de volledige modernisering van hun
afgebrande paleis had dan ook, anders dan Ferdinand I, geen internationale
politieke verplichtingen.
Ook binnenslands was de positie van de koning in de jaren 1540
niet sterk. Hij kon, zo blijkt uit Bretholz reconstructie van de politieke
situatie ten tijde van de Schmalkaldische oorlog in 1546, in de strijd tussen
de Protestantse Duitse adel en Keizer Karel V, niet op de steun van de
meerderheid van de Boheemse adel rekenen.195 De Bohemers weigerden
die steun niet bij voorbaat, maar tijdens grote politieke crises gingen zij niet
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achter hun koning staan en verleenden zij hem geen troepensteun. Sinds
1526 was koning Ferdinand I niet in staat gebleken de Boheemse adel voor
zich te winnen. Er was in de jaren veertig zelfs sprake van anti-Habsburgse
adel die na de koningskeuze geallieerd was gebleven met de Beierse hertog
Wilhelm (1493-1550) en zijn zoons.
In 1546 kwam het tot een crisis tussen een aantal keurvorsten en keizer
Karel. De kern van dit conflict moet zeker niet alleen in de Reformatie
worden gezocht, want ook de Rooms-katholieke vorsten in Beieren steunden
de alliantie van protestantse vorsten. Aan de benarde machtssituatie
kwam voor de Habsburgers een eind toen Koning Ferdinand I in 1546
zijn dochters inzette ter versterking van zijn positie. Met de al genoemde
huwelijken van Anna en Maria met zoons van opstandige, maar wel Roomskatholieke vorsten van Beieren en van Cleve verkreeg de Boheemse koning
twee belangrijke bondgenoten die later in de strijd met de protestantse
vorsten van groot belang bleken. De meeste vertegenwoordigers van de
Boheemse standen voelden niets voor de oorlog van de keizer. Het verslag
opgenomen in Bretholz over de roep om steun door koning Ferdinand en
de weifelachtige houding van veel Boheemse heren en ridders is bijzonder
spannend.196 Na de dood van koningin Anna eind januari 1547, kwam in de
Landtag zelfs de legitimiteit van het koningschap van Ferdinand I opnieuw
ter sprake.197 De standen steunden de koning niet, maar zij brachten ook
geen troepen op de been om zijn tegenstander, een alliantie van protestantse
vorsten, de Schmalkaldische bond, te hulp te komen. De slag bij Mühlberg
op 27 april 1547 in Thüringen werd het protestante leger tenslotte fataal.
De reacties op de overwinning van de Habsburgers zijn mooi
samengevat in de Rosenbergkroniek en typerend voor de situatie in de stad
Praag: ‘boven in de Burcht had bij het vernemen van de zege het ‘Te Deum’
geklonken, terwijl men beneden in het Utraquistische Karlscollege het
Karolinum, het ‘Requiem’ had gezongen.’198
Met de slag bij Mühlberg was het conflict van de koning met de
Boheemse standen niet voorbij. Tegen de afspraken in waren in maart en
april in zijn afwezigheid ‘Landtagen’ gehouden om de koning zijn macht te
ontnemen. In antwoord hierop formeerde de koning zijn troepen opnieuw
en rukte op. Een verslag van de stadskanselier Sixt von Ottersdorf over
de aankomst van de koning in de stad toont de spanning en de praktische
en rituele handelingen in de vestingstad onder de Burcht. De stadsheren
dienden bij de ‘Oberstburggraf’ te komen om daar te vernemen dat de
koning vanwege de grote hitte geen ontvangst wilde, maar wel de sleutels
