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Hoofdstuk 5
‘(…)Weil ich nur im Sinn habe von den Wundern zu erzählen,
die der durchlauchtigste Erzherzog Ferdinand (…) volbrachte’
(Massimo Troiano 1568)’479
Dit citaat kenmerkt de beeldvorming rond Aartshertog Ferdinand II.
Hovelingen en personeel kenden zijn inzet bij menig spektakel. Ook in
Praag was hij de spil van veel vermaak. Dit hoofdstuk gaat over het hof en
over verschillende vormen van hoofs vermaak en het in beeld brengen van
de deugdzaamheid van de koning.

# 5 001

In een grote eetzaal zijn veel mensen bijeen. Mannen gekleed in
donkere mantels zijn in de meerderheid. Zij nemen geen deel aan de
maaltijd, maar staan langs de wanden, luisteren bij de muziek, staan rond
de serveertafel of maken deel uit van de wacht. De belangrijkste plaats in
de ruimte is gemarkeerd door een groot baldakijn. Ook daar staat een rij
stemmig geklede heren en zitten de hoofdrolspelers bruidegom Willem van
Beieren en bruid Renate von Lotharingen en direct naast haar aartshertog
Ferdinand II en nog twintig gasten.
In dit hoofdstuk zal, net als op bovenstaande prent, de nadruk liggen
op de aanwezigheid van de aartshertog temidden van de mannen in hun
donkere jassen, de vertegenwoordiging van de belangrijkste adel aan het
hof. De aartshertog was op dit feest de figuur waar iedereen naar keek, de
belangrijkste gast, niet eens alleen in rang - de moeder van de bruidegom
was zijn eigen zuster, aartshertogin Anna - maar meer nog vanwege zijn
opmerkelijke rol als regisseur en gangmaker van dit feestmaal en van alle
andere festiviteiten rond het huwelijk. Op de ingekleurde prent van Nikolaus
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Solis (1544-1585) zijn allen die er voor de hoofse hiërarchie toe deden
herkenbaar in beeld gebracht, net als de vaste decoraties van de zaal, het
baldakijn en de bijpassende wandbespanning, de wapenborden van bruid
en bruidegom en de kostbaarheden op het buffet geheel rechts, hoewel niet
erg precies ingekleurd.480 Hiermee is niet alleen de rijkdom van de gastheer
gepresenteerd, maar ook het belang van de gelegenheid, het huwelijk tussen
twee telgen van belangrijke vorstenhuizen: Beieren en Lotharingen.
Massimo Troiano (?-na 1570), (waarschijnlijk) ook afgebeeld als één
van de aanwezigen op de prent van Solis, beschreef de gebeurtenissen rond
het huwelijk.481 Hij verhaalt ondermeer de spectaculaire scène waarmee het
banket begon: op tafel was voor de eerste gang een pastei neergezet, waar
niemand veel aandacht aan schonk totdat er een klein dwergje uit sprong.
Het kleine geharnaste mannetje zal door alle aanwezigen zijn herkend als
het kinddwergje van aartshertog Ferdinand II.482 De aartshertog was immers
bij deze gasten en bij alle andere aanwezigen bekend om zijn spectaculair
vermaak bij feesten, om zijn bijzondere verzameling feest-‘attributen’, zoals
hier een zesjarig kinddwergje van nauwelijks ‘twee en een halve Spannen’
(65 centimeter) hoog en om zijn grote verzameling harnassen, waartoe
ongetwijfeld ook dit kleine harnasje behoorde.483
De mannen en jongens op Solis’ prent, in hun voorname mantels en
met hun degens nonchalant aan hun zijde, vormen de aanleiding om in dit
hoofdstuk in te gaan op de organisatie van het hof. Conform het protocol
mochten bij een belangrijk banket alleen de hoogste heren aanwezig zijn.
Zij vertegenwoordigden de hoven van de gasten aan tafel, stonden en keken
toe, maar er waren er ook die een speciale rol speelden. De hiërarchisch
of politiek meest invloedrijken waren tijdens deze bijzondere gelegenheid
ook tafeldienaren, de dragers van de gerechten, snijders en wijnschenkers,
terwijl de Beierse aanwezigen ook verantwoordelijk waren voor de wacht
en de hertogelijke rijkdommen, tentoongesteld op het buffet. Heren die in
het dagelijks leven ook bediend werden, spelen hier hun dienstbaarheid aan
hun vorst, staan achter zijn stoel of dragen de schalen. De hofdienaren die
gewoonlijk deze taken vervullen, het tafel- en keukenpersoneel, laten zich
op deze dag niet zien of beter: ze zijn op deze prent niet in beeld gebracht.
Van alle anderen die, al dan niet in hofdienst, een taak hadden, zijn
op de prent van Solis alleen musici door hun instrumenten herkenbaar.484
Daarmee is deze voorstelling, ook op een andere manier illustratief. De
aanwezigen in München zullen zichzelf en andere hovelingen op de prent
van Solis herkend hebben, maar zij zijn voor ons, net als Ferdinands kring
van dichters, schrijvers, bouwmeesters en andere kunstenaars voor het
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grootste deel anoniem. Dit neemt niet weg dat hun bijdragen aan de Praagse
hofcultuur en in het bijzonder aan de vormgeving van het aartshertogelijk
aandeel daarin wel in contouren zijn te beschrijven. Aartshertog Ferdinand
liet vaklieden naar Praag komen, weliswaar niet in dezelfde aantallen als
zijn neef keizer Rudolf II vanaf 1576 zou doen, maar wel geselecteerd om
hun kwaliteitsvolle bijdragen - een koninklijk hof waardig.
Aartshertog Ferdinands dwerg had bij zijn optreden op de tafel tijdens
het huwelijksbanket niet voor niets een harnasje aan. Harnassen, vooral
alle vormen van pronkharnassen, waren net als rariteiten, waartoe ook
het dwergje gerekend moet worden, al jaren een geliefd verzamelobject
van de aartshertog. Hij specialiseerde zich al sinds 1548 in alle mogelijke
vormen van hofvermaak, waaronder bijzonder zorgvuldig vormgegeven
verkleedpartijen en optochten voorafgaand aan toernooien waarin allerlei
rariteiten waren opgenomen: reuzen, dwergen en exotische dieren.
Ferdinands ‘Hofstaat’, de organisatie van de adellijke kring rond
de aartshertog moet overeenkomsten hebben gehad met die in Beieren.
Een huwelijksfeest met de representanten van de hoogste Europese
vorstenhuizen is er in Praag tijdens het stadhouderschap van Ferdinand en
het geheime huwelijk met Philippine Welser niet gehouden, maar wat hij bij
zijn eigen eerste huwelijk niet heeft kunnen doen, verzorgde de aartshertog
wel bij dat van anderen buiten Praag.485 Een beeld van de hoforganisatie zal
daarom moeten worden ontleend aan dat van andere hoven.
Ferdinands ‘Hofstaat’ kan bijvoorbeeld worden vergeleken met die
van zijn tante Maria van Hongarije in de Zuidelijke Nederlanden, die daar
net als Ferdinand als plaatsvervanger van de vorst fungeerde. Van het
hof van Maria van Hongarije in Brussel is namelijk wel een nauwkeurige
administratie bewaard.
Het Praagse hof was tussen 1547 en 1567 vooral van belang voor
de Boheemse adel. De koning zelf komt nauwelijks in beeld. Alleen zijn
intocht in Praag als Keizer van het Duitse Rijk is goed genoeg vastgelegd
om te laten zien dat Bohemen en de Praagse steden in het bijzonder, hun
vorst wel in traditionele zin representatief hebben ontvangen.

