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Hoofdstuk 4
Geleerden aan het hof
De Praagse hofcultuur tijdens het stadhouderschap van aartshertog
Ferdinand II (tussen 1547 en 1567) kreeg behalve de bouw van Stern
nog een aantal bijzondere impulsen. Ook hiervoor was de aartshertog in
naam verantwoordelijk. Werd de aartshertog gezien zijn vele taken en
zijn beperkte scholing, door anderen gesteund? En zo ja, wie waren deze
adviseurs en wat is hun bijdrage?

# 4 001

Josef Hirn geeft in zijn biografie over aartshertog Ferdinand II, in het
hoofdstuk over het stadhouderschap in Praag, richting aan het antwoord
op bovenstaande vraag. Hij meldt dat onder de geleerden aan dit hof de
nadruk lag op natuurwetenschappelijk onderzoek.379 Dit lijkt op basis van
de bronnen een juiste typering, al moeten natuurwetenschappen vooral niet
beperkt worden opgevat. De geleerden die in dit hoofdstuk beschreven
worden, waren artsen die onderzoek deden naar de natuur en hun
bevindingen noteerden, maar waren het ook humanisten, die zich intensief
bezighielden met taal en betekenis? De groep was klein, in vergelijking met
bijvoorbeeld het aantal geleerden aan het hof van keizer Maximiliaan I in
Wenen, de humanisten rond koningin/regentes Maria van Hongarije in Buda
en later in Brussel of keizer Rudolf II in Praag.
De conclusie van Richard Evans dat een beperkte humanistencultuur
een directe relatie heeft met de beschaving van de vorst en dat keizer
Ferdinand I en dus impliciet ook aartshertog Ferdinand II daarom als ‘the
‘Een Theatrum van Representatie?’