van de stadpoort van de Kleine Zijde. Dit zou, aldus de vertegenwoordiger
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van de koning, voorkomen dat de soldaten grote schade aanrichtten. In
werkelijkheid hadden de koninklijke troepen Ujesd, een wijk langs de oever
van de Moldau al bezet, de bevolking beroofd en uit hun huizen gezet. De
Karlsbrug werd afgesloten, zodat er geen verkeer meer mogelijk was met
de Oude Stad. Daarna hadden geallieerde Saksische ruiters ook wijken aan
de overkant van de Moldau bezet en maakten de koninklijke troepen een
omtrekkende beweging rond de Nieuwe Stad om eventuele hulp aan de
Praagse steden tegen te houden. Vanaf de overzijde van de Moldau werd de
Burcht intussen hevig beschoten. Praag was in oorlog, maar capituleerde
binnen vijf dagen toen koning Ferdinand de keizerlijke troepen verzocht
naar Praag op te rukken.
Deze capitulatie werd bekrachtigd in een, in Bretholz’ beschrijving,
theatraal geënsceneerde bijeenkomst in de Burcht.199 De koning eiste
de aanwezigheid van 500 man, onder wie de raden van de drie steden,
de oudsten der gilden en handwerkers en 240 burgers. Zij waren nog
nauwelijks binnen de muren of de poort van de Burcht werd gesloten.200
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Op hun knieën smeekten, aldus de (niet geheel) onpartijdige Bretholz, de
Praagse burgers om vergiffenis. Behalve doodvonnissen wegens rebellie
voor twee leden van de heren en twee van de burgerstand, troffen de straffen
de Praagse steden zwaar. De koning eiste dat alle gilden en broederschappen
werden opgeheven, alle wapens werden ingeleverd, het geschut vernietigd,
alle privileges afgeschaft. Alle inkomsten van de steden uit kastelen en
land, uit belastingen en goederen vervielen aan de koning. Dit betekende
het instorten van de militaire, politieke en morele kracht van de Praagse
steden en het begin van een hele reeks straffen die heel Bohemen zou
treffen. Praag was, in de woorden van Schürer, niet langer een evangelische
(= Utraquistische) stand onder de standen van Bohemen, maar een stad
onderworpen aan de koning.201
In de literatuur over koning Ferdinands politieke manoeuvres en
zijn houding ten opzichte van het religieuze en daarmee maatschappelijke
evenwicht, wordt zijn voorzichtigheid en zijn inzicht geprezen. Hierdoor
was het mogelijk een evenwichtig hof in te richten, zonder dat de Boheemse
cultuur buiten spel werd gezet.202
Aartshertog Ferdinand II krijgt in deze cultuurhistorische
beschouwingen de rol van een vriendelijke bemiddelaar. Zijn eerste officiële
optreden was in oktober 1547 in het ingestelde strafhof. In twee weken tijd
werden 35 Boheemse adellijken en 26 steden vervolgd. De Boheemse steden
kregen dezelfde straffen als de steden van Praag, de bestrafte adel diende
zich veelal van het politieke toneel in Praag te verwijderen. Aartshertog
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Ferdinand II dankt zijn opmerkelijk positieve reputatie onder meer aan de
executie van de straffen die veelal minder streng was dan de oorspronkelijke
vordering van de koning.
De in eerste instantie geëiste opheffing van de gilden zou de Boheemse
economie te zwaar hebben getroffen en werd omgezet in het verbod op
vergadering en het verlies van alle privileges. Ook deze maatregelen
raakten de kern van het functioneren van de gilden en moeten van invloed