# 5 006

# 5 007

Hof, Hofstaat en hofhouding486
Van de Praagse hofhouding van de aartshertog zijn, in tegenstelling tot het
Brusselse hof, slechts over één administratief jaar (1550-1551) gegevens
bewaard.487 De Innsbruckse archieven bevatten over zijn Tiroolse tijd (15651595) wel gegevens, maar deze zijn slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met de
situatie en de administratie van het Praagse hof.488. De boekhouding van zijn
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tante, de voormalige koningin van Bohemen en regentes in de Nederlanden,
Maria van Hongarije levert enig inzicht in het protocol en de rituelen aan
een Habsburgs hof.489 Daarnaast zijn het beeldmateriaal, de objecten en de
schriftelijke bronnen die de aartshertog zelf de moeite waard vond om in
zijn verzamelingen te bewaren, aanvulling op de mankerende kennis over
het hofleven.
Aartshertog Ferdinand kreeg in 1547 de beschikking over een grote
Hofstaat. Historicus Buzek telt in de administratieve gegevens over 1551-52
dat 130 personen Dienstgeld, salaris ontvingen. Ter vergelijking: aartshertog
Karl (1540-1590), Ferdinands jongere broer met dezelfde status, maar
met veel minder verantwoordelijkheden als veertienjarige, had in 1554
een Hofstaat van slechts 33 personen.490 Regentes Maria van Hongarije
had tijdens haar bewind in de Nederlanden meer dan 150 personen in
dienst.491 De grootte van de hofstaat heeft te maken met de omvang
van de representatieve, in de betekenis van de keizer, respectievelijk de
koning vertegenwoordigende, taken die verricht werden. De regentes van
de Nederlanden en de stadhouder van Bohemen hadden meer gasten en
gezanten te ontvangen dan de 14-jarige aartshertog Karl.
De hoogste ambtenaren, ‘Würdenträger’ en de hogere dienaren,
‘Diener’ in Praag waren aan het begin van het stadhouderschap overwegend
adellijken uit de Oostenrijkse landen, die de aartshertog volgens Buzek
had meegebracht uit Innsbruck.492 Hirn ziet in de samenstelling van de
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hofstaat van de aartshertog een politieke betekenis.493 De jonge aartshertog
kreeg namelijk al in 1544 een jaar nadat hij bij zijn moeder in Praag was
gaan wonen, een eigen hofstaat en deze werd toen door ‘Obersthofmeister’
Ludwig von Tobar Freiherr von Enzenfeld, geleid. De koning zou, aldus
Hirns theorie, voor zijn beide zoons Maximiliaan II en Ferdinand II in
1544 de bewuste keuze hebben gemaakt dat zijn tweede zoon voor de
Habsburgse dynastie een rol zou spelen in Oost Europa. Daarvoor kreeg
hij een nauwkeurig gewogen groep mensen om zich heen, waaronder een
aantal vertegenwoordigers van de Oostenrijkse adel.494 Dat aartshertog
Maximiliaan II geen Oostenrijkse maar een Spaanse ‘Obersthofmeister’
kreeg zou, aldus Hirn, vooruitwijzen naar zijn toekomstige relatie tot het
Spaans-Habsburgse Huis. Deze was in 1544 echter nog niet beklonken;
Maximiliaan II trouwde immers pas in 1548 met zijn nicht Maria, de dochter
van keizer Karel V, een huwelijkskandidate waarover eerder ook voor
aartshertog Ferdinand II was onderhandeld. Hirns visie is dus aanvechtbaar,
omdat hij de stappen die koning Ferdinand nam voor de toekomst van zijn
kinderen interpreteert vanuit de wetenschap dat Maxiliaan II hem opvolgde
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en deze door zijn huwelijk ook voor keizer Karel V een aannemelijk
troonpretendent werd, hoewel deze huwelijkspolitiek in de jaren ’40 nog
niet was uitgekristalliseerd.
In 1551 was er in ieder geval een groter aantal Oostenrijkse adellijken
aangesteld dan aan het eind van de jaren vijftig , toen het hof geleid werd
door leden van de belangrijkste Boheemse adelshuizen. Joachim von
Neuhaus (Hradec) werd in 1554 bijvoorbeeld ‘Oberstkanzler’ en Johann de
Jongere Popel von Lobkowicz bekleedde in de tweede helft van de jaren
’50 als ‘Oberstburggraf’ de hoogste functie op de Burcht, terwijl zijn vader,
Johann de Oudere de leiding had over de hofhouding als ‘Obersthofmeister’.
De verandering van status en invloed van Boheemse Heren aan het Praagse
hof tijdens het stadhouderschap wijst op een politieke stabilisatie en op de
groei van het belang van dat hof voor die Boheemse adel.
De taakverdeling binnen de Hofstaat van de aartshertog lag
nauwkeurig vast, maar deze taakverdeling was slechts geldig als het hof,
zoals bij de situatie verbeeld op de prent van Solis, naar buiten trad en hoge
gasten ontving. Een ‘Obersthofmeister’ bijvoorbeeld, verkeerde volgens het
protocol tijdens de maaltijd in de nabijheid van de aartshertog en gaf gasten
toestemming de vorst te spreken. Een opmerkelijk intensieve dagelijkse
taak voor een man als Johann Popel von Lobkowitz de Oude. Juist toen hij
deze functie had liet hij een stadspaleis liet bouwen dat groter was dan dat
van de aartshertog en waar hij ongetwijfeld ook gasten tijdens de maaltijden
ontving. De dagelijkse protocollaire taken aan het aartshertogelijk hof
werden uitgevoerd door een lagere hoveling en Johann de Oude voerde
alleen de regie over de gasten op momenten dat ook hem eer ten deel viel,
dus alleen tijdens belangrijke maaltijden met hoge gasten. De feesten en
ontvangsten vonden dikwijls plaats in de late herfst, in de wintermaanden
of in het vroege voorjaar, de maanden waarin er op het land rust heerste en
de landheer daar gemist kon worden. Genoemde Von Neuhaus (Hradec) en
de familie Popel von Lobkowicz waren naast de Rosenbergs, economische
grootmachten in Bohemen, landheren die niet het hele jaar aan het hof
verbleven.
Het hofprotocol dat in Praag de omgangsvormen en hiërarchie
vastlegde, was min of meer internationaal en ongeveer gelijk aan dat van het
Weense hof. Het was bedoeld om alle activiteit rond de vorst en zijn directe
omgeving - van ontwaken tot inslapen - tot in de kleinste details te reguleren
en zal houvast hebben geboden voor de hovelingen en dienaren, bezoekers,
gezanten en de jonge adel, de pages die aan het hof werden opgeleid, bij het
bepalen van hun plaats en hun bewegingsvrijheid.495
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In de literatuur over het hofceremonieel aan het Habsburgse hof
wordt slechts zelden gerefereerd aan een dagelijkse praktijk.496 Schriftelijke
bronnen over de wijze waarop een hoger geplaatste moest worden benaderd,
gaan voornamelijk over de momenten waarop representatie een rol speelt,
als er publiek was om de hiërarchie in de omgangsvormen te registreren en
de bronnen brengen alleen die momenten in beeld. De dagelijkse praktijk
was ongetwijfeld anders en het strakke protocol kon worden vermeden,
bijvoorbeeld bij een bezoek ‘in cognito’. In Praag was zelfs sprake van twee
naast elkaar en door elkaar heen functionerende hoven: dat van de koning
en dat van de aartshertog. Hoe precies de functies verdeeld waren is niet
bekend. De aartshertog had een eigen huishouding en een eigen gevolg. De
koninklijke huishouding functioneerde in aanwezigheid van de vorst en was
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de beveiliging van de Burcht.
Bij discussies over hofprotocollen wordt in veel kunsthistorische
literatuur als vanzelf verwezen naar de beroemde analyse van de socioloog
Norbert Elias, Höfische Gesellschaft over het Franse hof onder Lodewijk
XIV uit 1969.497 In Elias’ beschrijving staat de koning bij alle handelingen
# 5 012
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centraal. Dit uitgangspunt wordt ook voor de Habsburgse hoven gehanteerd.
Hier zou net als in Frankrijk de belangrijkste vorst, in dit geval Keizer Karel
V richting geven aan alle hofcultuur. In de catalogus gewijd aan Ferdinand
I bijvoorbeeld wordt verondersteld dat de omgangsvormen aan het hof van
Ferdinand I waren afgeleid van die aan het hof van de Spaanse koningen,
niet eens omdat hij daar was opgevoed, maar omdat Keizer Karel V de
regels voor alle hoven zou hebben opgelegd.498
De interessante vergelijking van het Franse met het Weense hof in
de 17de-eeuw door de historicus Jeroen Duindam levert niet alleen inzicht
in het Europese karakter van de voorschriften aan de verschillende hoven,
maar geeft ook een toelichting op de specifieke houding van de Oostenrijkse
hovelingen ten opzichte van hofregels. Volgens Duindams analyse werd het
hofritueel veel meer bepaald door tradities dan door regulering van de vorst
zelf. Dat blijkt overigens ook uit de analyses van Krista de Jonge van het
protocol aan het Brusselse hof. Voor het hof van Karel V in de Nederlanden
golden regels die hun oorsprong hadden in de omgangsvormen aan het
Bourgondische hof.499 Weliswaar golden voor de Oostenrijkse Habsburgers
deels dezelfde regels, toch is het niet zeker dat de koning of op afstand
zelfs de keizer, directe invloed had op de heersende omgangsvormen.
Veranderingen hierin vonden geleidelijk plaats.
In Praag zal bovendien voor de Boheemse adel het protocol van het
Boheems/Pools/Hongaarse Jagiellohof nog geldigheid hebben gehad, terwijl
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de manier waarop kamers en zalen in het paleis in Praag waren geordend
niet aan eventuele Habsburgse eisen aan het protocol werden aangepast,
simpelweg omdat er geen nieuwbouw werd gepleegd.
Duindam signaleert aan de Oostenrijks-Habsburgse hoven, waartoe
ook het Praagse hof behoorde, eenzelfde wantrouwende houding ten
opzichte van ‘Welsche’ hovelingen - Italianen, Spanjaarden en Fransen
- als aan de hoven van de Duitse vorsten. Hovelingen accepteerden en
implementeerden dus niet vanzelfsprekend de Spaanse regels die koning
Ferdinand I zou hebben ingevoerd.500 Deze wantrouwende houding ten
opzichte van het ‘Welsche’ was, zoals in de beschrijving van de Burcht
duidelijk werd, ook in Praag merkbaar, hoewel het daar vooral Italiaanse
inbreng betreft en de afwijzing vooral voortkomt uit het praktische feit dat
de Bohemers en de Italianen elkaar niet kunnen of willen verstaan.
Volgens Buzek werkten in 1551, behalve in de genoemde leidinggevende
of protocollaire erefuncties, voor de aartshertog en zijn gasten ook nog
twaalf bedienden rond de tafel en in de keuken.501 Daarbij werkten er ook
achttien man keukenpersoneel, waaronder koks, een keldermeester, inkopers
en schrijvers voor de administratie. De ‘Hoffurier’ was aldus Buzek
verantwoordelijk voor de huisvesting in de residentie van de aartshertog.502
De ‘Oberstkansler’ die voor zijn administratie een speciaal kantoor had
waar ook een secretaris, bodes en vertalers werkten, hield het toezicht over
de ‘Leibkämerer’, de twintig bedienden voor de persoonlijke verzorging
van de vorst. Gegevens over tijdsbesteding van de stadhouder zijn er zoals
al in het hoofdstuk over Stern werd vermeld, van zijn eigen hand in de
jachtdagboekjes, waarin staat waar en hoe hij heeft gejaagd. Ook uit de
aantekeningen van Georg Handsch, zijn lijfarts valt over zijn doen en laten
en vooral over zijn gezondheid het een en ander op te maken.503
In vergelijking met het Brusselse hof was de bezetting van ‘de Kapel’
van de stadhouder in Praag in 1551 klein, als alleen de administratieve
verslaglegging wordt geïnterpreteerd. Aartshertog Ferdinand II had slechts
één priester, twee kapelaans en een bediende, terwijl op de loonlijst bij
zijn tante Maria van Hongarije minstens twintig mensen voorkwamen,
waaronder ook een blazer, zangers en koorknaapjes. Dit betekent echter
niet dat er tijdens de mis in de kapel van de aartshertog of in de St.Vituskathedraal geen muziek klonk en er in Praag minder aandacht zou
zijn geweest voor de aankleding van dagelijkse muzikale en religieuze
handelingen. Koning Ferdinand I bijvoorbeeld dacht bij de bouw van het
orgelbalkon in de St.-Vitus heel expliciet aan het koor dat op dat balkon bij
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een raam moest kunnen zingen.504
Zoals gezegd bestaan van het hof van Maria van Hongarije loonlijsten
met de namen en de gages van edellieden, functionarissen en zelfs van
mensen die buitenshuis werkten en dagstaten, waaruit blijkt waar de vorst
zich bevond, welke uitgaven en welke feesten er waren met welke gasten.505
Deze loonstaten aan dit Vlaamse hof geven echter ook geen eenduidig
inzicht in de wijze waarop de hofhouding georganiseerd was. Zo stond
Roger Pathie, organist van Maria van Hongarije niet op dezelfde loonlijst
als de andere muzikanten, omdat hij ook betaald werd als kamerdienaar en
voor administratieve taken.506 Hij was een man met een hogere status dan
de andere musici en hij had als kamenier vermoedelijk ook meer contact
met zijn vorstin. Ondanks het vele archiefmateriaal en de overzichtelijke
loonstaten is dus zelfs voor het hof van Maria van Hongarije geen goed
zicht te krijgen op personeel uit haar directe omgeving, zoals musici en
kunstenaars. In Praag waren ook blazers, slagwerkers en bassisten in de
kring rond de aartshertog en er was een koor. Buzek vermeldt dat er niet
alleen tijdens kerkdiensten werd gespeeld, maar dat ook uit rekeningen
blijkt dat de aartshertog in eerste instantie de musici van zijn vaders kapel
leende en later Italiaanse violisten in dienst nam. In de privé-vertrekken
van de aartshertog werd, aldus diezelfde bronnen, zachtjes gezongen door
zangers uit de Praagse benedensteden (de Oude en de Nieuwe Stad aan de
Moldau), zowel voor de gasten als achtergrond van gesprekken, als ook bij
het inslapen.507
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De persoonlijke lijfwacht van de aartshertog bestond uit tweeëndertig
‘Hartschiere’ (lansdragers of schildwachten), een hoofdman, een bode
en twee trompetters. De stalhouderij in Praag had veertig bedienden
verantwoordelijk voor de verzorging van de paarden (waaronder ook de
training van Spaanse rijpaarden viel) en de verzorging van de jachthonden
in de kennels en het onderhoud en de training van de roofvogels die bij de
jacht gebruikt werden. Ook het onderhoud van de koetsen, wapenrustingen
en de zadelkamer viel onder de verantwoordelijkheid van de ‘oberste
Stallmeister’. Dit deel van de hofhouding was in dienst van de aartshertog.
Koning Ferdinand I gaf de opdracht en was financieel verantwoordelijk voor
zijn eigen stallen en voor de zorg voor de exotische dieren in de tuinen en
het wild in de kloof.508 Ook het onderhoud in de tuinen, door de tuinman
‘Franceso’ -over wiens slechte functioneren door de administratie, de
Boheemse ‘Kammer’ bij koning Ferdinand in Wenen werd geklaagd- hoorde
niet tot de financiële zorg van de aartshertog. Maar ook als de aartshertog
wel direct kosten maakte zoals voorbeeld bij de aanstelling van een
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harnassmid en de inrichting van een smederij in de Praagse Burcht, komen
deze kosten niet in de Boheemse administratie voor. Gegevens hierover
berusten in het ‘Statthalterei-archiv’ in Innsbruck, terwijl de smid in Praag
zijn salaris moet hebben ontvangen en verbouwingen in de Burcht toch ook
een zaak van de Boheemse administratie moeten zijn geweest.509 Gebrek
aan bronnen zorgt ervoor dat over het dienstverband van de vaklieden en
beeldend kunstenaars aan het hof van de aartshertog weinig te achterhalen
valt.
Zoals ook al uit de beschrijving van de bouwactiviteiten in hoofdstuk 2
blijkt, waren er veranderingen in de organisatie van de bouwondernemingen
van koning Ferdinand I en lijkt er geen sprake meer van een leidinggevende
bouwmeester na de dood van Benedict Ried in 1534. Het stramien dat
Martin Warnke voor de functie en de status van een hofkunstenaar aan
bronnen van het Habsburgse huis denkt te kunnen ontlenen, lijkt voor
het Praagse hof van koning Ferdinand I niet op te gaan. Koninklijk
bouwmeester Ried werd na zijn dood in 1534 immers niet opgevolgd. De
vaklieden, zoals de Italiaanse metselaars, steenhouwers, stucwerkers en
bouwmeesters die vanaf dat jaar aan het werk gingen, werden niet geleid
door een bouwmeester met een duidelijke koninklijke status. Paolo della
Stella legde verantwoording af, maar zijn vaklieden waren geen van
allen in strikte zin in hofdienst. Een deel van de Italianen vertrok in de
zomermaanden naar hun vaderland en de Boheemse administratie leek
nooit te weten wanneer ze weer op het bouwterrein verschenen, terwijl
een ander deel permanent in Praag woonde en een veel grotere kring
van opdrachtgevers had dan alleen het Koninklijk hof.510 De Italiaanse
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bouwmeesters en decorateurs waren blijkbaar beschikbaar voor de best
betalende opdrachtgever.
Zelfs van Pietro Ferrabosco, mijn kandidaat voor het ontwerp van
lustslot Stern, die was betrokken bij een veelzijdig aantal opdrachten, kan
niet worden vastgesteld dat hij een bijzondere status had aan het hof van
koning Ferdinand I. Voor Ferrabosco zat er, zo als in verband met Stern al
is vermeld, zelfs geen salarisverhoging in. Daaruit leid ik af dat Ferdinand
I zijn bouwmeesters en andere kunstenaars wel wilde eren, maar hun
positie niet in een vast en statusvol dienstverband verankerde.511 Praagse
bouwmeesters lijken zelfstandige ondernemers die niet als vanzelfsprekend
of omdat het protocol dat vereiste, in de omgeving van hun opdrachtgever
of in dit geval diens zoon de aartshertog verkeerden. Hoewel in de bronnen
van de Boheemse administratie conflicten vaak over de Italiaanse vaklieden
gaan, hebben ook Boheemse of Duitse bouwmeesters als Wolmut en
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Tirol tot ver in de jaren 1550 geen speciale status en geen leidinggevende
posities. Ook als zij wel de functie van ‘Oberst Baumeister’ hebben, zoals
Tirol in 1557, voldoen zij mijns inziens niet aan Warnkes profiel.512 Tussen
de beide Duitssprekende bouwmeesters was, zo blijkt uit de bronnen,
voortdurend animositeit en concurrentie en bij stagnatie of problemen werd
de ‘Superintendent’ van de keizerlijke bouw in Wenen Hermes Schallautzer
(Wenen 1503-1561) om zijn mening verzocht.513
Ook voor de schilders is het moeilijk vast te stellen welke rol zij in
de hofhouding van de stadhouder of die van de koning vervulden. Jacob
Seissenegger (1504/05-1567) was koninklijk portrettist en reisde in het
gevolg van Ferdinand I. Hij verwierf een adellijke titel en kreeg in 1557
een pensioen, maar lijkt desondanks geen uitzonderlijke status binnen
de hofhouding te hebben gehad. Over de schilder Francesco Terzio( ca.
1523-1591) is in dit kader ook weinig bekend. Hij verbleef sinds 1551 aan
het hof van de aartshertog in Praag en was in 1554 in dienst van koning
Ferdinand I.514 In 1557 kon hij in Praag zijn werkplaats uitbreiden en
contracteerde hij een leerling, Francesco Gozzi. Deze Gozzi bleef zeven
jaar in Praag en keerde toen pas terug naar Bergamo.515 Terzio was in ieder
geval betrokken bij een aantal representatieve projecten van aartshertog
Ferdinand. Hij was ongetwijfeld de Italiaan die Mattioli ‘hofschilder’ noemt
en die verantwoordelijk is voor de geschilderde decoraties die in 1558 ter
gelegenheid van de intocht van Keizer Ferdinand I binnen de muren van de
Burcht stonden opgesteld. Zoals uit een van de zeer schaarse beschrijvingen
van Praagse hofopdrachten uit dat jaar blijkt, moet Terzio betrokken
zijn geweest bij het begin van de aartshertogelijke verzameling waar de
serie portretten van de Habsburgse genealogie een treffend voorbeeld
van is.516 Terzio was tevens verantwoordelijk voor de beelddocumentatie
van toernooien georganiseerd door aartshertog Ferdinand. Van zijn hand
zijn enkele van de voorstellingen uit het zogenoemde Weense Francolins
toernooiboek uit 1560.517 In Innsbruck tenslotte nam Terzio vanaf 1565 de
positie van hofportrettist in en schilderde een aantal zusters van aartshertog
Ferdinand II.518 Terzio verwierf, net als een aantal bouwmeesters en
Seissenegger een ‘Adelsdiplom’. In 1561 verleende de keizer hem een
wapenuitbreiding met een adelaar in goud, omdat hij al meer den 10 jaar
tot tevredenheid aan het hof werkte.519 Hiermee lijkt Terzio weliswaar beter
te passen in Warnkes profiel van een hofkunstenaar, maar zijn naam duikt
ongeveer in dezelfde tijd dat hij in Innsbruck werkte, ook op in bronnen
uit Genua en Milaan. In de laatste stad dong hij in 1564 mee naar een
opdracht voor de beschildering van een orgelkas in de kathedraal.520 Terzio
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was dus waarschijnlijk minder gebonden aan het Habsburgse hof dan de
titel hofschilder in Warnckes definitie doet vermoeden. Net als voor de
bouwmeesters is ook voor schilders een dienstverband bij de vorst in Praag
niet bindend en lijkt hij zich ook op andere opdrachten te kunnen richten.

