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Hoofdstuk 3
Stern Ferdinandopyrgum
Lustslot Stern is uniek. Om deze constatering te onderbouwen wordt hier de
geschiedenis, ligging en de vorm beschreven en een voorstel gedaan hoe de
veelhoekige ruimten en de vier verdiepingen kunnen zijn gebruikt.

~ 3 001

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

* 3 005

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

# 3 010

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

Stern in de literatuur
Bij Stern is het, zoals gezegd, doorgaans stil, het gevolg van de zeer
beperkte aandacht die het krijgt in architectuurgidsen en monografieën over
Praagse architectuur en uiteraard, van de locatie op enige afstand van het
centrum.314

~ 3 014
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Laurentius Span schenkt in de 16de eeuw in zijn lyrisch gedicht over dit
Ferdinandopyrgum (Ferdinandsburcht) aandacht aan de afgelegen locatie,
die voordat Stern werd gebouwd, het domein was van struikrovers en wilde
beesten.
Ook later was er geen aanleiding naar het wildpark te komen en Stern
te bezoeken, want als kruithuis van het Oostenrijkse leger was het tussen
1780 tot 1866 hermetisch gesloten en goed bewaakt. In 1860 werd Stern
even opengesteld en was er ook meteen belangstelling voor de geschiedenis
van het gebouw. Twee artikelen door de Oostenrijkse archivaris David
Ritter von Schönherr in het Duitse dagblad Bohemia in 1860 en 1875 en het
artikel van ‘ff’ in de Svetozor van 1867 laten zien dat de auteurs het interieur
hebben gezien en documenten uit het Praags archief hebben geraadpleegd.315
In 1875 ontruimde het leger Stern definitief en werd het gerestaureerd. De
eerste monografische publicaties over Stern bevatten tekeningen van de
decoraties in het interieur van Ph. Baum uit 1877 en de eerste uitgebreide
beschrijving is van J.von Falke uit 1879.316
In de belangrijkste kunsthistorische literatuur over Stern uit de 20ste
eeuw vormt het een onderdeel van de stilistische analyse van de Renaissance
bouwkunst van Bohemen en wordt het als een typisch voorbeeld van het
Maniërisme beschreven. Deze stijltypering is voor de auteurs meteen de
verklaring voor de opmerkelijke vorm en de veelvormigheid van de ruimten
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in het interieur. Het Maniërisme gezien als de zelfstandige vormwil uit
het midden van de 16de eeuw geldt als verklaring voor alle afwijkende of
opmerkelijke vormgeving. Vasthoudend aan dit predicaat komen, behalve
de in de inleiding genoemde auteurs, ook Tsjechische auteurs als Moravek,
Pollack, Seibt, Hubala en Krčalova tot veelzijdige historische beschrijvingen
van Stern, maar buigen zij zich niet over de mogelijke functie en het
gebruik.317 Opvallend bij deze laatste auteurs is de stelligheid waarmee
namen van betrokken kunstenaars Lucchese en Aostalli worden genoemd.
Het bronmateriaal in Weense en Innsbrucker archieven geeft echter
onvoldoende aanwijzingen om die stelligheid te onderbouwen.
De meer recente literatuur waarin Stern een rol speelt, heeft vooral
betrekking op het mecenaat van de Habsburgers in Praag.318 Een kleine
monografische publicatie van de kunsthistoricus Martin Stejkal interpreteert
Stern als icoon van kosmografisch verwijzingen en probeert geometrische
verhoudingen te duiden op basis van bronnen die onvoldoende relatie
met het Praagse hof van de aartshertog hebben.319 Van de laatste grote

# 3 015

restauraties in en rond Stern die vanaf 1996 hebben plaatsgevonden zijn
geen rapporten gepubliceerd.

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

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

Madelon Simons

Stern Ferdinandopyrgum

uithalen? Was Stern met de grote hoeveelheid al dan niet met elkaar
verbonden kamertjes en wenteltrappen soms een verdwaaltoren waar alleen
de aartshertog zijn weg wist? Kon de aartshertog hier pronken met zijn
kennis en tegelijk de gids zijn voor zijn ronddolende gasten en liet hij er zijn
verzamelingen zien?
Het lijkt mij waarschijnlijk dat de ruimten in Stern en de 59 nissen
in de gehoekte wanden gebruikt zijn voor het tentoonstellen van objecten
die de aartshertog in Praag verzamelde, zoals een groeiend aantal
pronkharnassen.
Direct na zijn vertrek uit Praag in 1567 begon hij bij zijn residentie
in Ambras met de bouw van ruimten voor zijn verzamelingen. Zijn
toevoegingen aan slot Ambras: de ruimten voor zijn wapenrustingen,
bibliotheek, antiquiteiten, de kunstkamer en de grote ‘Spanische Saal’,
de feestzaal hebben echter nergens de uitzonderlijke vormgeving van
Stern, noch hebben de decoraties in een vergelijkbare kwaliteit. Dit
kwaliteitsverschil, dat vooral zal zijn bepaald door de kosten, is wellicht te
verklaren uit het feit dat Ambras ‘slechts’ een aartshertogdom was en Stern
onderdeel van de bouwactiviteiten van de Boheemse koning. Deze had
Italiaanse vaklieden naar Praag gehaald, die vooral in Stern hun kwaliteiten
hebben getoond. Zij zijn echter, op Lucchese na, niet met de aartshertog mee
naar Tirol gegaan. Vermoedelijk omdat zij bij de rijke Boheemse adel meer
konden verdienen.338 Hypotheses over de functie van ‘Lustschloss’ Stern
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zullen hier niet worden uitgewerkt, maar het bijzondere interieur en de voor
Praagse begrippen uitzonderlijk gaaf bewaarde stucdecoratie zal worden
beschreven, in beeld gebracht en toegelicht.