131

Hoofdstuk 4

# 4 002

132

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

Pier Andrea Mattioli (1501-1579)384
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Pier Andrea Mattioli kwam uit Siena, waar hij in 1501 als zoon van een
arts was geboren.385 Hij bezocht in Venetië het gymnasium en studeerde
er rechten. Hij studeerde medicijnen in Padua, de stad waar hij ook
promoveerde. Dat hij juist aan deze Italiaanse universiteit studeerde, moet
invloed hebben gehad op de wijze waarop hij ook later in Praag onderzoek
zou gaan doen. Padua had ook rond 1520 al een grote medische faculteit
waar de medici naar wegen zochten om theorie en praktijk te verbinden. Een
vaak genoemd voorbeeld is het onderwijs van de hoogleraar Vesalius. Deze
begon in 1540 met de verbinding van theorie en praktijk door de toetsing
van gegevens uit de literatuur tijdens obducties. Ook botanisch onderzoek
werd op een bijzondere manier gestimuleerd, hoewel er in de studietijd
van Mattioli nog geen leerstoel in de botanie was. De universiteit opende,
in navolging van Pisa en Bologna, lang na diens afstuderen, in 1544 een
botanische tuin.
Mattioli was na zijn studie rond 1523, assistent in de chirurgie bij
de arts Giorgio Caravita in Perugia en Rome.386 Hij werkte zelf, voor
zover bekend, nooit aan een universiteit, maar dit sloot samenwerking en
een groot netwerk aan contacten niet uit. Hij moet bijvoorbeeld samen
hebben gewerkt met de arts en botanicus Luca Ghini (1490-1556), de
bezitter van een groot herbarium met een ingenieuze systematiek.387 Het
is aannemelijk dat Mattioli zelf ook een soortgelijk herbarium bezat. Hij
kon door het drogen en daarmee conserveren van planten de illustratoren
van zijn botanisch handboek het materiaal voorleggen. Tijdens zijn
veldwerk verzamelde hij inheemse planten, noteerde de vindplaats, deed
zeer nauwkeurige studie naar de ‘stand van wetenschap’, met voor hem
vanzelfsprekende, klassieke auteurs als uitgangspunt. Aanvullingen die hij
aan meer recente publicaties ontleende, corrigeerde hij of vulde ze aan onder
de noemer ‘commentaar’. Uit de edities van De materia medica blijkt dat hij
ook gegevens en materiaal van anderen ontving, waaronder ongeveer alle
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andere beroemde botanici uit zijn tijd. In Gorz/Gorizia, de stad waar hij zijn
eerste editie bezorgde, correspondeerde Mattioli al met veel collega’s, onder
wie ook de lijfarts van koning Ferdinand I, Julius Alexandrini von Neustein
(1506-1590).388
Anders dan van collega’s die wel aan een universiteit verbonden
waren, zoals Konrad Gesner (1516-1565) die zijn verzamelingen aan de
stad Basel schonk of Aldrovandi (wiens verzamelingen nog deels bijeen
zijn in het Museo Aldrovandi in Bologna), is er over Mattiolis documentatie
en verzamelingen niets bekend. Matttioli participeerde, net als genoemde
geleerden, in wetenschappelijke discussies die per brief gevoerd werden.
Veel deelnemers aan dit netwerk publiceerden hun eigen aandeel in deze
discussie en vaak ook de brieven van anderen. Mattioli’s verzameling
brieven die als een bijdrage aan de medische wetenschap werd beschouwd,
verscheen in 1564 toen hij aan het Praagse hof verbleef.389
Hoewel veel flarden van Mattioli’s biografie aan zijn brieven zijn
ontleend, zoals zijn verblijf in Tolfa in de heuvels bij Rome, waar hij
onderzoek naar planten deed, zijn er ook hardnekkige anekdotische
gegevens, die ik niet met bronverwijzingen onderbouwd heb gevonden,
maar gezien de gedetailleerdheid wel aan bronnen moeten zijn ontleend.
Zo werkte hij bijvoorbeeld met zijn leermeester Caravita in Rome aan
experimenten met gif, die zouden zijn uitgevoerd op twee ‘gevaarlijke
misdadigers uit Corsica’.390
Na de val van Rome in 1527 vluchtte hij naar Trente in het Noorden,
waar hij als lijfarts ging werken aan het hof van de prins-bisschop Bernhard
van Cles (1484-1539).391 Hier zal Mattioli in contact zijn gekomen met het
hof van koning Ferdinand I, want de bisschop was tevens kanselier van de
koning.
Net als later in Praag moet de arts/botanicus ook in Trente actief
betrokken zijn geweest bij representatieve zaken aan het bisschoppelijk hof,
want zijn naam komt voor bij de organisatie van feesten voor de bisschop
en hij publiceerde een lofdicht op het bisschoppelijk paleis.392 In dit lofdicht
wordt ook een groot vuurwerk beschreven, waarbij een houten gebouw, het
slot van Sodom tot ontploffing werd gebracht en afbrandde. Mattioli had
zich in Trente al beziggehouden met verslaggeving over hoofse spektakels,
dus de publicatie van de beschrijving van de Praagse intocht van Ferdinand I
als keizer in 1558 was voor de lijfarts geen nieuw fenomeen.
Mattioli begeleidde bisschop Cles op zijn reizen, bijvoorbeeld naar
Napels voor een ontmoeting met Keizer Karel V. Mattioli verkeerde dus al
lang voor zijn komst naar Praag in de hoogste hoofse kringen. Na de dood
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van bisschop Cles eindigde Mattioli’s dienstverband en vertrok hij naar het,
toen Oostenrijkse, Görz (Gorizia) waar hij zich vestigde als arts.393