Het belang van het Praagse hof onder de stadhouder
Nadat Ferdinand I in 1547 zijn macht als koning had hersteld, was het
aan zijn zoon om de politieke betekenis van het Praagse hof opnieuw
vorm te geven. Hij had hiertoe ook de adel nodig en waarborgde hun
aanwezigheid aan het hof (in de wintermaanden) door een eervolle positie.
De aantrekkingskracht voor andere, vooral buitenlandse, hoge adel werd
hierdoor ook versterkt. Voor hen was het hof een belangrijk trefpunt, een
mogelijkheid om tijdens ontvangsten, feesten en andere partijen met andere
adel in contact te komen en door (huwelijks-) onderhandelingen de positie
van het geslacht zeker te stellen of, nog gewenster, in de adelshiërarchie te
stijgen. Buzek noemt tal van Oostenrijkse Heren die door een huwelijk met
een Boheemse, bezittingen verwierven en zich vervolgens zonder al te veel
moeite konden inschrijven in de ‘Landtafel’ om inwoner van Bohemen te
worden.521
In Praag moet het dus een komen en gaan geweest zijn van buitenlandse
gasten, ambassadeurs en gezanten, hoewel waarschijnlijk minder dan in
Wenen, de residentie van de koning/keizer en van diens opvolger keizer
Maximiliaan II. Voor de hoogste Boheemse adel kon een functie in de
hofstaat van de aartshertog een goede introductie aan een buitenlands hof
betekenen. Zo nam aartshertog Ferdinand II een groep jonge Boheemse en
Moravische edellieden mee naar het huwelijk van zijn zuster Katharina met
Franceso III Gonzaga in Mantua in 1549.522
Aartshertogelijke kanselier Joachim von Neuhaus (Hradec)
bijvoorbeeld gebruikte zijn positie voor een internationale carrière. Hij
verbleef in 1559/60 veel aan het Weense en dus keizerlijke hof, als hij
niet in Augsburg of Regensburg aan een ‘Reichstag’ deelnam. Voor
aartshertog Ferdinand was het groeiend aantal Boheemse adellijken dat
hem omringde op verschillende manieren van betekenis. Veel van hen
waren rijk en bereid de aartshertog bij zijn Praagse ondernemingen geld te
lenen.523 Waarschijnlijk zetten deze Heren in de manifestaties aan het hof
zelfs de toon. Zij waren immers al meteen na de brand in 1541 begonnen
met renovatie of herbouw van hun onderkomens in de Burcht en hadden
Italiaanse bouwmeesters aan het werk gezet om hun paleizen te voorzien
van binnenplaatsen met galerijen op de wijze van hun Italiaanse tijdgenoten.

‘Een Theatrum van Representatie?’

# 5 017

# 5 018

171

Hoofdstuk 5

# 5 019

# 5 020

# 5 021

172

De Rosenbergs stelden bijvoorbeeld meer dan eens ruimten ter beschikking
voor gasten van de koning.
Zoals in hoofdstuk twee is gebleken, gaf Koning Ferdinand I noch
aartshertog Ferdinand bouwactiviteiten in en rond de burcht een hoge
prioriteit. De restauratie van de Koninklijke residentie en het zogenaamde
Westelijk paleis waar ook de aartshertog woonde, vorderde langzaam en
leverde uiteindelijk geen aangenaam en open gebouw op, vergelijkbaar
met de ‘Stallburg’ in Wenen. Deze toevoeging aan de Hofburg vanaf 1558
gebouwd voor koning Maximiliaan II, heeft rond de ruime binnenplaatsen
over twee verdiepingen arcadegalerijen, zoals Italiaanse stadspaleizen en
ook de paleizen van de Sternbergs, de Rosenbergs en de Lobkowitz in en
bij de Burcht.524. Voor nieuwbouw, zoals de Boheemse adel zich in de jaren
’40 en ’50 kon permitteren, hadden de Habsburgers binnen de muren van de
Burcht blijkbaar geen geld over. Dit maakt de snelle bouw en de voltooiing
van lustslot Stern tussen 1555 en 1558, dat door de aartshertog persoonlijk
werd gestimuleerd, des te opmerkelijker.
Misschien was geldgebrek ook de reden voor het ontbreken van een
leidinggevende hofkunstenaar. Aartshertog Ferdinand lijkt in Praag de regie
over het hof en over alle manifestaties die in het vervolg van dit hoofdstuk
zullen worden beschreven vooral in eigen hand te hebben gehad. In zijn
Praagse entourage, maar ook later in Ambras, is geen persoonlijkheid aan
te wijzen die hem terzijde stond en ook maar enigszins vergelijkbaar was
met bijvoorbeeld de veelzijdige Giulio Romano (ca.1499-1546). Romano
was aan het hof van de aangetrouwde Gonzaga in Mantua verantwoordelijk
geweest voor een eenheid in de vormgeving van alle manifestaties van de
aartshertog.525 Uit de beschrijvingen van de taken van Mattioli en Handsch
is gebleken dat beide geleerde artsen in Praag nauw betrokken waren bij
het hof en de mogelijkheid kregen veelzijdig onderzoek te doen. Mattioli
vervulde tevens, zo zal nog blijken, de rol van erudiet verslaggever van de
keizerlijke intocht, maar hij was niet de centrale adviseur bij het ontwerp
van de aartshertogelijke en de keizerlijke iconografie - daarvoor is zijn
verslag niet specifiek genoeg.
In het Praag van de stadhouder was dus rond 1555 geen ruimte
en geld voor de aanstelling van een adviseur zoals de bouwmeester en
schilder Giorgio Vasari (1511-1574). Vasari stond vanaf 1555 in dienst
van de Medici en werkte tussen 1570-’72 voor Francesco II de Medici,
ook al aangetrouwde familie van aartshertog Ferdinand. Er zijn evenmin
aanwijzingen dat de aartshertog eerder dan zijn vader contact had met
bouwmeester en adviseur Jacopo Stada (1507-1588), die vanaf 1557 in
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dienst kwam van de keizer.
Het is kenmerkend voor het gebrek aan kennis over uitvoerenden
en adviseurs bij de vormgeving van zijn materiele representatie dat een
adviserende rol voor Pietro Ferrabosco, die in de winter van 1554/55 een
korte periode in de nabijheid van de aartshertog kan hebben gefunctioneerd
als adviseur en vormgever van het lustslot Stern, een hypothese moet
blijven. In de volgende beschrijving van de meest uitgesproken onderdelen
van Ferdinands kleurrijke hof, de toernooien, een optocht, feesten en
(heel beperkt) zijn groeiende verzamelingen, zullen enkel namen van
kunstenaars en vaklieden figureren. Ook hun werkverband binnen het hof,
hun leerlingen, de organisatie van hun werkplaats en hun relaties met andere
opdrachtgevers zijn vooralsnog niet te beschrijven. Net als bij de in relatie
tot Stern genoemde Ferrabosco, kan alleen van bijvoorbeeld hofschilder
Franceso Terzio op grond van kwaliteiten en zijn latere rol in Ambras
worden vermoed dat hij de aartshertog adviseerde.

Toernooien: ‘dieweil […] E[euer] F[uerslich] D[urchlaucht] ein
sonderlich gnedigs gefallen zu allen Ritterlichen ubungen unnd
Freyen Kuensten hat’526

							
# 5 022
In Albrecht Dürers tekening van het park bij het paleis van Brussel van
1520 zijn, ongeveer in het midden, twee galopperende ruiters met helm en
lans te zien. Ze rennen langs een schutting in een groot veld. Anders dan op
veel prenten en tekeningen van de tuinen bij het paleis op de Couwenberg is
hier geen toernooi weergegeven, want Dürer tekende de twee ruiters op een
kaal veldje zonder publiek of afgebakend strijdperk. Hier wordt geoefend,
dit was een trainingsveld. Tuincomplexen bij 16de-eeuwse residenties
moeten daarom niet alleen worden voorgesteld als lommerrijke plaatsen,
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koel door de fonteinen die er ruisten, kleurig door de bloemperken en geurig
door bijzondere gewassen, kruiden en fruit dat er rijpte en slechts aangelegd
voor de vorst en de hoveling die de drukte van de dag wilde ontvluchten. In
deze tuinen was ook ruimte bestemd voor oefening en sport, kale plekken
met zand, stof en rondspattend kwijl uit briesende paardenbekken, rechte
schietbanen afgezet met schuttingen en meer permanente tennisbanen tussen
houten wanden die deels waren overkapt.
De Praagse Burcht is in de periode van het stadhouderschap van de
aartshertog een aantal keer het toneel van grote en kleinere riddertoernooien
geweest.527 De meest bijzondere plaats hiervoor was de genoemde zaal van
koning Wladislav aan de zuidzijde van de Burcht. Voor de paarden werd
de vloer met een dikke laag zand bedekt en er werden tijdelijke publieke
tribunes speciaal voor de gelegenheid geplaatst. Zoals al beschreven,
werden hier na de kroningsplechtigheid van Ferdinand I tot Boheems koning
‘Rennen auf Sila Rasa’ gehouden met ridders op kleine paarden en (scheve)
zadels zonder rugsteun. Hierbij reden steeds twee ruiters in licht kuras op
elkaar in. Aartshertog Ferdinand II hield op 30 mei 1549 een dergelijke
wedstrijd, meteen gevolgd door een Husarisches Rennen, waarbij de
deelnemers verkleed waren als Huzaren, Turken of Moren. Duidelijk is dat
het bij deze vorm van strijd te paard alleen om het effect gaat, om het plezier
voor het publiek een ruiter zo snel mogelijk in het stof te zien bijten, terwijl
zijn tegenstander zichzelf, al dan niet verkleed, in het schuine zadel moet
zien te houden. Deze en andere toernooivormen zijn een theatrale vorm van
vermaak, die van de spelers vaardigheden verlangen die niet veel met echt
vechten te maken hebben, maar wel met lenigheid, lichamelijke oefening, de
juiste rekwisieten en gevoel voor timing.
Behalve in de Wladislavzaal hielden de koning en de aartshertog
toernooien op de twee binnenplaatsen ‘im kleinen Schlosshof’
(tegenwoordig de tweede binnenplaats) en ‘im grossen Schlosshof’ (voor
het Koninklijk paleis). Ook buiten de muren van de Burcht op het plateau
juist over de brug naar de Koninklijke tuinen en bij de ‘Alte Tiergarten’,
dat volgens Panek een geëgaliseerd terrein ten noorden van de Burcht moet
zijn geweest, werden strijdperken ingericht.528 Bij de intocht van de keizer
in november 1558 was er voor een beperkt publiek een toernooi voor ‘het
Lustschloss’(of zomerpaleis). Op de binnenplaatsen zal het strijdperk zijn
afgezet met hekken en stond het publiek in en op de gebouwen, ongeveer
zoals dat te zien valt op de voorstellingen van Francolin Burgunder in de
Hofburg in Wenen.529 De plaats voor de Koninklijke tuinen is misschien
te vergelijken met het veld op Dürers tekening: ruim en in te richten
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voor verschillende strijdvormen. Het terrein bij de ‘Alte Tiergarten’,
het jachtterrein dat doorliep in de kloof tussen Burcht en tuinen, was
vermoedelijk het grootst. Ik vermoed dat deze ‘piazza’ zoals Mattioli het
noemt, nog groter was dan dat op de tekening van Dürer. Er draafden niet
alleen ruiters tijdens de verschillende soorten toernooitreffen heen en weer,
maar er vond ook een groot spektakel plaats ter afsluiting van de intocht van
de Keizer.

Ferdinands toernooien in een album
In Ambras is een album bewaard met beeldmateriaal en de namen
van deelnemers aan de toernooien die aartshertog Ferdinand II tussen 1547
en 1560 in Bohemen heeft gehouden.530 De band heeft 170 bladen en 164
voorstellingen, met data en locaties van 33 toernooien. Het materiaal in
dit album heeft slechts betrekking op een keuze uit de toernooien die de
aartshertog zelf organiseerde.531 Een groot toernooi in november 1552 in de
Wladislavzaal bijvoorbeeld en twee toernooien in de Oude Stad van Praag,
die historicus Panek uit andere bronnen aanhaalt, staan niet vermeld.532 Het
is daarom niet vreemd te veronderstellen dat er bijna ieder jaar en misschien
wel enkele malen per jaar grotere en kleinere toernooien binnen de muren en
vlak naast de Praagse Burcht werden gehouden, nog afgezien van treffen die
niet als officieel toernooi werden aangemerkt.
Het album van aartshertog Ferdinand II is, volgens Charlotte Gamber,
in Ambras ontstaan en bedoeld om kostuums in beeld te brengen.533 Gezien
de teksten op ieder blad, kan dit echter niet het enige doel geweest zijn. Net
als een gastenboek, vermeldt ook het toernooiboek namen van deelnemers,
onder wie een groot aantal leden van de stadhouderlijke hofstaat en
andere adel in hoge posities in Bohemen, hoewel ook hier weer niet naar
volledigheid is gestreefd.534
In het album ligt de nadruk op de aankleding van de optochten en het
theatrale element dat het toernooi omlijst is in de voorstellingen belangrijker
dan de strijd. Het album lijkt te passen in de documentaire traditie van
keizer Maximiliaan I, maar dan alleen wat betreft het idee, niet in stijl of
uitvoering. In de toernooilegenden van de heldhaftige alter ego van keizer
Maximiliaan I, Freydal, ligt de nadruk op de echte strijd waarin een dappere
ridder zich van anderen, bij naam genoemde adellijken, kan onderscheiden.
De grote reeks toernooien die ridder Freydal afwerkt om zijn geliefde
ervan te overtuigen dat hij een echte held is, zijn in het boek veelal als een
gevaarlijk treffen uitgebeeld. De spannendste momenten zijn gekozen: het
moment dat de lans van een der ruiters bij de botsing met het schild van de
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ander afknapt of erger precies het oog van de opponent treft.
De voorstellingen in het toernooialbum dat aartshertog Ferdinand
II liet samenstellen, zijn anders van karakter. In gedetailleerde
waterverftekeningen met gouden en zilveren hoogsels is op de meeste
bladen één deelnemer voorgesteld, tijdens de gekostumeerde optocht
voor ieder treffen. In dit album ligt de nadruk op het amusement en de
kostumering die naar het thema van de strijd verwijst. Vechten als Huzarenof Hongaren was een favoriet thema, vanwege de constante bedreiging
van Hongarije door de Turken De aartshertog organiseerde minstens twee
‘Husarische’ toernooien in Praag. De Huzaren, oorspronkelijk een zeer
goed geoefende ruitereenheid binnen het Hongaarse leger, stonden in de
Habsburgse thematoernooien voor christelijke strijders die vochten tegen
Turken of Moren of tegen beide aartsrivalen tegelijk.535
De kostumering bij de optochten en kostuums gedragen in het perk de grootse helmversieringen van veren en gevlochten zijde en de wapens
en schilden - zijn zo precies weergegeven in het album dat, zoals Gamber
ook signaleert, sprake moet zijn van een kostuumdocumentatie of zelfs een
beeldcatalogus. Er is een paralel met de zes aquarellen van een ‘Bildkodex’
in 1580 gemaakt van de opstelling van zes paarden en ruiters in de ‘3e
Rustkammer’ in Ambras.536 Veel van de afgebeelde attributen en fragmenten
van textiel en leer zijn, zo zal blijken, bewaard gebleven, wat er op wijst dat
ze ook in tijdens Ferdinands verblijf in Praag al met zorg werden behandeld
en niet alleen voor gebruik tijdens toernooien waren bedoeld, maar net als in
Ambras, onderdeel van een verzameling vormden.
In het album zijn de namen van de deelnemende Heren, de
toernooilocaties en het soort toernooi genoteerd in contemporain
handschrift. Het betreft alleen de belangrijkste lieden uit de beperkte kring
rond de aartshertog, aldus Panek die ook in andere bronnen vermelding over
dezelfde toernooien vond. Lagere rangen, zoals de schildknapen, adellijke
jongens die aan het hof werden opgeleid en bedienden worden in het
toernooiboek wel afgebeeld, maar niet bij naam genoemd.537
Uit de tekst in het album blijkt dat de aartshertog van afwisseling
hield en alle populaire toernooivormen uit de tweede helft van de 16de-eeuw
organiseerde. Het ‘Planckengestech’ en ‘Schrankenturnier’zijn strijdvormen
die aan het hof van keizer Maximiliaan I zijn ontstaan. Twee ruiters, zoals
op Dürers tekening is te zien, galopperen ieder aan een kant van een plank
(Plancken) of een gesloten afscheiding (Schrancken) en moeten elkaar met
een stompe lans op het schild stoten, waarbij de lans moet breken. Bij het
‘Freiturnier’gaan ruiters elkaar met een lans en vervolgens met een zwaard
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te lijf en bij het Scharmützel imiteren meerdere ridders een veldslag, eerst
te paard en daarna in allerlei gevechten te voet, ook weer over een barrière
heen.538 Zonder paard, maar niet minder hard was ‘das Folium’, waarbij
twee groepen strijders met degens, sabels of kolfen vochten. Anders
dan bij andere strijdvormen te voet mocht hierbij van achteren worden
aangevallen.539
Voor alle toernooien moeten decors en attributen zijn ontworpen.
Voor een strijd tussen groepen te paard tijdens het ‘Scharmützel’ kon een
ruiter in zijn degelijke strijdharnas verschijnen, maar hij moest voor zijn
publiek herkenbaar zijn. Behalve dezelfde kleuren als zijn ‘team’, voerde
iedere deelnemer een teken op schild of helm of een specifiek paardendek.
Bij het ‘Scharmützel’ vormde het ‘decor’ een essentieel onderdeel van
de strijd en was een groot terrein nodig. Een blad uit het autobiografische
Sarmacia [#5028] van de Boheemse Jan Zajic z Hazmburk (Johann Hass
von Hasenburg (1496-1553)) toont in het bovenste deel de theatrale
enscenering van de strijd tussen Turken (in het rood) en christelijke strijders
(in het blauw) tijdens het Scharmützel ergens bij Hasmburks kasteel in
Budyně nad Ohri in Noord Bohemen.540 In Praag moeten de decors van