Het interieur
In vergelijking met andere ruimten van de koning is Stern niet groot. Het
grondoppervlak met de vorm van een regelmatige zeshoekige ster heeft
een doorsnede van 39,60 meter. De totale hoogt van kelder tot dakpunt
meet tegenwoordig 35,60 meter, oorspronkelijk was dit zoals gezegd hoger.
Stern heeft een kelder/souterrain, een begane grond (ingangsverdieping)
en twee etages. In de sterpunt rechts van de ingang is het trappenhuis met
in het midden, tussen ingangs- en eerste verdieping, langs de spil een
smal wenteltrapje. Net als in de andere vijf sterpunten zijn er ook in het
trappenhuis ramen en nissen.
In de kelder is een centrale ruimte met zes doorgangen en daartussen
zes nissen. De ronde gang eromheen wordt verlicht door vier smalle ramen.
In de kelderverdieping komt geen rookkanaal uit. In vier sterpunten zijn
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driehoekige onverlichte ruimten, de vijfde heeft een deur naar buiten.
De ingangsverdieping is overzichtelijker. In alle vertrekken valt licht
van buiten door twee en in de gangen door één raam.339 Vanuit de centrale
hal is niet alleen enige oriëntatie met buiten mogelijk, maar houdt de
bezoeker ook overzicht van de indeling van de ruimten. Alle vertrekken
staan met elkaar in verbinding en er zijn geen deuren. De ingangsverdieping
kon ook oorspronkelijk niet worden verwarmd. De centrale ruimte, met
op het gewelf in stucwerk compositorisch en iconografisch de meest
ingewikkelde voorstellingen, moet ook op een zonnige dag met kunstlicht
worden verlicht. Het bezoek in gezelschap van aartshertog Ferdinand zal het
stucwerk met hulp van olielampen of fakkels hebben bekeken.
De eerste verdieping heeft een even grote hal als de ingangsverdieping
en heeft weer zes nissen, maar hier is geen stucdecoratie. Ook in de vijf
kamers die anders dan beneden slechts één ingang hebben, is geen enkele
decoratie, behalve opschriften in zwart en rood krijt.340 Er is een haard
met een grote schouw waaraan ook iedere verwijzing naar de eigenaar
ontbreekt, terwijl juist schouwen zich lenen voor de vereeuwiging in steen
van wapenschilden. De vuurplaatsen geven wel een andere aanwijzing:
Stern was niet voor permanente bewoning ontworpen. In Bohemen hadden
woonvertrekken in 16de-eeuwse huizen en kastelen grote met tegels beklede
kachels.341 De enige aanwijzing over de stoffering van deze ruimten dateert
uit de 19de eeuw toen er nog tapijthaken in de wanden zaten.342 Voor de
geometrische patronen in zwarte verf die tijdens de restauratie in 1996 op de
vloeren zijn gevonden, is vooralsnog geen verklaring gevonden.
Doordat de ruimten niet met elkaar in verbinding staan, moet de
bezoeker op deze verdieping steeds naar een raam lopen om te zien aan
welke kant van het gebouw hij zich bevindt. Die neiging je steeds te
willen oriënteren komt door de ongebruikelijke vorm van het gebouw en
de desoriëntatie die ontstaat door de beklimming van de draaiende trap.
Gebruik van het smalle wenteltrapje in het midden van het trappenhuis
versterkt de verwarring nog meer en kan zelfs tot duizeligheid leiden.
De tweede verdieping, de zolder, is tot opluchting van menig bezoeker
te bereiken met een rechte trap. In deze grote overzichtelijke ruimte is er
meteen weer contact met de omgeving mogelijk. De ramen zitten laag
en bieden, nog voor de trap helemaal is beklommen, een mooi uitzicht
over de boomtoppen van het wildpark. Deze tweede verdieping heeft
een plavuizenvloer en is daarom geschikt als danszaal. De vloer heeft
geometrische patronen in wit en zwart en veelkleurige tegels daartussen. Het
plafond is sinds een verbouwing in het midden van de vorige eeuw verlaagd,
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ter verbetering van de akoestiek in de zaal. Vroeger keek de bezoeker
waarschijnlijk direct in de punt van het dak en zag de zware houten balken
van de dakconstructie. Of hier ooit een trapje naar boven was, kan op grond
van een vage potloodlijn op de opengewerkte tekening alleen worden
vermoed.
Span heeft het in zijn lofdicht nauwelijks over de inrichting van Stern.
Hij spreekt alleen over ‘pegma, wat kast of stelling kan betekenen’, en ziet
mannen en vrouwen dansen in de danszaal op de tweede verdieping.
Met deze beschrijving van de indeling van Stern heb ik de nadruk gelegd
op het effect van de vormgeving van de ruimte op de bezoeker. Dit effect
was bewust bedoeld en passend bij de functie. Stern was ontworpen voor
de vorst en zijn gasten, al dan niet aansluitend op een jachtpartij, maar
de gasten kwamen niet alleen voor banketten en danspartijen. Net als bij
een bezoek aan zijn verzamelingen in slot Ambras, speelde de aartshertog
waarschijnlijk ook in Stern een actieve rol bij de ontvangst van zijn gasten.
Zij werden er door hem persoonlijk rondgeleid en er ging wellicht ook in
Stern een ritueel vooraf aan de rondgang. In Ambras dronken de bezoekers
voordat zij in de verzamelruimten werden toegelaten in één keer een groot
glas wijn leeg, waarna zij, ongetwijfeld enigszins gedesoriënteerd aan
hun rondgang tussen de harnassen of kunst en rariteiten begonnen. Iets
vergelijkbaars is voorstelbaar bij een bezoek aan Stern, ook zonder de
gedwongen hoeveelheid wijn. De rondgang door de onderste verdiepingen
zal eenzelfde werking kunnen hebben. Stern is ook voor de huidige
bezoeker al snel een verdwaaltoren, zeker als hij niet zelf het tempo
mag bepalen en niet uit het raam mag kijken om zich te oriënteren aan
het landschap rondom. Dan zal hij, als na een grote hoeveelheid te snel
gedronken alcoholhoudende drank, op zijn minst buiten adem raken en
waarschijnlijk ook moeite hebben met zijn evenwicht. Hij zal zich richten
op zijn gastheer, maar nu niet alleen om diens status, maar omdat deze de
weg kent in de onoverzichtelijke gangen en ruimten.
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De decoratie van de ingangsverdieping
De stucdecoraties op het gewelf van de ingangsverdieping zijn zoals