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In de jaren ’40 werkte Mattioli aan zijn meest beroemde publicatie: De
materia medica, van de Griek Pedanius Dioskurides. In 1544 verscheen
in Venetië de eerste editie in het Italiaans opgedragen aan de volgende
bisschop van Trento Cristoforo Madruzzo, die hem 200 gouden dukaten had
betaald. Het zou tot ver in de 18de eeuw een belangrijk botanisch handboek
blijven.394 Mattioli baseerde zich op een Griekse tekst, op vroege vertalingen
daarvan in het Latijn en op aanvullingen, aldus Andersen, uit Arabische en
contemporaine botanische studies en op de confrontatie van de literatuur met
de al dan niet exotische planten zelf.395 Voor een klassiek geschoold geleerde
is de directe vertaling in een moderne taal opmerkelijk. Zonder Mattioli te
willen typeren als populariserend geleerde, moet hij hebben gestreefd naar
de toegankelijkheid van het materiaal buiten de kring van ingewijden in de
Klassieken. De Dioskurides, zoals het werk vanaf de tweede editie zou gaan
heten, heeft vele uitgaven en een grote oplage gekend.396 De eerste editie
in het Latijn, die tien jaar later in 1554 bij uitgeverij Valgrisi in Venetie
verscheen, was veel prestigieuzer dan de Italiaanse en geïllustreerd met 562
houtsnedes. Volgens Hejnova zijn de illustraties van een nieuw type en van
de hand van de jonge schilder Giorgio Liberale.397 Deze Latijnse editie is
opgedragen aan koning Ferdinand I.
De zes delen van het boek beginnen in alle edities en vertalingen
steeds met de compilatie van teksten van de oorspronkelijke auteur. Daarna
volgen Mattioli’s commentaren, observaties van klassieke en meer recente
auteurs en tenslotte eigen observaties. De nadruk ligt op de beschrijving
en afbeelding van planten die in de latere edities allemaal zijn afgebeeld.
Mattioli zegt te streven naar het opnemen van variëteiten van dezelfde soort.
Per editie komen steeds meer beschrijvingen voor van dieren (deel twee
en drie) en de lijst mineralogische gesteenten wordt iedere keer uitgebreid
(deel vijf). De getoonde destillatieovens staan in deel zes afgebeeld en hun
werking beschreven en zijn het resultaat van onderzoek dat Mattioli in Praag
verricht moet hebben. Een handboek om mee het veld in te trekken was de
Dioscurides niet, daarvoor werd het te groot en te dik.398 Een arts kon wel
met behulp van de alfabetische index en de index op recepten geordend naar
lichamelijke klacht of pijnsoort de genezende planten identificeren en de
recepten bereiden.
Mattioli schreef in 1553 dat hij voor dit onderzoek geen verzameling
aanlegde, maar of hij dat later in Praag nog steeds als principe hanteerde
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is niet duidelijk.399 Hij ontving in ieder geval van tal van andere geleerden
en zoals nog zal blijken ook van koning Ferdinands gezanten, zendingen
met botanisch materiaal, die hij ter reproductie moet hebben bewaard. In
vergelijking met Aldrovandi die in Bologna een museum naliet, zijn in
Praag van Mattioli geen omvangrijke activiteiten in deze zin te traceren.400
Tegelijk met zijn botanisch onderzoek werkte Mattioli in Gorizia
aan de Italiaanse vertaling van een editie van Ptolomeus wereldatlas Le
Geografia di Claudio Ptolomeo. Dit bijzondere boekje verscheen in 1548
in Venetië en was met aanvulling in het Italiaans voorzien van bewerkt
beeldmateriaal door Jacopo Gastaldo. Het was gebaseerd op Ptolomeus
werk, zoals dit enkele jaren eerder in 1544 was bewerkt en in het Duits
vertaald door Sebastiaan van Münster. De vertaling in het Latijn die
Mattioli gebruikte, was van de hand van de Augsburgse humanist Konrad
Peutinger.401
Het boekje van Mattioli en Gastaldo is in sedecimo, een opmerkelijk
klein formaat voor een atlas, iets kleiner nog dan een pocketboek.402 Toch
zijn de kaarten duidelijk, uiterst scherp gegraveerd en afgedrukt. Ook
dit boekje is niet aan een vorstelijk hof ontstaan. Het is opgedragen aan
‘Leone Strozzi, prior di Capua’. Mattioli’s vertaling in het Italiaans was
een antwoord op Sebastiaan van Münsters oproep aan geleerden bij te
dragen aan de Cosmografie/Geografie, een omvangrijk project dat eerder
in een andere vorm door Konrad Celtis in gang was gezet onder auspiciën
van keizer Maximiliaan I en dat in de jaren ’40 werd gedragen door
Duitse geleerden en humanisten.403 In 1554 steunde koning Ferdinand I de
vertaling van Münsters Cosmografie in het Tsjechisch door Zikmund von
Puchov.404 Hieruit valt af te leiden dat koning Ferdinand belang hechtte
aan de continuering van het onderzoek dat in zijn grootvaders hofkringen
was ontstaan. Mattioli geboren in 1501, behoorde tot de volgende generatie
geleerden die verder bouwden aan onderzoeksprojecten waarmee zij de
zichtbare wereld wilden ontsluiten. Opmerkelijk veel van deze geleerden
werkten alleen of in een klein groepsverband en niet als vanzelfsprekend
meer verbonden aan een hof of een universiteit. Mattioli kon blijkbaar in
het kleine Gorizia uit de voeten - wel in nauw correspondentiecontact met
anderen, maar niet aan een hof met een lange en doorlopende humanistische
traditie en een grote bibliotheek.