# 5 031

de ‘Gigantomachie’-een spektakel voor het zomerpaleis ter ere van de
intocht van de Keizer- zelfs als Mattioli overdrijft, groot zijn geweest en vol
pyrotechnische middelen hebben gezeten.
Voor alle andere tweestrijd te paard en te voet waren er speciale
wapenrustingen of zetstukken op een harnas en voerden de ridders
ook allerlei herkenningstekens, zoals helmtekens. De toernooien die in
Ferdinands album staan vermeld, werden voorafgegaan door een optocht,
waarin de ruiters hun kleuren en hun toernooiversierselen toonden. In de
tekeningen zijn de dekken en tooien van de paarden en de kostuums van de
schildknapen in detail te herkennen. Die kostumering werd bij ieder toernooi
heel nauwkeurig geregisseerd. De aartshertog gaf genodigden van tevoren
aan welke kleuren zij dienden te voeren en hij bouwde aan een verzameling
toernooiattributen, die door zijn gasten te gebruiken waren.541 Voor het
Huzarentoernooi van 1557 liet de aartshertog attributen voor 12 uitrustingen
maken en hij had waarschijnlijk 24 ‘wisselvizieren’, maskers die als
een vizier op de helm werden gedragen. Dat deze toernooiuitrustingen,
waaronder de maskers van Moren, Turken of Huzaren, zorgvuldig werden
bewaard, toont aan dat de aartshertog ook in Praag al met de vorming van
een collectie bezig was.
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In de Ambrasse verzamelingen bleven een groot aantal toernooiattributen
of rekwisieten bewaard, die de aartshertog in Praag al in zijn bezit had.
Hij bestelde deze in het buitenland of liet ze in Praag maken, zoals
de genoemde viziermaskers ‘Larffen’, genaamd, die de drager in een
Moorse of Hongaarse strijder transformeerden en beschilderde Hongaarse
vleugelschilden ‘Flügeltartschen’. Aan de maskers die als helmvizier
werden gedragen, konden snorren en ander haar worden vastgemaakt,
wat de drager herkenbaarheid als Moors, Turks of Hongaars verleende.
De kostumering was tot in details doorgevoerd: de ruiters droegen zelfs
sporen die als Hongaars worden getypeerd.. Over de oorsprong van al
deze toernooiattributen is niet veel bekend. De houten schilden die rond
het midden van de 16de eeuw worden gedateerd, kwamen vermoedelijk
uit Hongarije, de sporen zouden van Turkse makelij zijn en de ijzeren
beschilderde maskers stammen uit de smederij in Praag. 542 Uit deze
diversiteit aan herkomsttoeschrijvingen valt op te maken dat de aartshertog
doelbewust de rekwisieten bij elkaar moet hebben verzameld en dat er in de
Praagse smederij en ook in andere werkplaatsen ontwerpen voor specifieke
rekwisieten werden gemaakt en uitgevoerd. Er moet ook een (vrij grote)
werkplaats voor de vervaardiging van toernooi- en optochtkostuums en
een borduuratelier zijn geweest, waar niet alleen attributen bij de harnassen
werden gemaakt, maar bijvoorbeeld ook de paardendekken. Vermoedelijk
werden hier eveneens de talloze vaandels en festoenen gemaakt, materiaal,
dat grotendeels verloren is gegaan.
Behalve rekwisieten verwierf aartshertog Ferdinand II in Praag vele
pronkharnassen. Waarschijnlijk kocht de aartshertog voor de toernooien die
hij in 1557 in Praag hield de zogenaamde zilveren ‘Husarische Rüstung’
en een ensemble voor een paard, een zadel en een met een zilveren hanger
versierd paardentuig. Bij de wapenrusting hoorde ook een lange mantel,
een jas met korte mouwen en leren laarzen. 543 Ook voor de schildknaap
was er een soortgelijk harnas. Deze page is afgebeeld in het Praagse
toernooialbum met de typische tuitvormige helm met witte kraanvogelveren
en een langwerpige knop van zilverdraad. Deze ‘Husarische Rüstung’ werd
in Zuid-Duitsland gemaakt en had oorspronkelijk ook een massief zilveren
‘Flügeltartsch’, een licht gebogen schild dat lijkt op een vogelvleugel
en dat de drager beschermd tegen slagen met een sabel op hoofd en
schouders. Het zilveren schild is verloren gegaan toen het in 1809 door
de Oostenrijkse munt werd omgesmolten.544 Voordien was het ensemble
nog wel bij elkaar tentoongesteld in de ‘3e ‘Rüstkammer’ in Ambras
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op een (vermoedelijk zwart) paardenmodel. Deze zaal werd rond 1580
ingericht met alle harnassen van de aartshertog zelf, waaronder zijn grote
toernooi- en pronkharnassen en een beperkter aantal oorlogsharnassen. De
4e ‘Rüstkammer’ was ingericht met de collectie historische harnassen van
‘helden’, edellieden met een strijdlustig verleden van wie de aartshertog een
harnas had verworven. De ‘1e Rüstkammer’ was gewijd aan attributen en
harnassen gebruikt bij de verschillende toernooivormen. In de 2de stonden,
volgens de inventarissen en in de reconstructie van Luchner allerlei cursiosa,
waaronder bijvoorbeeld het harnas van de reus Bona. Er was ook nog een
klein zaaltje geheel gewijd aan Turks wapentuig.545
Dit laatste onderdeel van de Rüstkammer in Ambras, een opstelling
met Turks wapentuig komt waarschijnlijk voort uit de presentatie die
de aartshertog in Praag al had laten inrichten. Mattioli beschrijft in
zijn verslag over de intocht van de Keizer een opstelling met delen van
wapenrustingen,in het bijzonder schilden en Turkse wapens, die de
Keizer bekeek op een binnenplaats van de Burcht. De relatie tussen een
verzameling en de tentoonstelling ervan was dus ook in Praag al voor de
aartshertog vanzelfsprekend.
Behalve het toernooialbum zijn uit de Praagse tijd ook andere sporen
van zorgvuldige documentatie en museale gedachten te vinden. Een
document van zestien pagina’s, dat nog niet zo lang geleden in het archief
in Innsbruck werd gevonden, bevat een nauwkeurige beschrijving van de
gang van zaken tijdens het al genoemde meerdaagse toernooi in maart 1557
in Praag.546 Er wordt opmerkelijk veel aandacht besteed aan uitrustingen
en kleding van de deelnemers en uiteraard is ook het optreden van de
aartshertog beschreven:
‘Die F[űrstlich] D[urchlaut] ist kommen auf ainem weissen Ross beklaidt in
ainem rotem hungarischen samenatten Rockh mit gulden kneupflen rotem
hungerischen huetel mit ainem weissen kranichfedern. Ainem Säbel mit
roten scheyden und weyssem beschlecht. Unnd rote Tschissma [rijlaarzen]
auch guldene Sporn angehapt. Ain Pusigan [strijdkolf] in der handt unnd
larffen vor dem gsicht. Ain roteTartschen daran ein Drackh gemahlt. Unnd
rote Kopi mit ainem roten sendl furwend. Sattl unnd zeug rot mit gulden
passamen verpraembt.’
Bij vergelijking van deze tekst met de afbeelding in het Toernooialbum
blijkt dat hij in maart en in mei 1557 dezelfde ‘Husarische’ kleding
en attributen droeg en dat de afbeelding overeenkomt met de tekst, op
het schild met de draak na. Op het blad in het toernooiboek staat: ‘Den
anderen tag maji anno ez. 57. ist im grossen hof auf dem schloss zu Prag

‘Een Theatrum van Representatie?’

# 5 035

# 5 036

179

Hoofdstuk 5

# 5 037

# 5 038

180

ain hussarischer thurnier gehaltten worden. Die fű[rstliche] d[urchlaut]
erzherzog Ferdinand zu Österreich’. Misschien was dit document niet alleen
een ‘Cartell’, een beschrijving van de gang van zaken bij een toernooi,
zoals Sandbichler het noemt, maar was het ook te gebruiken door de
kunstenaar(s)/illuminator (en) van het Toernooialbum.547 Het ensemble dat
de aartshertog draagt en de manier waarop hij vastberaden en strijdlustig
zijn hamer vasthoudt, toont ongetwijfeld een fantasievolle vertolking
van een huzaar. De lange hangsnor op het viziermasker is amusant, maar
tegelijkertijd ook een doeltreffende typering, passend bij de Hongaarse
uitrusting.
Hoe de voorstellingen in het album van aartshertog Ferdinand II
met de voor hem blijkbaar belangrijke toernooien passen bij de picturale
representatie van het hof, is een vraag. Is de rol die zij spelen dezelfde als bij
de Heren in hun donkere mantels op de prent van Solis in de Georgszaal in
München? Dienen zij in hun verkleedkleren de representatie, in de betekenis
van deugdzaamheid van hun vorst? In het album is de identiteit van deze
gasten en hovelingen directer afleesbaar dan op de prent van Solis, de
namen van de belangrijkste deelnemers aan een toernooi staan op de bladen
vermeld. De voorstellingen leggen, anders dan in de Freydal, niet meer
de dapperheid en riddereer vast. De ridders pronken voor het esthetische
genoegen en het plezier van het publiek en voor dat van de beschouwer van
het album.
Het toernooialbum van de aartshertog brengt, anders dan de
prenten van Solis geen politiek belangrijke gebeurtenis in beeld, maar
de positionering van de adel aan het hof in Praag. De heren in hun
pronkharnassen tonen hun belangrijke positie aan het hof en werken
tegelijkertijd mee aan de kleurrijke verbeelding van de entourage van
de aartshertog. In de nauwkeurige weergave van de kledingsstukken
en de harnassen in het album is naar mijn mening hetzelfde streven tot
documentatie herkenbaar als in de harnasverzamelingen in Ambras.
Daar werden alle mogelijke harnassen en kostuums van de feestelijke
optochten, pluimen, wapentuig en paardentuigen bij elkaar opgesteld en in
verschillende inventarissen genoteerd. Uit Luchners reconstructie blijkt dat
er tenminste 25 ruiters, poppen met paardenmodellen en een enkel opgezet
paard, in de Rüstkammerverzamelingen in Ambras geweest moeten zijn,
naast enkele honderden wapenrustingen en ‘curiosa’.548
Het toernooialbum uit de periode in Praag kan daarom, behalve als
instrument van adellijke representatie, worden beschouwd als één van
de voorbereidingen van het museum dat de aartshertog in Ambras heeft
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ingericht. Waar de harnassen en de ensembles met de textilia, veren en alle
andere attributen in Praag werden bewaard, blijft onbekend, maar dat ze
zorgvuldig als ensembles werden gedocumenteerd is duidelijk.
Het aantal harnassen dat voor de aartshertog werd besteld en in Praag werd
geleverd was meteen na zijn aantreden als stadhouder al opmerkelijke
groot. Het eerste dat de nog geen 18-jarige aartshertog verwierf was het
‘Adler Garnitur’, vernoemd naar de adelaar uit het wapen van Oostenrijk
in de decoratie. De uitrusting werd in 1546 door koning Ferdinand I voor
de aartshertog bij Seusenhofer in Innsbruck besteld.549 De koning betaalde
er uiteindelijk 1258 Goldgulden voor en nog eens 463 Gulden voor de
vergulding550 Het geheel bestaat uit 87 verschillende stukken en is voor
alle toernooivormen in wisselende samenstellingen te gebruiken, al is het
de vraag of het harnas ooit is gebruikt.551. Niet lang nadat hij het grote
‘Adlergarnitur’ moet hebben ontvangen, verwierf aartshertog Ferdinand, na
zijn bezoek aan Mantua in 1549, uit die stad vijf naar hun kleur vernoemde
pronkharnassen, alle uit de werkplaats van Caremolo Modrone.552 Daarbij
hoorden ook, blijkens een inventaris uit Ambras, vijf paardendekken, met
leer, metaal en textiel met borduurwerk dat bij de ingelegde versieringen
op het metaal paste evenals kleding van de page.553 De textilia en het
borduurwerk kunnen zowel in Mantua gemaakt zijn als in Praag, waar de
Italiaanse zijdenstikker Giovanni Battista Ligoza werkzaam was.
Uit de werkplaats van Modrone stamt ook het 1545/50 gedateerde gedreven
rondschild met ‘Strumhaube’, een helm met halsbescherming, - bijzonder
van vorm en alleen om mee te pronken.
Het meest opmerkelijk van vormgeving is de zgn. ‘Romanische
Rustung’, die bij Giovanni Paolo Negroli rond 1545/50 in Milaan moet
zijn gemaakt. Dit pronkstuk moet ook al in de jaren vijftig in Praag te
zien zijn geweest.554 Het grootste deel van kuras en paardendek bestaat
uit een breiwerk van metalen ringetjes, als een zeer fijne maliënkolder,
met op de schouder en op het paardenhoofdstel gedreven, gedeeltelijk
vergulde en verzilverde metalen platen die zijn versierd met halve en hele
leeuwenkoppen. De voorkant van de metalen laarzen hebben de vorm van
blote tenen. Negroli’s creatie is, aldus de kunsthistoricus Albert Ilg een
uniek gebleven experiment, dat niets meer met traditionele bewapening te
maken heeft, maar aantoont hoe geïnteresseerd de aartshertog was in de
kostumering van Romeinse krijgers.
Het grote aantal aankopen van pronkharnassen maakt duidelijk dat
aartshertog Ferdinand II al in het begin van de jaren vijftig veel waarde
hechtte aan harnassen die de moeite van het bekijken waard waren. Dit
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betekent ook dat hij in Praag bewaakte ruimten moet hebben gehad voor de
opstelling van kostbare objecten. Lustslot Stern kan een van deze plaatsen
zijn geweest.
Behalve harnassen voor zijn eigen lijf, waaronder ook veel steviger
kurassen voor de treffen, verwierf de aartshertog in Praag harnassen
van historische figuren. 555 Dit was het begin van een verzameling die in
Ambras zou culmineren in de vierde Rüstkammer, met (onderdelen van)
wapenrustingen van keizers, koningen, vorsten etc.556 Een mooi voorbeeld
hiervan is de helm en het rondschild van keizer Karel V, gemaakt door
Filippo Negroli in Milaan rond 1541, versierd met allegorische figuren
en helden, vier groepen Tritonen en Nereiden naar prentvoorbeelden van
Mantegna (1431-1503) en vier medaillons met de bustes van Romeinse
keizers die in Noord Afrika oorlog voerden. Latijnse inschriften noemen
Karel V als bezitter en Ferdinand I als schenker en vermelden dat het is
gemaakt naar aanleiding van de Algerijnse veldtocht in 1541 van keizer
Karel V. Het is niet duidelijk hoe en wanneer de aartshertog deze objecten
kreeg, maar hij had ze in ieder geval in Praag, waar hij in 1560 een