gezegd verfijnd en van hoge kwaliteit. Kenmerkend zijn de geometrische
kaders waarin de voorstellingen en de enkele figuren zijn gevat. In de
gangen zijn de kaders rechthoekig, het patroon is in de tweede, vierde
en zesde gang identiek (vanaf de ingang rechtsom). Alle andere kaders
hebben verschillende patronen. In de kamers zijn de kaders ruitvormig. In
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het midden van iedere ruimte, op het hoogste deel van het gewelf zit de
belangrijkste scène, de hoofdvoorstelling. Het kader eromheen ligt dieper
dan de andere. In sommige zalen zijn de eierlijsten en meanders dieper
uitgewerkt dan elders. Veel festoenen met fruit, schelpvormen en maskerons
lijken los van het stucwerk gevormd en opgeplakt.343 Deze in hoog-reliëf
uitgevoerde vormen bepalen vooral in de polygonale middenzaal de licht- en
schaduwwerking op de reliëfs ertussen en versterken het raffinement. Ook in
andere zalen zijn er van deze zwaardere vormen, waardoor de subtiliteit van
de minder diep uitgesneden voorstellingen wordt verhoogd.
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De hoofdvoorstellingen in de vijf ruimten en in de zes gangen bestaan
uit een figuur met een attribuut. In de kaders eromheen zijn zowel enkele
figuren als ook kleine scènes afgebeeld. Afgezien van de vele zeer
gedetailleerd uitgevoerde draperieën die achter de figuren wapperen,
hebben geen van deze scènes een voorstelling op de achtergrond. Alleen de
hoofdscenes in de middenzaal zijn voorzien van een achtergrond, hoewel
hier opvalt dat de meeste vormen slechts gedeeltelijk zijn uitgewerkt. De
kloof waarin Manlius Curtius stort, is bijvoorbeeld slechts heel summier
aangegeven.344 De zeer vlakke achtergronden lijken door een andere
hand uitgewerkt dan de diepere reliëfs en deze ‘hand’ heeft zijn werk niet
afgemaakt.
De stucchi zijn slechts op enkele plaatsen beschadigd. Wel zijn er na
de laatste schoonmaakbeurt details als sporen van ondertekening onder het
witsel verdwenen en zijn er nieuwe barsten ontstaan. Sporen van verfresten
zijn bij de verschillende restauraties niet aangetroffen, zodat kan worden
aangenomen dat ze niet gekleurd zijn geweest. De vormen en figuren
zijn heel nauwkeurig gemodelleerd. Veel figuren hebben ruim geplooide
gewaden, die soepel om het lichaam vallen of opbollen in de wind. De
lichamen zijn mooi en anatomisch correct en vooral niet overdreven
gemodelleerd. Opvallend is daarom een groot aantal mannen met een baard,
die geen nek lijken te hebben. Heel afwijkend is ook de figuur van Cimon
die veel te groot is in verhouding tot Pero.
In de literatuur over de stucdecoraties in Stern worden de steenhouwers
Johann Campion en Andrea Aostallis de Pambio als belangrijkste
kunstenaars genoemd.345 Over de groep die het werk uitvoerde is echter
nauwelijks iets bekend. De toeschrijving is (vermoedelijk) gebaseerd op
de overeenkomsten met het ontwerp dat de genoemde Italianen voor de
Landrechtstube dat in hoofdstuk twee al ter sprake kwam. Dit ontwerp
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toont de wanden en het gewelf van de ruimte. Het gewelf hier is net als in
Stern verdeeld in kaders en heeft sierranden. Voor een goede vergelijking is
de tekening echter veel te onduidelijk. Ook is dit voorstel niet bedoeld om
uitgevoerd te worden in stuc, maar in steen. Kenmerkend voor deze en voor
vele andere bronnen over het werk van specifieke kunstenaars in Praag is de
schaarste aan gegevens. De aartshertog hield een pleidooi voor het werk bij
zijn vader, maar noemt bijvoorbeeld geen ander werk van dezelfde meesters.
Uit een brief met een reactie van bouwmeester Wolmut wordt duidelijk dat
hij het niet eens is met de keuze van dit materiaal. Steen is volgens hem veel
te zwaar. De decoratie in de Landrechtstube kan volgens hem beter op een
houten ondergrond worden geschilderd of als stucwerk tegen het bakstenen
gewelf worden geplakt.346 Uit Wolmuts betoog kan niet worden opgemaakt
wie er deel uit maken van deze groep ‘Welsche’ steenhouwers, maar dat
Wolmut niet veel achting had voor de vaardigheden van zijn Italiaanse
collega’s is wel duidelijk. Uit zijn suggestie de decoratie in stucwerk uit
te voeren, zou ook kunnen worden afgeleid dat de Italianen Aostalli en
Compian die techniek niet beheersten en dat zou betekenen dat zij niet
verantwoordelijk kunnen zijn voor het stucwerk in Stern. Waarschijnlijker is
dat Wolmuts opmerking over hun beperkte vakkennis werd ingegeven door
dezelfde haat en nijd waarvan hij ook zijn concurrenten betichtte en waren
steenhouwers wel degelijk ook stucwerkers.
Vergelijking tussen het stucwerk in Stern en de steenreliëfs aan het
zomerpaleis laat een aantal overeenkomsten zien. De steenreliefs aan
het zomerpaleis zijn door het gebruikte materiaal zandsteen, vaak dieper
uitgewerkt dan die in stuc, maar ze zijn in de details en afwerking net zo
nauwkeurig. De composities van de steenreliëfs zijn anders, er zijn meer
figuren en er is meer achtergrond, maar in enkele details zijn er treffende
overeenkomsten. De mannen met woeste baarden zonder nek zijn in Stern
en in de reliëfs van het zomerpaleis te zien en ook de maatverhouding tussen
figuren is een enkele keer buiten verhouding. Mogelijk zien we hier dezelfde
hand, al zal zijn naam onbekend blijven, zolang zo weinig namen aan
archivalia te ontlenen zijn.
Er zijn meer overeenkomsten tussen de reliëfs van het zomerpaleis
en die in Stern. Een van de twee voorstellingen van Leda met de zwaan in
Stern is identiek aan de compositie van het zomerpaleis. Dit kan wijzen op
de hand van dezelfde meester, die dus in stuc en in steen werkte, maar duidt
volgens mij eerder op het gebruik van hetzelfde model(boek).
De kunsthistoricus Milos Suchomel wijst op een 4de-eeuws reliëf
met deze compositie, nu in het British Museum.347 Niet alleen het
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reliëf met Leda blijkt naar een veel ouder voorbeeld te zijn gemaakt. In
verschillende artikelen wordt ingegaan op de mogelijke modellen van de