# 4 012
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Encyclopedisch
Het project van Sebastiaan van Münster om met behulp van de tekst van
een Klassiek auteur een moderne geografische uitgave te maken, wordt door
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een aantal auteurs ‘encyclopedisch’ genoemd. Deze term is verwarrend.
Münster en ook Mattioli hebben in hun streven zoveel mogelijk landstreken,
respectievelijk planten en dieren te inventariseren en te publiceren, projecten
voor ogen gehad die uiteindelijk tot doel hadden de hele wereld en dus de
hele schepping in kaart te brengen. Hun werk was systematisch van opzet
en verankerd in de klassieke teksten. In iedere editie werden aanvullingen
en correcties aangebracht en in iedere vertaling is de ruimte genomen eigen
landspecifieke bijdragen op te nemen, onder de oorspronkelijke titel. De
term ‘encyclopedisch’ voegt aan begrip van een dergelijke onderneming
niet veel toe, indien het niet wordt onderscheiden van de, in de 18de eeuw
ontwikkelde, encyclopedie: een even systematische onderneming die met
veel minder grote vrijheden alle faculteiten van menselijke kennis en
ervaring ordende.
Het grote verschil tussen de 16de-eeuwse encyclopedische
ondernemingen en die van twee eeuwen later is de wijze waarop zij ‘kennis’
benaderden. Voor Münster en Mattioli en alle vertalers die volgden, waren
de oorspronkelijke klassieke auteurs, hier Ptolomeus en Dioskurides, van
groot belang. De oorspronkelijke, vaak in talloze varianten afgeschreven en
dus vervormde teksten werden met grote inzet gereconstrueerd en aanvaard
als eerste autoriteit, waarna andere bronnen over het onderwerp werden
opgevoerd. Hoewel deze bronnen door de auteur minder relevant of zelfs
onjuist werden gevonden, werden ze genoemd omdat het encyclopedische
impliceerde dat ‘al het bekende in een cirkel geplaatst werd’. Dat plaatsen
gebeurde niet onkritisch, ook de klassieke tekst werd gewogen en twijfel
werd kenbaar gemaakt, maar het uitgangspunt ten opzichte van een 18deeeuwse tekst is verschillend; niet de mens en zijn vermogen kennis te
reproduceren en andere te elimineren stond centraal, maar de schepping
en uiteindelijk, zonder voorbehoud, de schepper. De cirkel van kennis
van Mattioli en van allen die deze aanvulden, kon op verschillende
manieren worden ingezet, niet alleen met empirische gegevens, maar ook
met hulp van allerlei associaties. Cosmologie en astrologie hadden in de
kennisverwerving en het denken van deze geleerden beslist betekenis.
Het blijft echter de vraag of de geleerden aan Ferdinands hof in Praag
zich met zoveel nadruk met deze vormen van kennis bezighielden en of
zij adviseerden bij het ontwerp van een cosmologische samenhang in de
decoratie van Stern.
Dat de aartshertog, anders dan zijn neef Rudolf II géén rekening
hield met de magische betekenis van de objecten die hij verzamelde, zoals
Scheicher stelt, weerspreekt het encyclopedische van zijn verzameling.405
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In 1554 kwam Mattioli naar Praag. Zijn status is een punt van discussie.
Voor de meeste auteurs is hij de lijfarts van de aartshertog in Praag.406
Volgens Kühnel was hij geen lijfarts van de koning, wat door het titelblad
van een vertaling van zijn werk wordt bevestigd, want hier wordt de
geleerde ‘Rat’ [raadgever] van de Keizerlijk Majesteit en lijfarts van de
aartshertog genoemd. Op Mattioli’s grafschrift in de Dom van Trient en
op veel plaatsen in de literatuur draagt hij wel de titel lijfarts of ‘keizerlijk