bijpassende ‘Achselkragen’ (schouderstukken), borststuk en rugstuk liet
maken met dezelfde ‘Tauschierung’ (inlegwerk) en allegorische figuren
in gedreven reliëf. Het allegorisch programma dat op deze toevoegingen
is uitgebeeld en waarin Hercules de belangrijkste held is, sloot aan bij
dat op het schild en de helm.557 Behalve historisch belangrijke stukken
met specifieke iconografische kenmerken, verzamelde de aartshertog
ook andere bijzonder vormgegeven harnassen, zoals de ‘Riefelkürisse’
van Wolf Dietrichs von Hohenems, dat rond 1530 moet zijn gemaakt en
een ‘kostuumharnas’ genoemd wordt, de imitatie van kleding in metaal,
gedragen met een helmvizier dat een menselijk gezicht verbeeldt.558
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Voor het toenemend aantal harnassen vraagt de aartshertog zijn vader
in 1550 om een smid, een man die oog kan houden op de harnaskamer.
Zijn vader stemt hierin toe, al moet de man in deeltijd werken en ook
dienen als Trabant (lijfwacht). Niet veel later volgt het verzoek of deze
man zich volledig aan de harnassen mag gaan wijden omdat de aartshertog
‘ viele schöne harnische und zeug’ heeft.559 In 1551 vraagt de aartshertog
zijn vader om de bouw van een harnassmederij binnen de muren van de
Burcht. Hij heeft blijkbaar al met bouwmeester ‘Paul’, (Paolo della Stella?),
gesproken en een offerte gevraagd. Deze is te hoog, aldus de aarthertog,
want de bouwmeester zou een te omvangrijke ‘weitlaufigen Bau’ voor
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ogen hebben. De smederij is nodig, aldus Ferdinand II, omdat hij door het
veelvuldige gebruik veel harnassen heeft beschadigd en hij wil ook nieuwe
laten maken. De smeden in de Oude Stad willen, aldus Ferdinand, zijn smid
geen materiaal meer lenen; een zelfstandige werkplaats is dus nodig.560
Auer noemt de onwilligheid van de Praagse smeden veelzeggend voor
de situatie in Praag, al gaat hij niet verder in op de mogelijke organisatie
van deze vaklui.561 De weigering van de smeden in de Oude Stad kan
tal van oorzaken hebben, variërend van jalousie tot een verbod van het
gilde om contact te hebben met een smid uit een andere stad. Gedurende
het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand hadden de gilden in de
steden van Praag langzaam hun, in 1547 verloren, rechten teruggekregen,
maar hoe de ambachtsverhoudingen lagen en welke diensten er aan het
hof werden geleverd is nog niet voldoende onderzocht. Blijkbaar was
voor de aartshertog de aanstelling van een eigen vakman goedkoper en
betrouwbaarder dan uitbesteding aan stedelijke smeden. De aartshertog kan
de onwil van de Praagse smeden ook hebben overdreven om zijn wens een
eigen smid te hebben kracht bij te zetten.
Bronnen over bestellingen bij de Koninklijke harnassmid Jörg
Seusenhofer (1528-1580) in Innsbruck laten zien dat deze smid allerlei
soorten harnassen maakte - voor oorlogvoering, voor toernooien en om
in te pronken - en dat hij voor de decoratie, vergulding en bekleding van
pronkharnassen andere vaklieden inschakelde. Seusenhofer betaalde
bijvoorbeeld voor het ‘Adlergarnitur’ de schilder Hans Perkheimer (vermeld
1527-1557) voor ‘het schilderen’, waarmee vermoedelijk het ontwerpen
van de decoratie wordt bedoeld en mogelijk ook het etsen en het vergulden.
De verder onbekende Walgra Francisgmell was verantwoordelijk voor de
uitvoering van de onderdelen van zijde, satijn en leer.562
Wolfgang Keiser [Keser] (vermeld tussen 1550 en 1566) en
Melchior Pfeiffer (vermeld vanaf 1559-1571) waren harnassmeden op
de Burcht en de genoemde Italiaan Ligoza (vermeld 1565-67) was naar
Praag gehaald voor onderdelen van textiel en borduursels. Maar niet
alleen de pronkwapenrustingen hadden een uitgebreid assortiment. Ook
gevechtswapenrustingen die in Praag bijeen gebracht waren, werden daar
aangevuld met bijzondere zadels en paardendekken.563 Dit betekent dat er in
Praag al een grote groep vaklieden, wier namen niet bekend zijn, aan deze
kostbare objecten moeten hebben gewerkt. Keiser en Pfeiffer zijn bekend
omdat zij allebei met de aartshertog mee naar Innsbruck reisden en daar
hun werk in zijn opdracht voortzetten. Ook Ligozza had, misschien wel
als een soort conservator, binding met de verzamelingen. Hij was in 1565
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verantwoordelijk voor de begeleiding van 347 Zentner (centenaar) aan
harnassen uit Praag naar Innsbruck, die eerst in de Hofburg en na 1570 in
speciale ruimten in Ambras zouden worden opgesteld.564
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Het toernooiboek noch enige andere bron over de toernooien in Praag
tijdens het stadhouderschap van aartshertog Ferdinand geven inzicht
in de aanleiding voor deze spektakels. Voor een aantal echter kan het
politiek belang worden beredeneerd. Voor de Boheemse koningstitel van
Maximiliaan II was het noodzakelijk dat de band met de Habsburgs gezinde
adel snel werd verstevigd en dit zal de reden geweest zijn om in het voorjaar
van 1548 vier toernooien rond de Burcht te organiseren.565
De toernooien in het voorjaar van 1557 in Praag - zoals al genoemd:
op 1 maart een Husarentoernooi en een treffen zonder nadere omschrijving
en op 2 mei opnieuw een Husarentoernooi - kunnen worden opgevat als
eerbetoon aan de aartshertog zelf, omdat hij een jaar eerder de Habsburgse
legers had aangevoerd op hun mars naar de vesting Sziget in Hongarije.
Tot een spectaculair treffen met de Turken was het, zoals gezegd, voor de
aartshertog en zijn troepen niet gekomen, maar terug in Praag was er voor
hem en de deelnemende adel zeker reden om deze veldtocht steeds opnieuw
onder de aandacht te brengen en als overwinning te vieren. Ferdinand II
werd voor zijn inzet ook door de Europese adel en het Habsburgse huis
geëerd met de toekenning van de orde van het Gulden Vlies. Van deze
plechtigheden is geen beeldmateriaal overgeleverd en vermoedelijk ook
nooit gemaakt. Aartshertog Ferdinand II zou er bij de toekenning van de
orde aan zijn neef Rudolf II in 1585 wel voor zorgen dat de feestelijkheden
in beeld werden vastgelegd.566
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Traditioneel waren toernooien bij huwelijksfeesten reden voor veel
representatief vertoon. De aartshertog was niet alleen na zijn vertrek uit
Praag actief betrokken bij de regie van dergelijke feesten, maar bijvoorbeeld
ook al in 1555, bij een feest in de familie van Philippine Welser. In het
besproken album staat dit feest vermeld en er is een brief over de gang van
zaken bij het toernooi en over een ‘maskerade’, een verkleedfeest. 567 Vooral
aan de hand van deze tweede bron is iets van de sfeer te beschrijven en
wordt de rol van de aartshertog duidelijk.
De toernooien ter ere van het Kolowrat/Ungnad huwelijk vonden ‘auf
dem grossen platz in der statt Pilsen’, een met huizen en kerken afgesloten
plein in het centrum van de stad.568 Jaroslav von Kolowrat, familie van
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Philippine Welser, trouwde in februari 1555 met Lusanka Ungnad.569 Net
als bij de andere vermeldingen in Ferdinands album was ook hier, aldus
de analyse van Panek, de belangrijkste Boheemse adel bijeen. De brief
over de huwelijksfestiviteiten is gedateerd 24-26 februari 1555 geschreven
door Johann de Oudere von Schwamberg aan Wilhelm von Rosenberg,
die in zijn kasteel in Krumlov verbleef en blijkbaar niet aanwezig kon
zijn. Wilhelm von Rosenberg komt overigens helemaal niet in het album
voor. Hij behoorde tot de machtigste Boheemse adel, maar was kennelijk
buitenstaander bij toernooien.570
Schwamberg beschrijft niet alle toernooien rond de
trouwplechtigheden en de data die hij noemt, komen niet helemaal overeen
met die in Ferdinands toernooialbum, waaruit blijkt dat Schwamberg
of het album of beiden niet gezien moeten worden als een nauwgezet
verslag. De brief van Schwamberg is niettemin informatief, omdat hier een
toeschouwer aan het woord is. Het relaas van Schwamberg begint met het
‘Kurzweil’ (vermaak) op 24 februari 1555 een ‘Turnier über die Plancken’.
De aartshertog en negen ruiters gehuld in rood met ‘Flittergold’ traden in
het perk tegen tien opponenten in roodbruine kleuren met zilveren details.
Alle ruiters reden vele malen langs het plankier, waarbij de aartshertog
vier lansen brak en zijn directe opponent Jaroslaw Smiricky ook. Na het
Folium had de aartshertog de meeste (18) lansen gebroken. Toch kreeg hij
’s avonds niet de eerste prijs, maar de tweede. Het was er niet zachtzinnig
aan toe gegaan, meldt de briefschrijver. Tijdens de ‘Foliumslecht’ waren
velen, waaronder ook de aartshertog en de bruidegom, gewond geraakt.
Veel deelnemers konden hun armen niet bewegen, sommige moesten een
mitella dragen. Ferdinand was aan een hand gewond: ‘S.Gn. der Erzfuerst
selbst wurde auch so stark von einem Lanzenschaft geschlagen, das ihm die
Hand mit Blut unterlaufen ist’. Schwamberg had blijkbaar direct contact
gehad met de aartshertog want deze had hem zijn verwonding in zijn kamer
laten zien. De woordkeuze van de auteur over het grote aantal blessures
is afwijzend, hij klinkt zelfs wat cynisch: ‘So einen Nutzen [de gekwetste
hand] hat er von der Kurzweil davon getragen’. André Teufel was door
zijn vizier heen in het oog getroffen. Er zat een splinter in zijn oog en
Schwamberg vreest dat het oog eruit zal rotten.
Op maandag ging, aldus Schwamberg - maar niet vermeld in het album
- het vermaak verder. Direct na het middagmaal werden eerst cadeaus aan
de bruid gegeven, van de aartshertog kreeg zij twee schalen. In de optocht
voor het ‘Freiturnier’ reed de gewonde André Teufel voorop, samen met
Sebastian Slik. Zij kwamen ‘auf Polnische Weise’ en droegen, net als hun

‘Een Theatrum van Representatie?’