nog onbekende Italiaanse stucwerkers. R. Klensky wees in 1903 al op de
grote overeenkomsten met klassieke voorbeelden, zoals stucwerk in de
Villa Latina en in Pompeji, en hij toonde de overeenkomsten met stucwerk
in 16de-eeuwse Romeinse gebouwen zoals de villa Madama en het palazzo
Doria.348
Geen van de auteurs heeft echter de bron van overdracht van deze
ontleningen aan een modelboek, prent of tekening achterhaald. Klensky
wijst wel op de grote overeenkomst in stijl van Stern en stucdecoraties in
slot Kratochvile (Kurzweil), in de buurt van Praag. Dit stucwerk staat op
naam van Antonio Melana. Niet alleen de kaders rond de voorstellingen
vertonen overeenkomsten met die in Stern, er is in Kratochvile ook een
aantal voorstellingen met hetzelfde onderwerp. Suchomel wees in 1967
op enkele iconografisch en compositioneel sterk gelijkende reliëfs in slot
Nelahozeves.349 Dat stucwerk dateert uit het derde kwart van de 16de eeuw,
later dus dan die in Stern en van mindere kwaliteit. Suchomel vergelijkt
de voorstellingen van Aeneas uit het midden van de spiegel van Stern
en de scène met Curtius met dezelfde voorstellingen in Nelahozeves. De
composities zijn bijna identiek, het verschil zit vooral in de bewerking
van het materiaal. De lichamen van Aeneas en Anchises in Stern zijn lang,
anatomisch correct en subtiel gemodelleerd, terwijl die in Nelahozeves
plomp zijn, met overdreven zware spieren. Ditzelfde geldt ook voor
de figuur van Curtius: glad en verfijnd in Stern en grof en plomp in
Nelahozeves.
Suchomel geeft in een tweede artikel uit 1973 over het stucwerk nog
veel meer voorbeelden voor scènes en figuren in de decoraties van Stern,
onder andere bij Giovanni da Udine’s stucwerk in de loggia van Rafael in
het Vatikaan (1513(?)-1519), op Romeinse gemmen, cameeën, op een fresco
in Pompeji en in Griekse vaasschilderingen.350 Teveel verschillende bronnen
om in één modelboek van Noord-Italiaanse steenhouwers en stucwerkers
voor te komen, maar de vergelijkingen geven wel aan dat de inspiratie voor
het stucwerk gebaseerd kan zijn op een groot aantal voorbeelden.
Ondanks het feit dat de stucwerkers verantwoordelijk voor de
decoraties in Stern en de steenhouwers van het zomerpaleis niet bij naam te
noemen zijn, is hun repertoire veelzijdig en de kwaliteit hoog. Anders dan
de zure Duitse bouwmeester Wolmut aan zijn opdrachtgever wilde doen
geloven, waren de anonieme Italianen tot inventieve decoraties in staat en
ontleenden zij hun repertoire aan een groot scala van klassieke en moderne
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Italiaanse voorbeelden. In vergelijking met alle andere opdrachten onder het
koningschap van Ferdinand I zijn de decoraties in Stern in een hoog tempo
vervaardigd en kwalitatief hoogstaand, al is het de vraag of hier van één
geheel of van één programma gesproken kan worden.
Geen van de hier genoemde auteurs hebben zich aan een verklaring
voor de vorm en de decoratie van Stern gewaagd, terwijl de spannende
plattegrond en de eenheid van stijl en compositie van de decoratie in
eerste instantie wel uitnodigen op zoek te gaan naar een relatie tussen de
vorm van het gebouw en de betekenis van de decoratie al dan niet in een
samenhangend programma.
De Italiaanse bouwmeester(s) en stucwerkers kunnen de inventieve
decoraties van Italiaanse studioli en scrittorii van kastelen of paleizen
in Urbino, Rome of Mantua gekend hebben en op aanwijzing van de
aartshertog in Stern iets soortgelijks hebben beoogd. Deze decoraties
uit het midden van de 16de eeuw verwijzen immers ook naar de functie
van de ruimten als bewaarplaats van kennis en zijn illustratie van de
geleerdheid en de deugdzaamheid van de eigenaar.351 Studioli zijn echter
als ruimten niet te vergelijken met welk vertrek in Stern dan ook. Het
studeervertrek is niet alleen anders van vorm, besloten, maar ook verbonden
met het appartement van de vorst en veelal vanuit zijn/haar slaapkamer
bereikbaar.352 De decoraties reflecteren ijver tot studie en kennis van kunsten
en wetenschappen, en dit wordt vaak verbeeld door Klassieke goden. In
het kasteel van Mantua bijvoorbeeld kan aartshertog Ferdinand II in 1549
de decoraties van de Studiolo en Grotta, de verzamelruimten van Isabella
d’Este hebben gezien. In haar Studiolo hingen, volgens de reconstructie
van Egon Verheyen, schilderijen met iconografisch gecompliceerde
voorstellingen, waaronder Mantegna’s Mars en Venus. Volgens Liebenwein
waren de ruimten ingericht door Isabella zelf en was zowel de kwaliteit
als de iconografie van de voorstellingen voor haar van hetzelfde belang.
De voorstelling met Mars en Venus bijvoorbeeld verwijst, aldus Verheyen
naar de positieve verbinding tussen de wetenschappen en de kunsten. De
verzamelde werken in Isabella’s verzamelruimten vormen samen geen
programma, maar de voorstellingen zijn, in haar eigen woorden: ‘vario
et elegante significato.’353 De composities die Isabella in haar kamertjes
verenigde zijn veel gecompliceerder dan welke voorstelling in Stern dan
ook, maar het principe ‘gevarieerd en vol betekenis’ voor de verzamelaar
zelf, zou ook voor de stucchi en de verzamelde objecten kunnen gelden.
Wolfgang Liebenwein laat in de monografie Studiolo zien dat tegen
het midden van de 16de eeuw de oorspronkelijk besloten studeervertrekken
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steeds vaker onderdeel worden van een reeks verzamelruimten in de
vorstelijke residentie en daarmee voor meer mensen toegankelijk. In de
Villa Farnese in Caprarola bij Rome bijvoorbeeld werd in de jaren 1560 het
studeervertrek verbonden met nog twee ruimten gewijd aan contemplatie.
Ruimten die niet strikt tot het appartement behoorden.354 De Studiolo van
Francesco de Medici in zijn appartement in het Palazzo Vecchio, werd bij de
inrichting en het ontwerp van een samenhangend beeldprogramma voorzien
door Vasari en Borghini en was in 1560 vermoedelijk bereikbaar vanuit de
grote feestzaal ernaast. Deze studioli en stanze hadden vaak decoraties met