archiater’. Het grafschrift roemt hem zelfs als lijfarts van drie keizers:
Ferdinand I, Maximiliaan II en Rudolf II, maar dat moet, volgens Kühnel,
door zijn zoons bedacht zijn.407 Mattioli is in de laatste twee jaar van zijn
leven niet meer in contact geweest met Rudolf II die in 1576 keizer werd en
ook over contacten met diens vader Maximiliaan II is niets bekend. Hij werd
wel in 1562 door keizer Ferdinand I vanwege zijn grote medische kennis,
zijn Dioskuridesuitgaven en zijn verdiensten voor het Oostenrijkse Huis
in een hogere adelstand verheven en toen verkreeg hij titulair de titel van
keizerlijk arts.408
Zoals gezegd is het niet duidelijk waarom Mattioli in 1554 voor
Praag koos. In Wenen had hij aan een veel langer gevestigd hof kunnen
werken en gebruik kunnen maken van de erfenis van de humanisten van
keizer Maximiliaan I. Wellicht waren, behalve een goede uitgever en goede
drukker, ook de faciliteiten die de aartshertog hem bood van belang. Mattioli
schrijft dat hij in Praag kon studeren in een kring van andere geleerden en
met klassieke boeken. Ook zou hij er dieren kunnen bestuderen, ‘sed in ipsis
animalibus oculati testes quid sit, quid non sit verum considerent’. Over
de tuinen meldt Mattioli dat er niet alleen planten en fruit uit Azië en uit
Amerika zijn, ‘allora veniva, di cui l’archiduca a qualunque prezzo non ne
facesse raccolta, e tra l’altre cose vi fu un camelo-cervo, per il quale pagò
molte centenaia di scudi’.409 Deze Cervo-camelo was een lama, waarover
Georg Handsch later in dit hoofdstuk uitgebreider aan het woord zal komen.
De arts/onderzoeker had ook de gelegenheid zelf dieren te verzorgen. Hij
kreeg bijvoorbeeld van de aartshertog een bijzonder hert, waarvan hij
ontdekte dat de melk goed was tegen epilepsie.410
Mattiolis succesvolste onderneming in Praag was de continuering van
de edities van de Dioscurides en vertalingen ervan in het Tsjechisch (door
Hajek) en het Duits (door Handsch). Het lijkt mij onjuist te stellen dat juist
aartshertog Ferdinand de grote initiator van deze onderneming was, zoals
Pesek stelt.411 De aartshertog was voor de hier genoemde geleerden van
belang, maar de 25 jarige stadhouder nam niet het initiatief tot Mattioli’s
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komst naar Praag en kan in Praag in 1554 ook nog niet de eigenaar van
uitgebreide verzamelingen zijn geweest, zoals Pesek stelt. Duidelijk is
in ieder geval dat tegen het eind van de jaren vijftig er in aartshertog
Ferdinands entourage veel mogelijkheden waren voor het verzamelen van
levende en dode bijzonderheden uit de natuur.
De aartshertog zorgde persoonlijk voor de financiering van de
uitbreidingen van de Dioskurides edities die in de jaren ’60 verschenen. Hij
deed bijvoorbeeld een beroep op de stad Augsburg voor de financiering van
houtsnedes van vijftig voorstellingen en klopte aan bij Anton Fugger, de
stadregering van Neurenberg en anderen.412
Mattioli had waarschijnlijk al voor zijn komst naar Praag in 1554
toestemming verkregen van de koning tot een Tsjechische vertaling van
zijn boek.413 Deze vertaling leidde tot intensieve samenwerking met de
Praagse Tadeas Hajek von Hajek (Nemicus, 1525-1600). Hajek maakte,
volgens Bohatsova, een ‘vrije vertaling’. Hij schrijft zelf in het voorwoord
van zijn vertaling dat hij zich heeft toegelegd op het vinden van juiste
vertalingen voor medische en botanische terminologie opdat een medische
diagnose en de geneeskrachtigheid goed werden vastgelegd, en dat hij