zijn geweest op opdrachten, ook die afkomstig van het hof.203 Tegelijk
veranderde de koning ook de sociale structuur van de gilden met de
ontkoppeling van gilde en geloof. Eerder was het lidmaatschap van een
bepaald gilde een directe keuze voor Utraquisme of Rooms-katholicisme.
Aartshertog Ferdinand II had in zijn functie als stadhouder enkele
jaren na de processen de ruimte om voor strafverlichting te zorgen. Toch
kregen de steden en de gilden hun oorspronkelijke vrijheden tijdens
het koningschap van Ferdinand I nooit helemaal terug. Dat gold ook
voor de organisatie van de bouw binnen de muren van de Burcht. Het
‘Burgbauambt’ geleid door een Koninklijk inspecteur had een controlerende
taak bij de opdrachten en de voortgang van de bouw. Hubala suggereert
dat de instelling van het ‘Burgbauambt’ de opheffing van de Middeleeuwse
organisatie van een bouwloods betekende.204 Deze organisatie moet, zoals
eerder in dit hoofdstuk is gebleken echter al veel eerder zijn veranderd.
Misschien zelfs wel vóór 1534, het sterfjaar van Koninklijk bouwmeester
Ried.
De Boheemse koning had in vergelijking met de periode voor 1547
een veel grotere greep op zowel standen als steden. De macht van Ferdinand
I werd nadien nooit meer ter discussie gesteld en de opvolging door
Maximiliaan II werd in 1548 door de ‘Landtag’, de vergadering van de
standen, zonder bezwaren goedgekeurd. Koning Ferdinand I hield de regie
over zijn eigen opvolging stevig in handen. Terwijl hij in 1558 als Duitse
keizer werd gekroond, bleef hij ook regerend koning over Bohemen. Zijn
benoemd opvolger Maximiliaan II kreeg tot aan de dood van Ferdinand I
in 1564 geen rol van betekenis, al vond de kroning van Maximiliaan II en
Maria tot koning en koningin van Bohemen plaats in 1562.205
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Restauraties en nieuwe projecten
Pas in 1547 kon de, in 1534 voorgenomen en in 1541 door de brand
onderbroken, vormgeving van het Habsburgse hof worden hervat. De
achttienjarige aartshertog was op de hoogte van de plannen en controleerde
de voortgang.
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In de eerste plaats werd er gerestaureerd. In 1548 zijn de zalen in het
Koninklijk paleis zover hersteld dat zij gedecoreerd konden worden; de
koning formuleerde zijn wensen en de aartshertog zei toe op zoek te gaan
naar een passende schilder. Ook moest hij controleren of de verplichte
Koninklijke bijdragen aan de kerkbouw goed werden besteed. Zo bericht
de koning zijn zoon in 1552 over de restauratie van de schilderingen in de
St.-Vitus en van het grafmonument en de graven van koningen, hertogen en
vorsten in de crypte.206
Koning Wladislav had behalve in het 14de-eeuwse paleis van koning
Karel ook naast dit paleis in de genoemde Ludwigsvleugel appartementen
laten inrichten. Koning Ferdinand I en koningin Anna namen opmerkelijk
genoeg appartementen in gebruik in het zogenaamde ‘Westelijk paleis’
aan de Zuid en Westkant van de Burcht. De façade aan de Zuidkant
was deel van de vestingmuur naast de toegangspoort en het huis van de
‘Schlosshauptmann’. De Witte toren, oorspronkelijk een bastion in de
12de-eeuwse vesting maakte eveneens deel uit van het gebouw, ermee
verbonden door een houten loopbrug. Over het Westelijk paleis is heel