# 5 047

# 5 048

185

Hoofdstuk 5

# 5 049

# 5 050

# 5 051

# 5 052

186

‘Hüter’(knechten), mantels in wit en vleeskleur over hun wapenrustingen.
Heer Ungnad, de vader van de bruid, verscheen ‘auf Husarische Weise und
Farbe’, zijn beide zoons en twee andere ruiters reden met brandende kaarsen
voorop.
Op het ‘Maskenfest’ , dat volgens Schwamberg om redenen die hij
niet uitlegt, eigenlijk geen echt ‘Maskenfest’ was, traden acht mensen op.
Na het avondmaal op dinsdag, de dag dat er geen toernooi was, kwamen
vier godinnen binnen: gemaskerd en met lange blonde pruiken en een krans
van buxus in het haar. Hun kostuum bestond uit witte tafzijden jurken
met mouwen van geel leer en ook de bekleding van hun benen was van
geel leer. Alle godinnen hielden in de rechter hand een witte pijl en in de
linker een ronde, verzilverde doelschijf. De andere vier spelers, gekleed
als ‘watermannen’ droegen rundleren mutsen, ‘larffen’ (maskers) voor het
gezicht en buxuskransen. Ze hadden een pak aan dat zo strak zat, dat het
leek of ze naakt waren en verder ‘Pluderhosen’ van rundleer en groene
kousen. In hun handen hadden ze kaarsen alsof het nachtwakers waren.
Als een waterman zijn arm hief, vlamde de kaars hoog op. De godinnen
liepen met elkaar aan de rechter kant en de watermannen aan de linker en
samen maakten ze een ‘Welsche Tanz’. Op het moment dat de godinnen
langs het damesgezelschap kwamen, dat blijkbaar bij elkaar langs de rand
van de dansvloer zat, brachten de godinnen de bruid een ‘munsanc’, een
geschenk, en daarna nog één. Vervolgens brachten de vier watermannen een
‘Ehrengeschenk’ voor ‘Jungfer Philippine’, die dus, zoals al eerder vermeld,
op dit soort feesten een eervolle positie had. Ze wordt in dit document niet
gerekend tot de categorie echtgenotes, wat ze in 1555 ook niet was, want ze
huwde Ferdinand II in 1557. Naast Philippine waren er de echtgenotes van
enkele vooraanstaande edelen uit Ferdinands ‘Hofstaat’, zoals de vrouw van
de hoogste ‘Hofmarschall’ Franz von Thurn en de vrouw van de hoogste
‘Hauptmann der Prager Burg’ Joachim Slik. Philippine’s tante Catharina, de
vrouw van de Heer von Luksan (Loxan), met haar gevolg worden ook in dit
document genoemd.
Klapstuk van de maskerade was het moment dat de watermannen na
de dans de zaal verlieten en de godinnen bleven. ‘Die vier Göttinnen aber
waren als solche verkleidet: S.Gn. der Erzfuerst, herr Jaroslaw Smiricky,
herr Zajic und herr Proskowsky’, allen toernooi deelnemers. Watermannen
en blonde godinnen lijken favorieten van de aartshertog of misschien
moet op grond van het schaarse beeldmateriaal worden gesuggereerd
dat de aartshertog een (relatief) beperkt repertoire had en veel kostuums
voor meerdere feesten en optochten werden gebruikt. Bij een ander
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huwelijksfeest opnieuw in de Kolowratfamilie, toen Ferdinands kamenier
Johann Lipsteinsky von Kolowrat een neef van Philippine Welser, trouwde
met Katharina von Payrsberg in 1580, trad in een van de vijf optochten een
stevige blonde gemaskerde ‘godin’ op als de Lente. En bij het huwelijksfeest
van de aarshertog zelf in 1582, traden ook weer ‘watermannen’ op, hier als
begeleiders van Neptunus. Voor beide huwelijken werd een beeldverhaal
van de meest spectaculaire onderdelen van de toernooioptochten uitgegeven,
uitgevoerd in ingekleurde etsen door Sigmund Elsässer.571
Hirn typeert een toernooi in de tijd van de aartshertog als ‘theatrale
optocht van ridders’ en een ongevaarlijke strijd, waarvoor de mooiste
wapens en harnassen werden gemaakt; al werd dat dus door Swamberg
anders ervaren. De aartshertog was bij de organisatie van toernooien, aldus
Hirn, ‘in zijn element’, want het was niet alleen zijn bedoeling in het meest
pronkvolle harnas te kunnen verschijnen, maar ook in originele allegorischmythologische kostumering op een treffend vervoermiddel, vaak een
gekostumeerd rijdier. Hierdoor lijkt het alsof alle toernooien in Praag altijd
werden ingeleid door een uitgebreide theatrale optocht met praalwagens,
maar hiervan zijn geen bronnen.572 Hirn ontleent dit beeld ongetwijfeld
aan beeldverslaggeving met kostumeringen en praalwagens gemaakt ter
gelegenheid van veel latere feesten bij belangrijke huwelijken. Afgaand op
de bronnen lijkt de aartshertog in Tirol nog meer in zijn element en maakt
hij nog meer werk van feesten en optochten dan in Praag, al kan dit beeld
vertekend zijn door het gebrek aan materiaal uit de Praagse tijd.
Afgaand op Mattioli’s verslag, dat in het tweede deel van dit hoofdstuk zal
worden beschreven, moet het feest ter afsluiting van de keizerlijke intocht in
1558 de internationale gasten hebben geïmponeerd en was hij in Praag dus
zeker wel in staat tot de mise en scène van een groots spektakel.
Bij een groot feest hoorde in de 16de-eeuw een ‘Mummerei’ of
maskerade. Van dit soort verkleedfeesten is niet veel beeldmateriaal.
Volgens Claudia Schnitzer, auteur van een monografie over dit onderwerp,
zou de verslaggeving met opzet ontbreken.573 Immers de ‘Mummereien’ of
‘Höfische Maskeraden’ waren volgens haar vooral kritisch van aard. Zij
meent dat op dit soort feesten theologische of moralistische zaken zo zeer op
de korrel zijn genomen, dat gedetailleerde berichtgeving erover de censuur
niet zou zijn gepasseerd. Daarom waren dit soort feesten, aldus deze auteur,
alleen bedoeld voor een intieme kring van gelijkgestemden en als er al over
geschreven wordt, is er grote terughoudendheid en wordt er slechts over de
kostbaarheid en de schoonheid van de uitvoering gesproken.
Deze benadering van het hoofse feest overschat mijns inziens de rol
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van de verslaggeving en het fenomeen openbaarheid. Waren deze feesten
echt maatschappij kritisch en zou de openbare orde erdoor geschaad worden
als zij bij een te groot publiek bekend zouden zijn geworden? Wordt er bij
een dergelijke verklaring niet veel te veel van uitgegaan dat verslaggeving
een publieke zaak betreft, dus net als een bericht in de krant openbaar?
Wordt ook het bereik van het beeldmateriaal hierbij niet overschat? Alles
wat bewaard is van feesten en ‘Mummereien’ zijn unieke tekeningen of
kostbaar ingekleurd prentmateriaal, bedoeld als representatief geschenk
voor intimi. Deze oplagen zijn, volgens mij, niet klein gehouden omdat
de voorstellingen mogelijke maatschappelijke onrust zouden veroorzaken,
maar vanwege hun kostbaarheid. In de Praagse context en voor de feesten
van en met de aartshertog werd niet voor ‘een publiek’ verslag gedaan, maar
alleen voor de vorst zelf. Die beschrijvingen staan, zoals ook het hierna te
bespreken verslag van de intocht van keizer Ferdinand I en evenals de ‘
‘Mummereien’ zelf, in het kader van de ‘recreatio’ van de vorst. Ze dienden
echter niet om de maskeraden en mummereien als zodanig te legitimeren,
zoals Schnitzer stelt. In zijn positie hoefde de vorst over zijn feesten geen
verantwoording af te leggen. Het beeldmateriaal is vorstelijke ‘recreatio’,
een middel om achteraf herinnerd te worden aan het vermaak.
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Feestelijke of triomfale intochten horen bij de Habsburgse hofcultuur in
de 16de- eeuw, hoewel koning Ferdinand I er veel minder gebruik van
maakte dan broer Karel V. Deze werd in de jaren twintig in Vlaamse
steden, in Londen (1522) en in de jaren dertig in Frankrijk en bij diverse
gelegenheden in Italiaanse steden met nauwkeurig geregisseerde en
spectaculair gedecoreerde triomftochten geëerd. Keizer Karel nam zijn
neven Maximiliaan II en Ferdinand II mee bij een triomfale in Vlaanderen.
Vanaf 1549 zetten de Vlaamse steden voor Karels zoon Philips II deze
traditie voort.574 Triomfale intochten waren er ook ter gelegenheid van de
Rijksdagen, bijvoorbeeld in Augsburg in 1550.
Boheemse en Oostenrijkse hoven verwelkomden een vorst of een
andere belangrijke gast wel met enig vertoon, maar een spectaculaire
intocht zoals die in Italië of Vlaanderen vond er in Praag alleen in
november 1558 plaats.Over de organisatie en de vormgeving zijn weinig
bronnen; aartshertog Ferdinand II had in ieder geval zelf de leiding bij de
voorbereidingen en de regie op de dag zelf.575 Aanleiding was de verkiezing
van Ferdinand I in 1556 tot keizer van het Duitse Rijk. Het programma
van de tocht had een politieke inhoud en deze was voor de deelnemende
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adel niet mis te verstaan. In de hier volgende korte samenvatting van
de gebeurtenissen zijn met enkele voorbeelden de politieke inhoud, het
eerbetoon, de decoraties en de mise en scène uitgelicht. Deze voorbeelden
geven slechts enkele gebeurtenissen uit de lange tocht door de steden van
Praag weer. Het valt op hoeveel nadruk de historische en iconografische
betekenissen van het programma krijgen, betekenissen die al sinds het
begin van de 19de-eeuw door historici worden benadrukt, maar mijns inziens
komen juist deze aspecten minder expliciet naar voren in de contemporaine
verslaggeving, van de hand van de dichter Collinus en lijfarts Mattioli
verschenen in1558 en 1559. De aartshertog had als plaatsvervanger van zijn
vader alle belang bij een goed geregisseerde hulde van het Boheemse volk
en de Praagse steden in het bijzonder. Er was sinds de vorige ‘intocht’ van
de keizer, het moment dat hij met zijn troepen Praag binnenviel in 1547,
veel in de relatie veranderd. Of de aartshertog in 1558 de manifestatie heeft
willen benutten om de hele Praagse bevolking te confronteren met politieke
en godsdienstige terechtwijzingen, zoals bijvoorbeeld Buzek en Bažant
menen, valt echter niet uit de bronnen af te leiden. De plaatsvervanger
van de koning had aanzien en veel van de strenge economische straffen en
belastingmaatregelen die de Boheemse steden in het algemeen en Praag in
het bijzonder waren opgelegd, waren inmiddels afgezwakt of opgeheven.576
De stad was vrij van epidemieën en de Boheemse adel had zich in 1556
min of meer aan zijn militaire verplichtingen gehouden bij het leveren van
troepen aan aartshertog Ferdinand voor zijn veldtocht naar Hongarije. De
slag die toen aan het Turkse invasieleger werd toegebracht, zorgde voor
rust op dit front. Op het terrein van de godsdienstige verschillen was er nog
steeds een redelijke balans, hoewel er met de komst van de Jezuïeten en
door de felle onderdrukking van de Boheemse broeders, niet gesproken kan
worden van tolerantie.577 Dankzij dit wankele maatschappelijke en religieuze
evenwicht was er voor de Boheemse bevolking reden om hun koning die nu
ook keizer was te begroeten.
De keizer zelf was in rouw, want het bericht dat op 21 september Karel
V was overleden, had hem onlangs bereikt. Onbekend is of hij wist dat zijn
beide zusters, Maria van Hongarije en Eleonora van Portugal, enkele weken
na hun broer waren gestorven. De intocht, die ongetwijfeld maanden, zo
niet jaren (Ferdinand was al twee jaar eerder, na de abdicatie van Karel
V tot keizer gekozen) van voorbereiding had gekost, werd in ieder geval
niet aan deze gebeurtenissen aangepast; geen van de auteurs refereert aan
tekenen van rouw. De manifestatie op 8 november 1558 was een lokaal
eerbetoon, dat op enkele kilometers voor de stadspoort begon. In de manier
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waarop de Habsburgse dynastie in beeld was gebracht, werd teruggegrepen
op de traditionele symboliek, die ook gebruikt werd in de intochten in
Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en Italië. De optredens van de bevolking
sloten nauwelijks aan op de Boheemse geschiedenis of tradities; zij hadden
in elke stad met een universiteit en verschillende religieuze groeperingen
kunnen plaatsvinden. Alleen binnen de muren van de Burcht heeft
aartshertog Ferdinand een persoonlijker stempel op de vormgeving gedrukt,
maar ook hier is de iconografie gelijkend op die van eerdere Habsburgse
tochten. Op de triomfbogen vlak voor de Burcht overheerste de geijkte
symboliek, zowel in de heraldiek als in de personificaties van deugden die
een vorst representeerden. Op de binnenplaats vlak bij zijn residentie liet de
zoon, zoals gezegd, iets van zijn eigen hoofse entourage en zijn groeiende
wapenverzameling zien. De slotmanifestatie op de avond van de volgende
dag was voor veel Boheemse adellijke toeschouwers ongetwijfeld een
spectaculaire noviteit, maar Jupiter als oppergod bijvoorbeeld was eerder
vertoond om de hoogste vorst te eren.
De intocht op 8 november in Praag werd in het Latijn vastgelegd door
Matthias Collinus.578 Pier Andrea Mattioli berichtte over de intocht in
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zijn moedertaal Italiaans, dit verslag en verscheen in 1559. Daarnaast
circuleerden er ook lofdichten, die blijkbaar niet in grote oplagen werden
verspreid.579 Over de receptie van deze bronnen onder tijdgenoten is nog
niet veel onderzoek gedaan, al doet Buzek een aantal suggesties.580 Mattioli
en Collinus beschrijven de gebeurtenissen van deze lange dag, die rond 7
uur ’s morgens begon en ver na 8 uur ’s avonds werd afgesloten.581 Hun
beider focus ligt op het programma, waarin de adel de eerste kans had hun
keizer te begroeten en later vertegenwoordigers van de stedelijke besturen,
de Karelsuniversiteit en het gymnasium van de Jezuiten, de Utraquistische
kerk, de Joden, de jeugd, de weduwen en de grijze mannen en tenslotte de
vertegenwoordigers van de Rooms-katholieken.
Omdat beide auteurs - Collinus was humanist en dichter en
Mattioli medicus en humanist - de nadruk leggen op de teksten die
werden uitgesproken, is de verslaggeving niet uitputtend. Het zijn geen
journalistieke verslagen, waarin accuraat alle getallen en alle betekenissen
zijn onderzocht en worden verklaard. Aan de teksten van Collinus en van
Mattioli valt op dat met veel nadruk de aantallen paarden in het gevolg
van de keizer en van de adel worden genoemd. Duizenden paarden en
nog grotere aantallen mensen moeten er die dag zijn rondgetrokken. Deze
‘duizenden’ (ruiters, soldaten, jongens, meisjes, vrouwen en oude mannen)
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moeten gelezen worden als het equivalent van: representatief voor een
keizer en voor de status van de betreffende edelman, die de paarden in zijn
gevolg had. Het hele programma was in humanistische zin verantwoord,
dat wil zeggen dat iedere handeling en iedere uitgesproken tekst ontleend
of getoetst waren aan literatuur. Vertegenwoordigers van verschillende