talrijke eigen waarnemingen en ervaringen over Boheemse planten en het
specifieke gebruik ervan in Bohemen heeft toegevoegd. Dat de veel oudere
samensteller van de Italiaanse en de Latijnse edities van de Dioscurides en
op dat moment beroemdere Mattioli zijn vertaler deze ruimte schonk, is
wellicht veelzeggend voor het onderzoeksklimaat in het midden van de 16de
eeuw, hoewel Mattioli zich in zijn briefwisselingen niet als een soepel en
toegeeflijk geleerde profileert.
Mattioli heeft in Praag een groot encyclopedisch botanisch en
zoölogisch project willen uitvoeren, waarin inheemse of locale bijdragen
heel welkom waren, analoog aan het Ptolomeusproject van Sebastiaan
van Münster. De inbreng van de veelzijdige Hajek, die later beroemd zou
worden als hofastroloog van keizer Rudolf II, is ongetwijfeld typerend voor
de kwaliteit van de kleine kring geleerden, die met financiële en materiële
steun van aartshertog Ferdinand II werkten. De studie die Mattioli zegt
te zullen beginnen, zou een allesomvattende beschrijving hebben moeten
worden van het dierenrijk, voorzien van illustraties.414 Het is niet duidelijk
of Mattioli met dit project streefde naar de publicatie van een groot
zoölogisch overzicht dat zou lijken op zijn botanische oeuvre. Misschien
streefde hij in eerste instantie naar een geleidelijke uitbreiding van de
zoölogische beschrijvingen, zoals al opgenomen in de Dioscurides. Aan de
inbreng van Georg Handsch, de later in deze tekst te beschrijven Tierbücher,
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valt af te leiden dat pogingen werden gedaan tot systematische zoölogische
studie, die uiteindelijk waarschijnlijk een andere vorm en status hadden
moeten krijgen. Hierin moet ook de opdracht tot de vervaardiging van
beeldmateriaal worden betrokken. Hier kom ik na de levensbeschrijvingen
van Mattioli en van Georg Handsch op terug.415
Mattioli kreeg van de aartshertog niet alleen de ruimte zijn botanisch
en zoölogisch onderzoek voort te zetten, hij werd ook betrokken in de
verslaggeving over de intocht van Ferdinand I als keizer in 1558. Op deze
intocht en de betekenis van verschillende onderdelen ervan zal in een
volgend hoofdstuk worden ingegaan. In het kader van een schets van de
geleerden aan het hof van de stadhouder is het van belang dat Mattioli ook
bij het besloten gedeelte van dit feest was uitgenodigd, wat blijkt uit de
opdracht tot beschrijving van de intocht die aartshertog Ferdinand II zijn
lijfarts gaf. De lijfarts verkeerde dus, net als aan het hof van de bisschop van
Trente, niet alleen om medische zaken in de nabijheid van de aartshertog
en de keizer, maar had de status bij het feest met alleen de hoogste gasten
aanwezig te zijn.
Mattioli was weduwnaar toen hij in 1554 naar Praag kwam. Hij
trouwde opnieuw en twee zoons uit dit huwelijk vernoemde hij naar zijn
vorsten; Ferdinando en Maximiliano. In 1567 verhuisde de bejaarde arts
met aartshertog Ferdinand naar Innsbruck, kreeg een pensioen en keerde
in ’69 terug naar Trento. Hij zou nog een paar keer bij het ziekbed van de
aartshertog worden geroepen. In een brief uit 1572 aan Aldrovandi verhaalt
Mattioli dat hij na twee jaar ziek te zijn geweest een reis naar Venetië
en Padua heeft gemaakt. In Padua werd hij aan de universiteit feestelijk
ontvangen. Mattioli overleed in 1578 in Trento aan de pest, de ziekte
waartegen hij zijn hele leven een medicijn had gezocht.416 Hij werd, zoals
gezegd, begraven in de kathedraal in Trento.