weinig bekend en over de inrichting van de appartementen van de koning
en van de koningin nog minder. Het gebouw zou twee verdiepingen
hebben gehad, tongewelven en drie zadeldaken in de lengterichting (N-Z).
Wanneer de ruimten voor de koning en de koningin in het Westelijk paleis
werden ingericht is niet bekend. In 1526, niet lang na de koningskeuze
klaagt Ferdinand I over het wooncomfort van zijn paleis en hij doelt hierbij
waarschijnlijk op de ruimten in het oude paleis. Hij liet bouwmeester Ried
de ‘Vorderzimmer’ van koningin Anna verbouwen.207 Deze benaming
duidt erop dat de vertrekken in de appartementen achter elkaar lagen. Een
vergelijking met andere vorstelijke residenties uit de 15de en 16de eeuw laat
zien dat de wijze waarop de persoonlijke vertrekken waren gesitueerd,
traditioneel genoemd kan worden.208 In de residenties van de Bourgondische
hertogen in Brussel en in Brugge bestond het appartement van de hertog
uit een opeenvolging van ruimten, waarvan de eerste een openbaar karakter
hadden en als ontvangstruimten dienden. Daarachter lag de slaapkamer van
de hertog, verbonden door een wenteltrapje met kleine werkruimten op de
bovengelegen verdieping. Ook in Praag lagen er kleine ruimten boven de
slaapkamer van de koning. Dit valt op te maken uit het verzoek van koning
Ferdinand om in het ‘kleine’ kamertje boven zijn vertrek naar een prent te
laten zoeken. In het Westelijk paleis moet in ieder geval ruimte zijn geweest
voor vertrekken voor de koningskinderen en hun bedienden en vanaf 1544
voor eigen personeel van zowel aartshertog Maximiliaan II als Ferdinand II.
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Omdat er nauwelijks bouwresten zijn, kan het uiterlijk van het paleis
alleen worden afgelezen op de prenten met veduten van Praag. Links
van de Ludwigvleugel is een gebouw te zien dat in 16de-eeuwse bronnen
‘Maximilianische Kuche’ genoemd wordt, een keukengebouw dat blijkbaar
onder Maximiliaan II (dus na 1564) in gebruik was en wegens brandgevaar
los van vorstelijke woonvertrekken stond. Daarnaast stond het zogenaamde
Westelijk paleis gebouwd tegen de Zuidelijke en de Westelijke vestingmuur
en de Witte toren. Van de benedenverdieping lijkt één zaal, ontvangstruimte
of eetzaal nog steeds herkenbaar.209
De Witte toren werd in 1557 van een nieuwe laag stuc voorzien en
(opnieuw) beschilderd met drie zonnewijzers.210 Een dergelijke toren met
zonnewijzer is te zien op een notitieboekje. Op het omslag staat ook het
wapen van koning Ferdinand I, waardoor het vóór 1531 te dateren is, het
jaar dat hij (ook) het wapen van Rooms koning ging voeren. Het leitje toont
sporen van het handschrift van de koning zelf. Achter het leitje en op het
doosje dat als griffelhouder diende, staat de toren als losse (trap)toren. Over
de steeg is een verbindingsbrug tussen twee gebouwen te zien.211 Misschien
is dit een van de houten verbindingsgangen, die bij de brand in 1541
verloren gingen, maar later werden hersteld. Tussen de vertrekken van de
koning en die van de aartshertog bevond zich in 1561 (nog) een dergelijke
gang, ‘den hölzene Gang von meinen zu eurer kais.maj.zimmern hinumb’,
maar de aartshertog wilde deze vanwege het brandgevaar laten weghalen.
Hij had al een nieuw ontwerp.212 Deze gang liep langs de vestingmuur naar
de brug over de kloof naar de tuinen.