mythologische voorstellingen, van Klassieke goden die verwezen naar het
doel en de inhoud van de ruimten.
Stern past niet in deze ontwikkeling. Anders dan de Italiaanse
verzamelruimten is Stern niet verbonden met woonruimten van de vorst en
zijn de ruimten op de ingangsverdieping niet geschikt voor contemplatieve
afzondering, maar juist voor een tentoonstelling bestemd voor méér publiek
dan alleen de verzamelaar. Mijn hypothese dat Stern op deze manier kan
zijn gebruikt vindt ondersteuning in de analogie met de situatie in Ambras.
Hier bouwde de aartshertog immers in de bijgebouwen, het ‘Unterschloss’,
relatief grote vertrekken voor zijn verzamelingen. In vier zalen stonden
zijn wapenrustingen en in verschillende kamers zijn kunst of rariteiten,
zijn bibliotheek en zijn antiquiteiten. In deze laatste waren net als in Stern
halfronde nissen in de muren ingebouwd, maar boven elkaar en bedoeld
voor kleinere sculptuur zoals bustes, terwijl in Stern iedere nis een beeld of
harnas ten voeten uit kan bevatten.355 De verzamelingen in Ambras werden
dus van meet af aan tentoongesteld en vormden samen met de bibliotheek
een eenheid, ver van Ferdinands bed. De ruimten in Ambras hebben,
voorzover te traceren, ook geen samenhangend decoratieprogramma.
Voor de feestzaal in het ‘Unterschloss’, de zogenaamde ‘Spanische Saal’
ontwierp Terzio de decoratie in fresco met portretten van illustere helden en
familieleden, staand in nissen en ten voeten uit als bruikbare achtergrond
voor de intentie van de aartshertog namelijk het tonen van zijn (familie)
geschiedenis. De stucdecoratie in Stern zou in al haar gevarieerdheid, net als
in de Italiaanse ruimten wel verband met de verzamelingen kunnen hebben,
al is dit verband niet programmatisch, maar net als voor Marchese Isabella
in het kasteel van Mantua, aan de kennis en de associatie van de vorst
voorbehouden.
De afzonderlijke voorstellingen of figuren zijn door een enkel attribuut
of handeling zeer herkenbaar, maar de decoratie in de verschillende ruimten
vertoont geen samenhang, niet in cosmologische noch in mythologische zin.
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In de polygonale hal is in het midden een voorstelling te zien van Aeneas
die het brandende Troje verlaat met zijn blinde vader Anchises op zijn rug.
De voorstellingen rond dit veelhoekige kader tonen in zes van de twaalf
kaders één figuur: een man, een vrouw, twee satyrs met geheven armen en
een vrouw en een man als kariatiden. De laatste heeft een kleed omgeslagen
en doet denken aan de personificatie van de winter, maar geen van de andere
figuren hebben de attributen om een identificatie tot een ander jaargetijde te
rechtvaardigen. Op het onderste deel van het gewelf, tussen de zes gangen
zitten de reliëfs met scènes ontleend aan Romeinse heldengeschiedenis met
(linksom vanaf de ingang) Gaius Mucius Scaevola, Horatius Cocles, Cimon
en Pero, Antioches en Stratonike, Marcus Curtius Rufus en Marcus Attilius
Regulus.356
De figuren in het centrum van de vijf kamers op de benedenverdieping
zijn te identificeren aan hun attribuut. In de eerste kamer (links van de
ingang): Jupiter met bliksem en adelaar, in de tweede Mercurius met
caduceus zittend op een ram, in de derde de centaur Cheiron met Jason op
zijn rug, in de vierde kamer Saturnus met zeis en in de vijfde Luna met
maansikkel in de hand. Ook in de gangen bevinden zich in het midden
figuren (met een attribuut) die te identificeren zijn: jachtgodin Diana of
Atalanta met de kop van een everzwijn, een man in wapenrusting en een
krab (Mars ?), Cleopatra met een slang om haar arm, Venus met Amor in
een schelp en Neptunus met een drietand; alleen in de zesde gang is de
vrouwenfiguur zonder attribuut en daarom niet te identificeren. In de kaders
rond deze centrale goden en godinnen zijn een aantal mythologische thema’s
voorgesteld zoals de genoemde Leda en de zwaan (2x) en Ganymedes op
de vleugels van een adelaar. De meeste voorstellingen hebben echter geen
relatie tot een metamorfose en zijn vrolijke, soms erotische figuurtjes,
danseressen, musicerende satyrs, springende herten en vooral veel
spelende putti. Opmerkelijk gestileerd en prachtig vormgegeven zijn de
voorstellingen van vogels.
Op het centrale gewelf in de polygonale hal is wel sprake van een zekere
samenhang in de betekenis van de voorstellingen. In de scènes ontleend aan
de Romeinse geschiedenis gaat het immers om daden van deugdzaamheid
die in representatieve zin ook op het leven van een vorst of heer betrekking
hebben. Aeneas zorgde met de redding van zijn vader en zijn zoon uit het
brandende Troye voor zijn nageslacht, zoals iedere vorst geacht wordt te
doen. Aeneas als stichter van het Romeinse Rijk heeft in de traditie van
de Habsburgse iconografie betekenis, want zij beschouwden hun geslacht
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A Tekeningen stucwerk. Gang met Venus en gang met Mars (?) [Baum 1877, taf.9]
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B Tekeningen stucwerk. Centrale hal [Baum 1877, taf.3]
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als erfgenamen van Aeneas.357 In de hal in Stern is echter in de decoratie
geen sprake van een nadrukkelijke aanwezigheid van verwijzingen naar het
Habsburgse geslacht, doordat heraldische symbolen of zelfs maar initialen
van de opdrachtgever geheel ontbreken. Alleen de betekenis van Aeneas’
heldendaad en ook de verwijzingen naar Romeinse deugdzaamheid die op
de andere voorstellingen in deze hal te herkennen zijn, kunnen in verband
worden gebracht met de kwaliteiten van de Habsburgse gastheer. De
fabeldieren, grotesken, mascarons, putti en mythologische figuren samen
vormen een amusante decoratie, die eerder verwijst naar de functie van
Stern, een klein lustslot midden in de natuur, waar de bezoeker kwam voor
muziek, dans en ontspanning onder een fijnzinnig uitgewerkt stucplafond
dat een ieder die daar de kennis voor had ‘vario et elegante significato’ gaf.