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

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

‘Een Theatrum van Representatie?’

153

Hoofdstuk 4

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

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

Het netwerk van geleerdheid: de bijdragen van Augier Ghislain
Busbecq
Zoals uit de beschrijvingen van de levens en loopbanen van Mattioli en
Handsch is gebleken, stonden deze geleerden in contact met vakgenoten,
waaronder artsen aan andere dan alleen Habsburgse hoven, met humanisten
en natuuronderzoekers in tal van Europese steden en met ambassadeurs en
reizigers.457 Onder deze laatsten is de Vlaming Augier Ghislain Busbecq de
meest interessante en toegankelijke correspondent.
Busbecq geboren in 1522, begon zijn loopbaan als page aan het hof
van Karel V.458 Hij studeerde, behalve in Leuven, Venetië en Bologna
ook aan de universiteit van Padua, net als Mattioli en Handsch.459 Hij
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werd ambassadeur en was bijvoorbeeld in 1554 als gezant van koning
Ferdinand I aanwezig bij het huwelijk van Philips II en Mary Tudor in
Winschester Castle. In datzelfde jaar kreeg Busbecq de opdracht als gezant
naar Constantinopel te vertrekken.460 Deze reis en de functie waren niet
ongevaarlijk. Busbecqs voorganger -de Italiaan Johan Maria Malvezzi- had
enkele jaren gevangen gezeten en had een groot deel van zijn bezittingen
aan de Turken verloren. Malvezzi negeerde daarom het bevel om in de
zomer van 1554 naar Constantinopel terug te keren en Busbecq werd zijn
vervanger.461
De Vlaming zou acht jaar als gezant in het Ottomaanse Rijk blijven,
waarbij hij slechts één keer, in het voorjaar van 1555, voor overleg met
koning Ferdinand I naar Wenen zou gaan. Koning Ferdinand moet hem toen
de opdracht hebben gegeven om alles wat niet kon worden meegenomen,
vast te leggen in een tekening.462 Busbecq nam daarom de tekenaar Melchior
Lorich mee. Busbecqs vriend de arts Willem Quackelbeen moet bij die
gelegenheid ook zijn meegereisd. Deze arts is, aldus von Martels, voor
Mattioli wellicht van groter belang geweest dan Busbecq, al krijgt deze
laatste in de Dioskurides editie van 1565 de meeste eer.463
Na hun terugkeer in Constantinopel in november 1555 zaten zij
bijna twee jaar, samen met twee andere gezanten Verantius en Zay, in
hun eigen Karavanserail van de buitenwereld afgezonderd, hoewel uit
Busbecqs verslaggeving blijkt dat zij zich wel onder begeleiding door de
stad konden bewegen.464 Het hof van sultan Suleyman stond open voor elke
ambassadeur, maar het was niet vanzelfsprekend dat zij Constantinopel ook
weer mochten verlaten. De sultan wilde namelijk door intimidatie en het
gijzelen van gezanten, koning Ferdinand I tot een vredesakkoord dwingen.
Pas in 1557, toen de beide gezanten Verantius en Zay toestemming hadden
gekregen naar keizer Ferdinand terug te keren, kregen ook Busbecq en zijn
reisgenoten meer bewegingsvrijheid.
Busbecq schreef talrijke, al dan niet gecodeerde brieven aan zijn vorst
in Wenen, maar hij begon ook een ‘briefwisseling’ aan een niet bij naam
genoemde vriend, later op basis van een dedicatie bij de publicatie van de
eerste brief geïdentificeerd als Nicolaus Michault.465 Hierin verhaalde hij
in vier brieven die hij achteraf dateerde tussen 1 september 1555 en 1 juni
1560 zijn belevenissen als reiziger in Turkije.466 Busbecq koos deze literaire
vorm omdat dit genre hem de gelegenheid gaf vrij en ongedwongen te
schrijven, al kan het heel goed dat hij zijn vriend Michault wel voor ogen
had, toen hij de brieven componeerde.467
Aan de brieven is veel te ontlenen over de Turkse samenleving en de
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bijzonder lastige positie van de gezant. In het kader van de nieuwsgierigheid
naar de natuur is het werk van Busbecq hier vooral van belang, omdat hij
inzicht geeft in de manier waarop hij als onderzoeker ongewone dieren en
onbekende planten bestudeerde en omdat hij en vooral ook Quackelbeen
daarover contact hadden met Mattioli in Praag. De twee zochten naar
onbekende planten en stuurden een deel daarvan of een tekening ervan naar
Mattioli.468 De botanicus in Praag zegt dat hij meer dan een vijftigtal planten
aan Busbecq te danken had.469
Mattioli vroeg op zijn beurt om toetsing van door Dioskurides
genoemde planten, omdat de geleerde reizigers immers rondreisden in het
ontstaansgebied van het boek. Quackelbeen bericht bijvoorbeeld in de enige