# 2 051

# 2 052

Bouwmeesters
Bouwondernemingen komen in de eerste jaren van aartshertog Ferdinands
verblijf in Praag in de bronnen nooit in samenhang voor met een bouwplan
en worden ook niet in detail besproken. De voortgang in de bouw is dan ook
grotendeels bekend door de wel overgeleverde problemen over gemaakte
afspraken of over geld. De bouwmeesters wendden zich daarvoor in eerste
instantie tot de aartshertog, die op zijn beurt de koning informeerde. In 1553
bijvoorbeeld zei bouwmeester Hans Tirol allerlei kosten te hebben gemaakt
in de twee jaar dat hij onafgebroken in Praag beweerde te zijn geweest,
maar dat er in het kasteel nog niets gebouwd is.213 De belangrijkste reden
hiervoor was geldgebrek. In de kerk was er, dankzij de speciale fondsen,
wel enige voortgang bij de restauratie aan het dak, het interieur en het
exterieur. Ook heeft Tirol de aartshertog een ontwerp voor de decoratie van
de St.-Sigismundkapel geleverd. Het ontwerp dat bij de correspondentie is
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bewaard, zou daarentegen niet van de hand van genoemde bouwmeester
zijn.214 De voorstellingen sluiten in vorm aan op die in de kapel van
Wenzeslas. Fragmenten uit het leven van de heilige Sigismund zijn
opgenomen in een herkenbare Koninklijke omgeving. Misschien is er zelfs
een iconografisch verband tussen beide kapeldecoraties en moeten ook in
die met de heilige Sigismund personages te herkennen zijn geweest, zoals
bouwmeester Ried in het fresco met Erik, de koning van Denemarken.215
Tirols voorstel voor de frescodecoratie wijst er op dat de koning zijn eigen
bijdrage aan de wanddecoraties van de St.-Vitus wilde, die in vorm aansloot
op het werk uit de tijd van zijn voorganger Wladislav.
Behalve problemen bij de voortgang van de bouw zijn ook ruzies
tussen bouwmeesters aanleiding voor correspondentie tussen aartshertog
Ferdinand II en zijn vader. Opnieuw kan worden geconstateerd dat er geen
leidinggevende architect is, die hierin de status heeft om als bemiddelaar op
te treden, maar dat de vorst en diens plaatsvervanger deze rol vervullen.
Steeds opnieuw blijken er conflicten tussen Bohemers, andere
Duitssprekenden en Italianen. Begin oktober 1552 bijvoorbeeld herhaalde
de koning zijn bevel: ‘Hannsen Tirol sambt maister Pauln, paumaister,
nach Wien abzuordnen.’ Uit een concept van het antwoord dat van de
aartshertog is bewaard, blijkt dat de beide bouwmeesters ruzie hadden
over de voortgang van de bouw waarover zij de koning moesten komen
berichten. Hans von Tirol deed uiteindelijk verslag, niet omdat hij gelijk
kreeg, maar omdat Stella was overleden.216 Diens dood in oktober 1552 was
voor koning Ferdinand I blijkbaar geen aanleiding de organisatie van de
bouwondernemingen in Praag te veranderen. De controle op de bouw bleef
in Wenen, al was ook daar de architect met de hoogste rang Johann Tscherte
overleden, een maand vóór Stella.
Bonifacius Wolmut (?-1579) die al in 1534 in verband met de
opvolging van Koninklijk bouwmeester Ried was genoemd en van wie
wordt verondersteld dat hij bij Ried zou zijn opgeleid, werkte toen in Wenen
eerst voor Schallautzer en Hirschvogel217 en vanaf 1547 naast Tscherte en
Ferrabosco aan de Hofburg.218 Wolmut werd in 1552 door de Hofkammer in
Wenen voorgedragen om Tscherte op te volgen als Koninklijk bouwmeester,
maar de koning volgde om onbekende redenen de voordracht niet. Voor
de bouwactiviteiten van Ferdinand I zal het ook na 1552 voor Wenen en
Praag onduidelijk blijven hoe en in welke hiërarchische verhouding de
ondernemingen werden geleid. Ook de positie van de Italiaanse schilder
en bouwmeester Pietro Ferrabosco, die waarschijnlijk een rol speelde
bij het ontwerp van Stern is niet duidelijk. Hij trad op als vervanger van
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Stella, maar vestigde zich niet in Praag. Op Ferrabosco’s positie zal in het
hoofdstuk over Stern uitgebreider worden ingegaan. Hij was, blijkt uit
bronnen, in staat aan meerdere projecten tegelijk te werken en daarvoor