De tweekoppige vogel die in een van de gangen is voorgesteld zou door de
de bezoeker kunnen worden herkend als een verwijzing naar de adelaar uit
het wapenteken van de Habsburgers, maar lijkt bij een tweede blik helemaal
niet op een trotse of zelfs vervaarlijke adelaar, daarvoor is zijn snavel te
recht en zijn kuif te frivool.
Kunsthistoricus Martin Stejskal en met hem een aantal andere Praagse
kunsthistorici zien in de vorm en de decoratie van Stern wel het bewijs voor
het tot uitdrukking brengen van macrokosmische en hermetische kennis
en betekenis bij de bouwers en bij opdrachtgever aartshertog Ferdinand.
Stejskal noemt Stern een ‘filosofische woning’ en meent dat aartshertog
Ferdinand II tot een kring van intellectuelen behoorde die geïnspireerd
werden door het neoplatonisme. Voor hen waren harmonie, proportieleer
en symmetrie de belangrijkste principes van de goddelijke macrocosmos
en de plattegrond van Stern en de decoratie zouden verwijzen naar een
astronomische en een mythologische hemel, een Olympus. Stejskals
cosmologische interpretatie van Stern is echter nogal losgezongen van het
gebouw zelf. In de vier verdiepingen projecteert de auteur bijvoorbeeld
de verwijzing naar de vier elementen, aarde (onder de grond), water
(herkenbaar in niet nader genoemde delen van het stucwerk) en vervolgens
zonder verdere verklaring op de eerste verdieping lucht en op de bovenste
vuur. In het stucwerk moet zijns inziens samenhang zijn tussen de
voorstellingen, maar deze is volgens de auteur subtiel en onbegrijpelijk. Zijn
projectie van vier elementen in vier bouwlagen staat los van wat voor bron
dan ook en er ontbreekt teveel om tot een eenduidige interpretatie van een
cosmologisch, elementair of anders gestructureerde samenhang te komen.
In de hoofdscènes in de kamers en één van de gangen zijn slechts zes van
de vereiste zeven personificaties van planeten te herkennen; Sol, de zon
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ontbreekt.358 Ook andere in een dergelijk programma passende series, zoals
die van de vier elementen, jaargetijden of temperamenten en verwijzingen
naar de twaalf maanden van het jaar zijn op het gewelf van Stern niet
aan te treffen. Andere details lijken soms betrekking te hebben op water,
lucht of aarde, maar ook hier lijkt geen strakke elementaire verwijzing
aan ten grondslag te liggen. In de gang met Venus speelt water, het in
cosmologische programma’s aan deze godin toegekende element, afgezien
van de schelp onder haar voeten geen rol.
Misschien waren er voor de aartshertog zelf ook nog andere associaties
denkbaar, zo zou Jupiter aanleiding kunnen zijn voor een verwijzing naar
de Koninklijke macht, zoals Stejskal voorstelt, maar of de aartshertog
met Cheiron inderdaad naar de Kabala verwees en de gang met Venus
recht tegenover de ingang ook voor zijn gasten de associatie opriep met
een verborgen hulde aan zijn grote liefde Philippine, zoals deze auteur
suggereert, passen weer bij de, door mij al eerder vermeden, romantische
verhalen.
De vaststelling dat er tussen de verschillende voorstellingen in Stern
weinig samenhang is en dat de voorstellingen afzonderlijk niet altijd
herkenbaar zijn, sluit aan bij de conclusies die de kunsthistoricus Jan de
Jong trekt in zijn studie over de decoratie in Italiaanse villa’s en paleizen.
De Jong toont in zijn analyse van de wandschilderkunst in Italiaanse palazzi
en villa’s aan dat de decoraties in verschillende ruimten slechts zelden op
elkaar aansluiten. Iedere ruimte moet apart beschouwd en geanalyseerd.359
Mede op grond van analyse van tractaten van Lomazzo en Armenini komt
de Jong tot de conclusie dat de voorstellingen in Italiaanse villa’s de functie
van het gebouw weerspiegelen en bedoeld zijn om te amuseren.360
Net als in de villa’s die de Jong analyseerde, zijn ook in Stern
spelende amoretti en erotische scènes in de meerderheid. De stucchi in
Stern ontsluiten geen cosmos of wereldbeeld. De voorstellingen op de
plafonds zijn bedoeld om te amuseren. Stern werd, net als Italiaanse
villa’s gebruikt voor sport en plezier, al was het geen woning. Als de
bezoekers van de Neue Tiergarten na een jachtpartij Stern betraden, zagen
zij hooguit een jachtgodin op het plafond van de ingang en in de ruimten
waarin zij zich vervolgens gingen ontspannen, dartelden amoretti en
spelende herten boven hun hoofden. Alleen in de hal in het midden van
het gebouw werd de bezoeker verondersteld de Romeinse helden en hun
opofferingsgezinde moed voor het vaderland te herkennen. Dergelijke
scènes en die met Aeneas en Anchises vond de Jong overigens vooral in
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de hoofdresidenties van Italiaanse vorsten, in de paleizen. Dit laat zien
dat de stucwerkers in het kleine Stern, net als trouwens de architect,
niet vastzaten aan een dwingende Italiaanse bouwtraditie of gehouden
werden aan iconografische gewoonten zoals die door de frescoschilders
en theoretici Lomazzo en Armenini te boek waren gesteld.361 De meesters
verantwoordelijk voor het stucwerk in Stern kozen hun voorstellingen uit
hun eigen repertoire, dat waarschijnlijk was vastgelegd in modelboeken en
het resultaat was van de studie naar veel oudere stucdecoraties, misschien
zelfs afkomstig van Romeinse voorbeelden. De Koninklijke opdrachtgever
of zijn plaatsvervanger verwachtte van zijn Italiaanse meesters blijkbaar
geen samenhangend geheel dat op tal van plaatsen heel nadrukkelijk naar
de dynastie en haar geschiedenis verwees. Deze conclusie staat tegenover
die van de literatuurhistoricus Bažant die, zoals in het vorige hoofdstuk
ter sprake kwam, in de architectuur en in de iconografie van de decoratie
van het zomerpaleis juist een ideologisch monument voor de ‘divinus
electus’ ziet. Ik denk dat de groep Italianen die zowel aan de decoratie van
dat zomerpaleis als aan Stern werkte wel werd aangestuurd om bepaalde
voorstellingen op te nemen, maar daarbij hun eigen beeldrepertoire
gebruikten.