brief aan Mattioli die is bewaard, (omdat de ontvanger hem publiceerde)
dat het verzoek om de identificatie van de kalmoes [moerasplant] het
gezantschap had bereikt.470 Het onderzoek naar de kalmoes is veelzeggend
voor de nauwgezetheid waarmee Quackelbeen onderzoek deed, dat
vervolgens direct door Mattioli werd gebruikt.
Busbecq liet, schrijft Quackelbeen, planten meenemen uit een meer
bij Izmid en daaronder was er een die voldeed aan de beschrijving van
Dioscurides. Quackelbeen had in Constantinopel drie handschriften van de
Griekse auteur gevonden, die hij tijdens zijn lange verblijf in Klein Azie,
corrigeerde.471 Hij bestudeerde de bloeiwijze van de moerasplant, die hij
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in een vaas met water bewaarde en identificeerde als de kalmoes. Later
zouden de wortels van de kalmoes, gezocht om zijn bijzondere geur en
geneeskrachtige werking op de darmen, naar Wenen worden meegenomen
en zo over heel Europa verspreid raken. Mattioli kon de beschrijving van
de bloei van de kalmoes al in 1565 in zijn Dioscurideseditie opnemen, al
had hij er nog geen afbeelding van. Deze zou pas in 1583 door Clusius
worden gepubliceerd, getekend naar de bloemen van planten die deze
botanicus van Busbecq had gekregen.472 Hoewel ook de verspreiding van de
paardenkastanje en de sering op zijn naam staan, moet het bij zijn terugkeer
in 1562 onmogelijk zijn geweest deze planten gedurende de lange reis
levend te houden. Mattioli vermeldt dan ook in de Dioskurides van 1565,
dat hij nooit een sering heeft gezien. De planten zijn vermoedelijk later, niet
in Praag, maar in Wenen uit zaden opgekweekt.
Mattioli vroeg Quackelbeen in dezelfde brief als waarin hij om de
kalmoes verzocht, ook om lemnische aarde. Deze rode bolus werd door de
Turken op Lemnos gedolven, in tabletten geperst en van zegels voorzien,
waaraan de tabletten hun naam Terra sigillata danken. De tabletten golden
als geneesmiddel tegen de pest. De klei bevat metaalsporen die op de huid
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gesmeerd, infectie met het gevreesde virus kunnen voorkomen.473
Behalve in planten waren Busbecq en Quackelbeen ook in bijzondere
dieren geïnteresseerd. In de Karavanserai en in het huizenblok dat Busbecq
enige tijd huurde, waren, zo blijkt uit de Turkse brieven, allerlei dieren
en er werd onderzoek gedaan.474 Volgens von Martels had Busbecq in
1555, het jaar waarin hij zijn eerste brief dateert, in de Karavanserai geen
mogelijkheid tot de reconstructie van botten van een groot dier en kan hij
dit pas na 1559 hebben gedaan, toen hij meer bewegingsvrijheid had. Aan
Lorich worden nog enkele andere tekeningen toegeschreven waaronder die
van kamelen en van een schildpad.475
De tekeningen vervaardigd in opdracht van koning Ferdinand I lijken
geen verband te hebben met de activiteiten van Mattioli en Handsch in
Praag noch met diens ‘Tierbuecher’. De giraf komt in zijn beschrijving
van viervoeters niet eens voor. De Koninklijke Weense opdracht om
tekeningen te laten maken, lijkt geen verband te hebben met de activiteiten
van aartshertog Ferdinand II in Praag en is uiteindelijk ook niet in handen
van een Habsburgse opdrachtgever geweest. De tekeningen zijn verspreid
geraakt. Handsch heeft de giraf op de tekening van Lorich niet gezien,
Gesner of diens uitgevers wel, want deze nemen de prent naar deze tekening
wel op, maar zonder een vlekkenpatroon op de huid.
Busbecq stuurde niet alleen tekeningen, zaden en delen van planten
naar Mattioli in Praag, maar zond ook goederen naar aartshertog Ferdinand
II zelf. Opnieuw zou hier een glimp van de verzamelactiviteiten van de
aartshertog kunnen blijken, maar is de berichtgeving weer niet inhoudelijk.
Von Martels vermeldt: ‘Voor aartshertog Ferdinand had Busbecquius vanuit
Constantinopel voor een bedrag van 549 dukaten, verschillende niet bij
name genoemde, bestelde kostbaarheden meegegeven aan Verantius en Zay,
die in de zomer van 1557 terugreisden’.476 Verantius noemt de bestelling
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letterlijk ‘(…)d[uca]ti 549 per cose comprate qua per commission sus et
mandate a sus Altezza (…)’.477 De aartshertog wist wat hij wilde en wat het
mocht kosten. Veel later zou Busbecq zich opnieuw voor de verzamelingen
van de aartshertog inspannen en kocht hij onder meer een wapenrusting
van koning Francois I voor aartshertog Ferdinand II en portretten.478 In
het volgende hoofdstuk zal op de aard van deze kostbaarheden worden
ingegaan.

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