zal hij een bouwbedrijf hebben gehad. Waarschijnlijk was zijn bedrijf te
omvangrijk om ook een lang dienstverband in Praag te kunnen aanvaarden.
Hij was vermoedelijk voor een korte periode opzichter in Praag, maar hield
zich niet of nauwelijks met uitvoerende taken bezig.219
Na de komst van Wolmut en Ferrabosco naar Praag, bleef de
veelzijdige Hans Tirol (1505/06-1575/76) betrokken bij de werkzaamheden
in de Burcht. Net als Ferrabosco was Tirol ook opgeleid als schilder. Hij
was tevens uitgever van prenten en liet zich in 1542 als bouwmeester
inschrijven in het gilde in Augsburg. Tirol werkte in Praag vanaf 1551 aan
de bouw binnen de muren van de Burcht en hij maakte ontwerpen voor de
verbouwingen aan de Koninklijke kastelen in Brandeis en Podiebrad.
Uit het feit dat Wolmut, Tirol en Ferrabosco in juli 1555 gedrieën
koning Ferdinand I in Augsburg verslag gaan uitbrengen van de vorderingen
aan de bouwprojecten in Praag, is af te leiden dat deze bouwmeesters
adviseurs waren en dezelfde status hadden.
Hans Tirol was een niet al te goed functionerende uitvoerder, maar
hij had wel een grote opdracht bij de restauratie van de vertrekken van de
koning in het oude paleis, die van de stadhouder in het Westelijk paleis
en hij hield later bij alle Koninklijke bouwprojecten toezicht. In 1554 was
Hans Tirol verantwoordelijk voor het ‘nieuwe gebouw’, een extensie aan
het Westelijk paleis. Hiervan is, na een lange reeks van verbouwingen,
waarvan de laatste in de jaren 1920 plaatsvond, nauwelijks iets meer over.
Waarschijnlijk voorzag Tirol het Koninklijk verblijf van een verdieping.
Dit gebouw is alleen bekend van een prent uit 1562. Wolmut en Tirol
waren elkaars concurrenten. De laatste lijkt, volgens de verslaggeving van
Wolmut in 1559 ook te bemiddelen voor Italiaanse bouwlieden, waardoor
hij in Wolmuts ogen voor tegenstanders werkte.220 Tirol kreeg in 1559
de titel Oberst-Baumeister, maar al voor 1563 verloor hij deze positie
en zijn carrière eindigde daarna snel. Hij werd in 1565 gevangen gezet
wegens schulden. In 1570 was hij weer in Augsburg, waar hij van Keizer
Maximiliaan II een jaargeld kreeg toegezegd. Hij stierf in die stad, vijf of
zes jaar later.221
Bonifacius Wolmut vestigde zich na 1554 wel in Praag en zou zich
steeds meer als leidinggevende bouwmeester profileren. Opvallend is zijn
redelijk gedetailleerde berichtgevingen over bijvoorbeeld de voortgang
van de bouw van Stern in de zomer van 1556 aan aartshertog Ferdinand
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die zich op Turkencampagne in een legerkamp bij Csurgo bevond. Wolmut
had met het ontwerp niets te maken, maar wist blijkbaar de bouw goed
te coördineren. De gestagneerde bouw van het zomerpaleis in de tuinen
werd onder zijn toezicht vlotgetrokken. Wolmut ontwierp en bouwde het
dak waarmee het gebouw na ruim 30 jaar tot een voltooiing kwam. De
bouwmeester werd aan het eind van de jaren 1550 in de bronnen Keizerlijk
bouwmeester genoemd, maar niet in de adelstand verheven.
De Italiaan Ferrabosco werd als enige van de in Praag werkzame
bouwmeesters wel door keizer Ferdinand I geridderd. Zijn adellijke titel
lijkt hij echter vooral te danken te hebben aan zijn rol als vestingbouwer.
Keizer Ferdinand I ridderde (bijna) al zijn vestingbouwers.222 De waardering
voor zijn Italiaanse architecten is, gezien het belang dat Warncke aan zo’n
benoeming hecht, intrigerend, maar geeft geen inzicht in de organisatie
van de opdrachtverlening of het ambt van bouwmeester. De veelzijdige
Ferrabosco moet, zo komt in hoofdstuk drie aan de orde, gezien worden
als een reizend adviseur van het Weense hof, maar geen leidinggevende
persoonlijkheid die taalbarrières slechtte en beslissingen nam. Ferrabosco
was overigens niet alleen bij de vestingbouw betrokken, maar werkte vanaf
1569 ook bij het Neugebäude in Wenen van keizer Maximiliaan II, tussen
1566 en ’87 aan kasteel Butschowitz in Mähren en opnieuw in Wenen aan
de Hofburg.
Problemen bleven ook aan het eind van de jaren 1550 een rol spelen bij
de bouwopdrachten in Praag. Het verslag van 13 juni 1559 van aartshertog