Wandtapijten voor Stern?
Aartshertog Ferdinand II gaf de stucwerkers in Stern waarschijnlijk ook
aanwijzingen. Van zijn betrokkenheid bij de voorstellingen die hij in
opdracht gaf, getuigt de berichtgeving over de bestelling van tapijten
in Vlaanderen in zijn correspondentie met Martin von Eyssere, de
‘Hoftapezier’, verantwoordelijk voor de bekleding van de wanden met
(onder andere) tapijten.
Eyssere was van augustus 1565 tot mei 1567 in de Nederlanden voor
de bestelling van tapijten voor de aartshertog. Schönherr [1879, p.339]
veronderstelt dat deze bedoeld waren voor de (kale) wanden van Stern.
De correspondentie geeft echter te weinig inzicht in de formaten om dit
te bevestigen en er is alleen plaats in de veelhoekige ruimten op de eerste
verdieping. Eyssere had van de aartshertog instructies gekregen en de
opdracht tot het laten vervaardigen van een serie waarvoor hij enkele
geschilderde ‘Patronen’, ontwerpen of zelfs de kartons had meegekregen.
Daarnaast had Eyssere een lijst met onderwerpen bij zich. De tapijtmeester
had, blijkt uit het vervolg, grote keuzevrijheid en liet zich ook leiden door
de kwaliteit die hij in Brussel aantrof.
Eyssere was blijkbaar niet goed op de hoogte van de bedoelingen van