bevolkingsgroepen brachten de juiste soort van hulde, al dan niet in
allegorische kleding op een nauwkeurig vastgelegd moment en de keizer
reageerde kort met strak geredigeerde teksten.
Toch zijn de verslagen van de dichter en de lijfarts geen invuloefening
van tevoren vastgelegde onderdelen. Beide humanisten hebben hier en daar
wel degelijk hun eigen referentiekader, waarbij Collinus een enkele keer
associaties heeft met klassieke of mythologische onderwerpen, zonder dat
dit hoeft te betekenen dat deze ook met dezelfde intentie in het programma
waren opgenomen, Mattioli blijkt een speciaal oog te hebben voor de
inbreng van zijn eigen landgenoten. Over de rol van de aartshertog valt te
zeggen dat hij door beide auteurs de regie krijgt toegekend.
De politieke interpretatie van de intocht van Ferdinand I als Keizer
in Praag krijgt bij de 19de-eeuwse biografen Buchholz en Hirn wisselend
gewicht. In de twee meest recente publicaties waarin ook de intocht wordt
behandeld , Bažant en Buzek uit 2006, ligt veel nadruk juist op de politieke
en symbolische betekenis. Naar mijn mening wordt deze door beide auteurs
veronderstelde samenhang overdreven. Natuurlijk werden in de decoratie de
roem, macht en rechtvaardigheid - de representatie van de vorst - in beeld
gebracht, maar anders dan Bažant in de tocht projecteert, meen ik dat de
intocht van de keizer in 1558 veel simpelervan aard was. Bažant schetst
weliswaar een aantal zeer aannemelijke analogieën in de iconografie van
de intocht en in die van het zomerpaleis, maar hij gaat er stellig vanuit
dat beide door een, verder niet nader genoemde of gezochte iconograaf/
regisseur, in ideologisch programmatische zin zouden zijn vormgegeven.
Bažant denkt dat Paolo della Stella het zomerpaleis ontwierp en dus ook
verantwoordelijk was voor het veronderstelde ideologisch programma.
Stella hoeft echter het ontwerp niet gemaakt te hebben. De decoraties op
de zwikken van de arcadebogen en de sokkels van de zuilen verwijzen
weliswaar naar de deugden van de vorst, maar kunnen onmogelijk als een
samenhangend, op de Habsburgse macht geschreven, programma worden
gezien. Bažant meent echter van wel en veronderstelt dat Florian Griespeck
hierbij een rol zou hebben gespeeld, zonder aan te kunnen geven wanneer,
hoe en waarom deze adellijke, goed opgeleide Bohemer deze taak aan
het hof van de aartshertog zou hebben vervuld.582 Buzek benadrukt in
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zijn monografie over aartshertog Ferdinand II en in andere publicaties,
het beeld van Ferdinand I als christelijke ridder, symbool van supraconventionele waarden. Buzek gaat ervan uit dat de aartshertog het script
van alle eerbetoon voor Ferdinand I in handen had en dat iedere toespraak
in het kader van de verdediging van diens christelijke waarden stond.583
Ongetwijfeld zal dit laatste aspect van belang zijn geweest bij iedere
beeldvorming van de keizer, maar anders dan Bažant en Buzek kom ik tot de
conclusie dat de intocht van keizer Ferdinand I thema’s en motieven bevat,
die zijn vergaard zijn uit de grote beeldtraditie van eerdere Habsburgse
keizers en minder specifieke functies hebben dan zij menen.584
De voorbereidingen op intocht in 1558 begonnen op 8 november tegen 7
uur in de morgen, toen het licht begon te worden. De keizer bevond zich op
enige afstand van Praag en zou nog enkele uren wachten om de aartshertog
de gelegenheid te geven iedereen op de juiste plaatsen op te stellen. Vanuit
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de grote zaal in het paleis vertrok, aldus Mattioli, de belangrijkste adel
te paard naar een veld niet ver van de Burcht.585 De aartshertog werd
vergezeld door zijn hele Hofstaat. De boodschap van de aartshertog voor
de verzamelde Boheemse adel is volstrekt duidelijk. Hij zei tevreden te zijn
met de opkomst, en voegde hier aan toe te verwachten dat deze aanwezigen
met nog meer ijver en in nog grotere getale de Turken zouden gaan
bestrijden. 586 Typerend voor Mattioli’s verslag is de manier waarop deze de
intonatie en de mimiek van de aartshertog verwoordt als hij zijn betoog een
kort moment onderbreekt en als een roofvogel zijn oog over de massa laat
gaan: ‘Qui fece sua Altezza punto, & havendo in picciol momento, come
il Falcone, girato l’occhio per tutto, (...)’. De groepen die zich daarna in
rijen van vijf tot een lange optocht voegden, worden door Mattioli alleen
getypeerd naar de kostbaarheid van hun kleding of de bijzonderheid van
hun bewapening, lijkend op de wijze waarop Solis de Heren in Muenchen
verbeeldde.
De aartshertog en het immense gevolg, dat in een nauwkeurige
hierarchische ordening stond opgesteld, ontmoetten de keizer ten oosten
van de stad. Mattioli benadrukt het respect waarmee vader en zoon elkaar
tegemoet treden en de aartshertog zijn vader te voet en met een diepe
kniebuiging verwelkomt. Voor Buzek is de knieval van de aartshertog en de
omhelzing vol bijbelse symboliek, maar hierover staat niets bij Collinus of
Mattioli.587 De belangrijkste Boheemse adel groette de keizer, terwijl langs
de weg en de vestingmuren rijen soldaten stonden, (genoteerd als 8000
man). Iedereen langs de route was er speciaal voor gekleed, aldus de beide
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humanisten. Van de drie legeronderdelen die nauwkeurig worden getypeerd,
droeg een deel een harnas, een deel alleen een helm en maliënkolder en de
soldaten met een geweer hadden geen lijfsbescherming, alleen een kiel in de
Habsburgse kleuren rood en wit.
Een opmerkelijk fenomeen dat vaak in de literatuur naar voren wordt
gehaald, is de beschrijving van de rol van ‘het voetvolk’(1000 man) dat,
aldus Mattioli, niet wist hoe te buigen en de Keizer begroetten door met hun
dorsvleugels op de grond te slaan en daarbij een merkwaardig dansje deden.
Diverse Tsjechische auteurs zien deze scene als een historische verwijzing
naar het leger van Jan Zizla, de Taborieten en de Hussieten, die volgens de
traditie zwarte versleten kleren en zwarte kappen droegen.588 De bewapening
van deze boeren was, merkt Mattioli op, honderd jaar geleden al in de
oorlog in gebruik en ‘anticamente’: een dorsvlegel met een ijzeren omhulsel
met ijzeren ringen en spijkers. Collinus vermeldt dat de mannen de keizer
nogal onhandig benaderden en luid schreeuwend met hun vlegels op het
stro sloegen.589 De keizer en hij niet alleen, had om de scène moeten lachen,
aldus Mattioli. 590 Was dit een scherpe vernedering van het Tsjechische
voetvolk en een verwijzing naar het pijnlijke Hussitische verleden van
Bohemen of passen deze boeren bij een goed geregisseerd optreden, waarbij
de spanning aan het begin meteen wordt gereduceerd door te lachen om
boeren? Het is opvallend dat vooral Tsjechische auteurs de eventuele
verwijzing naar de historische betekenis van deze groep deelnemers
belangrijk vinden. Bažant gaat nog een stap verder in zijn verklaring,
hij stelt dat ook een relatie te leggen is met de Habsburgse contrareformatorische spanningen, die ook in 1558 actueel waren.591 Ik betwijfel
of dit geënsceneerde voorval zoveel negatieve connotaties heeft. Het past
in ieder geval in de 16de-eeuwse houding ten opzichte van de laagsten in de
maatschappij. Bažant leest in Mattioli’s zin over de boeren die niet wisten
hoe ze een buiging moeten maken: ‘non sapendo come farle reverenza’,
maatschappelijke onaangepastheid, maar Mattioli bedoelt dit humoristisch.
Hier is sprake van een luchtig intermezzo, niet van een zwaarwichtig
politiek statement.592 De rest van de tocht zou, ondanks de uitbundige
decoratie en de bonte kleding van veel deelnemers, vooral serieus zijn,
met lofredes in het Latijn. De boeren aan het begin van de tocht, met hun
dansje in het stro doorbraken dit, net als de dronken oude mannen naast de
wijnspuitende fontein helemaal aan het eind. Duidelijk is in ieder geval dat
de beide geleerde humanisten geen zwaarwichtige politieke iconografie in
de intocht zien.
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Binnen de vestingmuren ging de tocht vervolgens langs de stadsbesturen en
burgers (300) van de Nieuwe Stad, die hem in het Latijn begroetten, langs
jongens die hem toezongen en vertegenwoordigers van de Utraquistische
kerk. De keizer reed onder een baldakijn en bleef omringd door zijn zoons
Ferdinand II, Karl en talrijke ambassadeurs. Opmerkelijk is de relatief
kleine rol voor de vertegenwoordigers van de Praagse gilden. Zij staan bij
de stadsbestuurders en dragen de gildenvaandels, maar nemen geen aparte
plaats in, in tegenstelling tot andere traditionele vorstelijke intochten.593
Via het plein van de Oude Stad worstelde de stoet zich, hoewel dat
nauwelijks voorstelbaar is, langs het uurwerk en de versieringen, door
de smalle straatjes en trok in de richting van de Karlsbrug. Op het plein
van de Oude Stad wachtten de maagden van Praag (1500), door Collinus
geassocieerd met de Sabijnse Maagden van Rome en door Mattioli alleen
‘Damigelle’, jonkvrouwen genoemd. Collinus was, zoals gezegd, in zijn
Latijnse tekst bereid tot enige literaire associaties, Mattioli heeft meer
oog voor het uiterlijk van de uitvoerenden en voor de toeschouwers. Hij
vermeldt bijvoorbeeld de aanwezigheid van ‘nostre Italiane’ (2000), die
langs de weg naar het kasteel staan.594
De stoet verplaatst zich vervolgens langs de Jezuïeten, in 1558
nog geen omvangrijke groep, die bij het Klementinum een poort hadden
opgericht. De iconografie van de decoratie met beelden of schilderingen
van de Gerechtigheid, de Vrede en daarboven Mars, verwijzen, aldus
Mattioli, naar de vrede die er onder het bewind van Zijne Majesteit heerste.
In vergelijking met de aandacht die Mattioli later in de tekst heeft voor de
artistieke aspecten van een dergelijke poort valt op dat hij deze hier niet
noemt. Na ontmoetingen met Joden die wetstafels meevoerden, verliet de
keizer de Oude Stad via de Zwarte Poort en de brug over de Moldau. Terwijl
het inmiddels donker was geworden volgde nog een ontmoeting met de
weduwen van Praag en toen reden de keizer en zijn gevolg over Pohorelec
omhoog tot aan de poort van Strahov, de weg naar de Burcht. Daar hadden
‘de oude mannen’ de hele dag op de komst van de keizer gewacht naast een
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fontein met de satyr Silenus, die zowel rode als witte wijn spoot onder het
grappige motto: NON SILET SILENI LIQUOR SED LOQUITUR. (zwijg niet
Silenus, giet uit als een woordenstroom). De tocht eindigde in de Burcht,
na de ontvangst van de keizer door de Roomse clerus, in het tweede uur
van de nacht (na zonsondergang). Na een gebed voor het hoogaltaar in de
St.Vitus, trokken de keizer en zijn gevolg zich terug in het paleis. Mattioli,
die blijkbaar goed op de hoogte was van het draaiboek, vermeldt dat de
aartshertog door tijdgebrek heeft moeten afzien van een vuurwerk.
Het is, zoals al opgemerkt, opvallend dat Mattioli de decoraties van de
erebogen en die van andere architectuur langs de route veelal kort beschrijft,
terwijl hij uitgebreider ingaat op de decoraties in de nabije omgeving van de
Burcht. Hiervan geeft hij een zo nauwkeurige beschrijving en iconografische
duiding, dat ik vermoed dat hij hierover aanwijzingen heeft gekregen of
zelf een rol speelde bij de keuze van de symbolen in de decoratie. Van de
grootste triomfboog voor de Burcht weet hij dat deze ontworpen is door de
talentvolle Italiaanse schilder van de aartshertog. Helaas noemt ook Mattioli
hier geen naam en dat geldt ook voor de beeldhouwer en stucwerker die
volgens hem aan deze triomfboog hebben meegewerkt. De Italiaanse
schilder moet Franceso Terzio uit Bergamo zijn, die al enkele jaren voor
de aartshertog werkte en in die tijd ook was begonnen aan een reeks
portretten.595 Als Mattioli de naam van de stucwerker die aan de triomfpoort
werkte hier had onthuld, was waarschijnlijk tenminste één stucwerker
verantwoordelijk voor de decoraties in Stern te identificeren geweest. De
stucplafonds in Stern zijn immers in dezelfde tijd (1557-58) ontstaan.596
In de triomfboog zag de enthousiaste hofarts ‘goed geproportioneerde
delen’, waaronder acht Corinthische zuilen op sokkels en op de gemarmerde
sokkels reliefs en twee kolossale beelden van Bijbelse helden, links Samson
met in zijn ene hand een leeuwenhuid met de kop naar beneden en in de
andere een ezelkaak en Gideon met in de linker hand ‘una grandissima
scimitarra’, een Persisch zwaard en in de rechter ‘un fortisimo scudo’, een
sterk schild.597 Links en rechts op de hoeken van de boog waren op brons
lijkend grote reliëfs met voor de Keizerlijke representatie traditionele
beelden van Justitia en Temperantia; de eerste met zwaard en weegschaal
en de Matigheid met twee gouden vazen, waaruit zij, aldus Mattioli, een
vloeistof van de een in de ander goot. De humanist Mattioli, met ervaring
in het Latijn, merkt op dat er ‘voor de duidelijkheid’ aan de voeten van deze
figuren ook nog te lezen was: ‘Justita arma regat, sancta haec moderatio
servet’. Behalve deze en nog vier andere voorstellingen van deugden,
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bevatte de boog ook referenties aan de persoon van Ferdinand I zelf: de
Keizerlijke Adelaar, gekroond en met in goud: zijn wapen, insignes en de
ketting met het Gulden Vlies.
Mattioli toont in zijn beschrijving niet alleen oog voor de Klassieke orde van
de zuilen, maar ook voor de wijze waarop bijvoorbeeld links en rechts van
de adelaar voorstellingen van ‘La Religione’(het Geloof) zijn geschilderd:
‘con molto bella maniera, & sottil magisterio dipinta di vivissimi colori’.598
Het is duidelijk dat Mattioli geoefend was in schilderkunstige observaties en
inzicht had in de iconografie. De boog die hij beschrijft, toonde de bijbelse
helden Samson en Gideon en personificaties van deugden. Voorts herkent
Mattioli symbolen van het keizerlijk Habsburgse huis en haar geschiedenis
in de keizers Karel V, Maxiliaan I, Rudolf I en Frederik. En tussen deze
voorstellingen noteert hij de aanwezigheid van trofeeën en ‘imprese’.
Deze poort bevatte, mijns inziens, geen ingewikkelde iconografie en had
zelfs geen nauwkeurige verwijzingen naar de relatie met Bohemen. De
iconografie lijkt overgenomen van die van andere triomfpoorten die ter
ere van de Habsburgers werden opgericht en zou ook in Wenen hebben
kunnen staan. De observatie van Jean Jacquot dat triomfpoorten bij andere
Habsburgse manifestaties geen ingewikkelde of eigenzinnige iconografie
zouden hebben, lijkt ook voor deze poort op te gaan.599