Ferdinand II aan zijn vader, geeft opnieuw inzicht in de niet goed
gecoördineerde organisatie. In 1557 hadden Wolmut, Tirol, en de Italinanen
Johann Compian en Joseph Soldata mondeling en schriftelijk hun ontwerp
voor een ‘Orgelfuess’ (een balkon) voor het orgel bij Ferdinand I toegelicht.
De koning keurde het Italiaanse ontwerp van Compian af als ‘grobe
barbarisch ungestalsame arbait undt nit kirchish’. Het zou het geweldige
instrument dat er boven moest komen ontsieren. Wolmuts ontwerp beviel
hem beter: ‘ein vill taugliher und kunstliher ansicht.’ De Duitsers begrijpen
de bouw in een kerk beter dan ‘die Welschen’, aldus Ferdinand I. Hij geeft
vervolgens een vrij gedetailleerde beschrijving van Wolmuts ontwerp dat, zo
zal blijken, op deze manier werd uitgevoerd. De keizer heeft goed inzicht in
het ontwerp en een praktisch instelling als hij voorstelt in de gangen achter
het orgel op iedere verdieping van het balkon een rond venster te maken
opdat de zangers in het koor goed licht en zicht zouden hebben.223
Aartshertog Ferdinand II was deze brief blijkbaar ontgaan. Twee
jaar later meldde hij zijn vader dat zowel de Italiaanse bouwmeesters,
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waaronder Andrea Aostalli en Giovanni Campion, als Wolmut met zijn
‘Teutschen oder Behemischen arbaitern und werchleuten’ naar de opdracht
dongen.224 Wolmuts ontwerp was, aldus de aartshertog, aan de keizer
voorgelegd, maar dat er een keuze was gemaakt, was hem niet bekend.
Hans Tirol, bouwmeester van de Boheemse kroon, berichtte negatief over
zijn collega. Wolmut zegt goedkoop te werken, aldus Tirol, maar hij heeft
niet het beste met de Keizer voor en wil alleen de opdracht verwerven.
Wolmut op zijn beurt kraakt zijn Italiaanse concurrenten in dezelfde termen
als zijn opdrachtgever. De Italianen leverden, in Wolmuts woorden ‘ain
barbarisch und peüerisch modell zum orgelfues.’225 Uit de verslaggeving
van de aartshertog valt op te maken dat Wolmut de voorbereidingen voor
de bouw van het balkon op eigen kosten begonnen was, zonder dat: ‘ich [de
aartshertog] noch die chammer ainliche wissenschaft haben’. Wolmut zou
het werk afmaken, hij had immers de officiële opdracht, maar waarschijnlijk
ook omdat de aartshertog Wolmut betrouwbaar en goedkoop vond: ‘Es
bedunkht mich aber sein erpieten in dem, das er werch nach volbrachter
verfertigung auf erkanntnus stelt, erbar und billich sein.’226 Uit dezelfde
verslaggeving is ook op te maken dat de Italiaanse werklui (en dit lijkt
voor iedereen te hebben gegolden) geen maandsalaris krijgen, maar betaald
werden naar het geleverde werk. Wolmut refereert aan de situatie onder
‘Paul [della Stella] sälligen’, toen van maandloon blijkbaar nog wel sprake
was.227
Naar aanleiding van deze berichtgeving kan geconcludeerd worden
dat de organisatie van de bouwopdrachten van koning Ferdinand I in Praag
op een heel andere manier tot stand kwamen dan in een gereguleerde
bouwonderneming ter plekke verwacht kan worden. De bouwlieden
ontvingen hun betaling naar uitgevoerd werk en waren bij het verwerven
daarvan elkaars concurrenten. De Italianen dienden net als Wolmut en Tirol
plannen, de prijs en eventueel een ‘Modell’ in, waarna de koning, in dit
geval op afstand in Regensburg een keuze maakte. Uit het voorbeeld van het
orgelbalkon kan worden opgemaakt dat de koning en aartshertog Ferdinand
II niet altijd even goed communiceerden en dat de aartshertog die moest
proberen de bouw betaalbaar te houden, niet altijd met de vorm en dus (in
kunsthistorische termen) met de stijl bekend hoefde te zijn.

* 2 059

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

# 2 064

# 2 065

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

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

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

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

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

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

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