124

Madelon Simons

Stern Ferdinandopyrgum

de aartshertog met de ontwerpen, want hij had geen antwoord op de vragen
van de Brusselse tapijtwevers over de lichtval in de voorstellingen: ‘es nimt
sie hie wunder von wegen des dags, dass der selbig andeers auf dy bylder
scheynt, dan mans hie gewonlich ist zu machen’ en dat ze de wisselende
lichtval in Brussel ‘für ein übersehen halten’. Uit het antwoord van de
aartshertog blijkt dat zijn zorgen onnodig zijn en dat het ontwerp wel klopt.
De opdrachtgever schrijft: ‘dann Wir dieselben patronen recht gschaffen
nach gelegenheit der zimer, darein das licht von allen orten einfallen khan,
auf Unser manier und gefallen machen lassen’. Dit is, afgezien van een 19deeeuwse aantekening over tapijthaken, de enige aanwijzing dat de tapijten
voor Stern bedoeld kunnen zijn. In de kamers valt immers in iedere sterpunt
het licht van twee kanten naar binnen.
Eyssere krijgt verder de opdracht ook één van de al vervaardigde
tapijten uit Brussel te sturen, zonder dat de aartshertog een voorkeur
voor een onderwerp uitspreekt. Als deze past in de kamer waar hij deze
gebruiken kan, dan zal de aartshertog hem ook de vervolgopdracht geven.
Uit het vervolg van de correspondentie blijkt ook welke voorstellingen
de aartshertog koos. Geen mythologische historiën met kosmologische
of elementaire verwijzingen zoals Stejskal in deze opdrachtgever met
neoplatoonse interesses projecteert, zelfs geen serie van de vier seizoenen,
maar de verbeeldingen van vorstelijk vermaak: ‘das stugk mit der musygk,
mit den weydwergk’, een tapijt ‘mit den gejayden’ en ‘das viert mit den
rinrennen’.
Als Eyssere naar het hof van de aartshertog terugkeert in het voorjaar
van 1567, is deze inmiddels naar Innsbruck verhuisd. Wat er met de tapijten
is gebeurd, is niet duidelijk. De rekening die Eyssere indiende laat zien
dat hij terugkeerde met de serie van vier tapijten. Verder had hij nog acht
tapijten met historiën/onderwerpen gekocht, die hij zelf had uitgekozen en
die dus niet op het wensenlijstje van de aartshertog stonden.

* 3 060

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

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