# 5 067

196

Veel informatiever voor het inzicht in de inventies van de aartshertog
bij deze triomftocht en mogelijk ook in zijn verzamelingen in Praag is
Mattioli’s rondgang over de binnenplaats. Hij aanschouwt er ‘molto vagho
apparato’ , bekoorlijke pracht en praal, waaronder zuilen, bogen, portalen en
daartussen festoenen en met groen en verguldsel gewikkelde slingers. Hij
ziet boven de toegangen van de verschillende delen van het kasteel opnieuw
schilderingen en verzen. Boven de poort naar het (koninklijk) kasteel waren
de Keizerlijke adelaar en ‘Concordia’, de Eensgezindheid, met de wapens
van Hongarije en Bohemen geschilderd en op de muur van het huis van de
Opperkamenier (van de aartshertog) de wapens van alle andere Keizerlijke
bezittingen. Heel kort geeft Mattioli hier iets weer van de grote opknapbeurt
die deze binnenplaats voor de gelegenheid moet hebben gehad, als hij
vermeldt dat dit grote huis helemaal opnieuw geschilderd is met zuilen,
lijsten en gemarmerde nissen. Apart noemt de auteur nog de ingang van
het paleis van de aartshertog, met ‘il Simulacro bellissimo della Pace’, een
personificatie van de Vrede in levendige kleuren, omringt door attributen en
een vers van Vergillius: ‘Nulla falus bello, pacem te poscimus omnes’.
Op de splitsing van ‘een straat’ tenslotte ziet Mattioli een bouwsel
rond een grote deur , als een soort boog, waarop en waaraan de aartshertog
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een selectie uit zijn wapenverzameling tentoongesteld heeft.600 De boog
is behangen met rode en ‘verkleurde’ zijden draperieën, versierd met
medaillons waarop in halfrelief ‘antichi’ zijn uitgebeeld, waarmee de auteur
vermoedelijk aan de antieken ontleende voorstellingen zoals keizerskoppen
bedoelt. De boog diende ook voor de presentatie van allerlei wapens en
delen van wapenrustingen. Mattioli herkent Turkse bogen, Perzische
zwaarden en andere objecten ‘van waarde’, waaronder een paardenkuras.
Deze zijn zo goed opgehangen en over de ruimte verdeeld dat het een
waar spektakel is om naar te kijken, aldus Mattioli, die, zoals gezegd,
hier aangeeft dat de aartshertog ook in Praag al was begonnen met de
vormgeving van het opstellen van wapenrustingen. Het gaat hier blijkbaar
nog om een tijdelijke opstelling, maar het idee was de aartshertog dus niet
vreemd. Mattioli zelf is waarschijnlijk geen liefhebber van wapens, want
hij vindt van al deze trofeeën de drie vaandels die boven de kroonlijst
uitsteken en klapperen in de wind, het mooist. Langer staat de lijfarts
helaas niet stil bij deze in zijn woorden ‘bella & rara Armaria’ van ‘Zijne
Hoogheid de aartshertog’. Mattioli vermeldt tenslotte dat bij deze boog met
onderdelen van de wapenverzameling personificaties van de deugden Eer,
Glorie en Faam zijn geschilderd, de deugden die horen bij overwinning in
de strijd en die als vanzelfsprekend met het beeld van wapenen verbonden
zijn. De details van Mattioli’s beschrijving: de rode stof als omlijsting
en de klapperende vaandels, moeten van deze opstelling iets bijzonders
hebben gemaakt. Deze theatrale enscenering heeft overeenkomsten heeft
met de reconstructie die Laurin Luchners voorstelde van de Ambrasse
‘Rüstkammer’opstellingen en laat zien dat er ook al binnen de muren van
de Praagse Burcht tendenzen in de richting van een wapententoonstelling
waren.601

# 5 068

Het feest op 9 november 1558
Het feest de dag na intocht van Keizer Ferdinand I was spectaculair.
Aanwezig was alleen een selecte kring genodigden. Mattioli was er, maar
dichter Collinus niet.602
Het feest zou, volgens Mattioli, rond het 24ste uur (bij zonsondergang)
zijn begonnen, het werd dus alweer donker toen de Keizer en zijn zoons,
Ferdinand II en Karl, naar de tuinen gingen, gevolgd door de Heren van
het Keizerlijk hof en die van het hof van de aartshertog. Het feest was
‘bij’ het zomerpaleis ‘cima del bellissimo, & superbo palazzo, che iui ha
fatto fabricare sua Ma. Per diporto & recreatione’, het schone en trotse
paleis dat de koning heeft laten bouwen voor vermaak en ontspanning.603
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Met deze zin is Mattioli’s verslag een van de eerste berichten over het
gebruik van het zomerpaleis, dat in 1558 eindelijk een dak had en blijkbaar
voldoende was afgebouwd. ‘Boven’ het zomerpaleis was, aldus de lijfarts
een groot geëgaliseerd plein, rondom afgepaald en verlicht. Op twee lage
torenbouwsels speelden de trompettisten van de aartshertog, in de woorden
van Mattioli: een ‘levendige’ sonate. Aan de zijkant van het plein was een
prachtige berg gemaakt, hoog, kaal en woest en ‘niet ver daarvandaan’ de
troon met Jupiter erop en een bliksem in de hand.
Mattioli beschrijft het spektakel dat volgde met enige dramatiek. Op
het moment dat de muziek wegstierf en de lichten uitgingen verschenen
vijf giganten en begon de strijd met Jupiter, die boven de berg ‘zweefde’,
en andere goden. Die strijd had een spectaculaire en grootse mise-enscene, met vuurwerk, rook, veel lawaai en eindigend in een ontploffing
- een ontploffing vergelijkbaar met de uitbarsting van de Vesuvius - aldus
de Italiaan. De Giganten werden tijdens dit geweld door Jupiter met zijn
bliksems verslagen en daarna verschenen negen demonen en uit de rokende
hoofden van de giganten kwamen apen, waar iedereen om moest lachen.
Of het hier om verkleedde mensen ging of om echte apen, blijkt niet uit
Mattiolis woorden. De apen gedroegen zich in ieder geval zoals van een
aap verwacht kon worden: ze gooiden stenen naar het publiek. De Giganten
werden vervolgens door mannen op paarden afgevoerd, waarna er nog een
kort zwaardgevecht volgde, waarna oudere mannen verkleed als Romeinen
en acrobaten het perk betraden en tenslotte Spaanse paarden nog een ballet
opvoerden.
Bažant wijst in zijn iconografische duiding van het spektakel met de
Giganten terecht naar de overeenkomsten met spektakels en decoraties in
Italië. In Genua was het thema gebruikt in een opvoering voor Karel V en
de zaal in de villa van Andrea Doria die hem als troonzaal diende, heeft
een plafond met een fresco met een Gigantomachie, terwijl de voorstelling
ook voorkomt in het Palazzo del Te van de hand van Giulio Romano. Ook
daar zijn apen te zien, geboren uit het bloed van Giganten.604 Collinus noch
Mattioli geven een duidelijke verklaring voor dit detail. Collinus zegt alleen
dat de aartshertog zijn vader heeft willen imponeren, maar daaruit wordt
uiteraard niet duidelijk of het om het detail met de levende apen gaat of om
het thema als geheel.
Bažant heeft in zijn uitputtende zoektocht naar vergelijkbare motieven
vaker het apenmotief aangetroffen in relatie tot Keizer Karel V. Pietro
Aretino (1492-1556) noemt in een brief aan de Keizer diens vijanden, (de
Fransen, Zwitsers, Italianen en Turken) apen die ontstonden uit het bloed
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van Giganten. De vergelijking met apen had niet alleen tot doel de vijanden
van de Habsburgers belachelijk te maken, aldus Bažant, maar moest ook
het belangrijke religieuze aspect van hun daden benadrukken. Wie tegen
Karel V streed, deed dat ook tegen de plaatsvervanger van Christus op
aarde. Rebellie tegen de keizer was een religieuze zonde en deze werd door
de apen, scheppingen van de duivel, verbeeld.605 De teksten van Ovidius
hadden, aldus Bažant, in de 16de eeuw een diepe religieuze en morele
betekenis en Ovidius’ Gigantomachie in het bijzonder.606 Deze interpretatie
verbindt Bažant vervolgens aan het optreden van de boeren die voor
Hussieten moesten doorgaan, aan het begin van de intocht de vorige dag. De
door Collinus als ‘Chamovitica gens’ betitelde boeren zijn, aldus Bažant met
grote waarschijnlijkheid identiek met ‘sim agens’, die hij interpreteert als de
apen van de grote Trojaan, Aeneas en de koning van Tsjechië en keizer van
Rome, Ferdinand I. Het zijn dus niet de Hussieten uit het verleden, maar hun
hedendaagse afstammelingen de Tsjechische rebellen, die hier zouden zijn
vergeleken met deze onschadelijke en belachelijke nazaten van de Giganten.
Hussieten worden in deze tekst, vergeleken met reuzen onder wiens vlegels
de aarde en ook de onderwereld trilt. Deze reuzen werden door Jupiter met
zijn bliksems in de Etna geworpen, precies zoals voor het Belvedère werd
uitgevoerd, aldus Bažant.607 Hij meent dat het donkere verleden van het
Boheemse koninkrijk in Praag nog steeds werd gevreesd en het nodig was
dat de keizer opmerkzaam bleef, opdat hij niet alleen zijn Rijk, maar zelfs de
hele wereldorde zou blijven beschermen. Daarom zou aan het begin van het
feest met zoveel nadruk op het contrast van het goede en het kwade, de orde
en de chaos zijn gewezen. Het kwaad en de chaos zouden, aldus Bažant,
hetzelfde zijn als het protestantse geloof en deze ongelukkige erfenis
van de Hussitische oorlogen waren niet door de inwoners van Bohemen
afgezworen. Dit conflict werd op het einde van de festiviteiten vertaald in de
kosmische afmetingen van de strijd tussen Giganten en Olympische goden
en definitief opgelost door de overwinning van Jupiter, het alter ego van
Ferdinand.
Bažants eerste deel van de verklaring van de betekenis van de
apen, als de vijanden van de Habsburgse keizer is aannemelijk, maar zijn
verbinding met de reformatorische problemen en politieke dreiging is niet
in de beschrijving van Collinus of Mattioli terug te vinden. Mattioli deed
(waarschijnlijk) verslag van iets dat hij had gezien en maakte eigen, tamelijk
praktische associaties. Collinus, die er zelf niet bij was, verwerkte wat hij
had gehoord. Dit sluit echter niet uit dat Collinus betrokken kan zijn geweest
bij de inhoud van het spektakel in de tuinen en dan is Bažants suggestie dat
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het stuk, waarin Jupiter het kwaad overwint, ook kon worden gezien als
een referentie aan de Protestantse vijanden van de Habsburgse vorst en het
Boheemse Hussitische verleden aannemelijker omdat er dan tenminste een
relatie is met een contemporaine Tsjechische bron.
Een veel eenvoudiger verklaring voor het spektakel met de apen en de
vallende Giganten kan gezocht en gevonden bij de aartshertog zelf. Hij zag
het motief: een beeld van de overwinnaars in de strijd tegen het kwaad in de
Sala dei Giganti in Mantua bij zijn bezoek in 1549 en heeft het in Praag aan
zijn eigen repertoire toegevoegd. Net als het kinddwergje uit de pastei op
de tafel in München, kon de aartshertog in de tuinen in Praag een ‘wonder’
aan het spektakel toevoegen door levende apen uit de overwonnen Giganten
te laten springen. Deze apen had hij zelf, zo is in een van de Tierbücher van
lijfarts Handsch te lezen. Voor het publiek, de keizer zelf en een selectie
van de Rooms-katholieke Habsburgs gezinde adel was, volgens mij, een
referentie naar het donkere verleden van de Bohemers, op een avond als
deze, veel minder opportuun, wat niet wil zeggen dat dit beeld van chaos
niemand aan maatschappelijke troebelen zal hebben herinnerd.
Met de uitvoerige behandeling van de verslagen over de intocht van
1558 kan ondanks de schaarsheid van de bewaarde berichtgeving, wel iets
worden gevangen van het hof onder stadhouder Ferdinand II. Hij wist zich
niet alleen te omringen met een grote groep Boheemse adellijken die bereid
waren volgens een strakke regie hun eer te betonen en hun manschappen te
leveren. Hij wist ook de hele of in ieder geval een groot deel van de Praagse
bevolking in gelijkvormige kleding langs de kant van de route te krijgen. De
universiteit, de scholen en de vertegenwoordigers van verschillende religies
waren bereid een aandeel in de lofzang op de keizer te leveren. De stad was,
volgens de verslaggeving van Collinus en Mattioli, uitzonderlijk versierd,
net als de Burcht.. Deze auteurs benadrukken keer op keer dat hier, binnen
de directe entourage van het hof, de aartshertog zelf de decoraties had laten
vormgeven en dat hij ook verantwoordelijk was voor het letterlijk knallende
einde van het feest.
Net als bij de ontwerptekst voor de fundatiesteen van Stern met de
referentie naar de eigenhandigheid van de aartshertog bij het ontwerp van
Stern, zou er sprake kunnen zijn van vanzelfsprekend eerbetoon van deze
humanisten. Het is echter niet aannemelijk dat de aartshertog niet werkelijk
betrokken was, daarvoor wordt hij op teveel manieren en plaatsen genoemd.
Ik acht Ferdinand II met zijn verzameling feestattributen en zijn actieve rol
bij veel adellijke manifestaties zeker in staat ook bij deze manifestatie een
grote regisserende rol te hebben kunnen spelen.
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De verzamelingen in Praag
Mattioli’s beschrijving van de tentoongestelde wapens, aartshertog
Ferdinands inspanningen voor wapenrustingen en smederij, Handsch’
opmerkingen over contacten van de aartshertog met handelaren over de
aankoop van een schilderij van een eenhoorn, Ferdinands wens om zelf
een hoorn te bezitten en tenslotte de aankoop van levende exotische have,
wijzen erop, dat de aartshertog in Praag met verzamelen begon.
Scheicher stelde in 1979 dat de aartshertog voor zijn verzamelingen
niet de Keizerlijke Burcht koos, maar kasteel Bürglitz [Krivoklat], ‘sein
privates Refugiums’.608 Dit impliceert dat deze verzamelingen, anders
dan in Ambras, slechts toegankelijk waren voor intimi. Als de aartshertog
zijn verzamelingen hier zou hebben opgesteld en dit kasteel zou werkelijk
hebben gediend als vluchtoord voor de heimelijk gehuwden, dan moet de
aartshertog oorspronkelijk andere bedoelingen met zijn verzamelingen
hebben gehad. Het verzamelen zou in dat geval een strikt persoonlijke
activiteit zijn geweest en zijn kunstkamer of bibliotheek niet toegankelijk
voor anderen, ook niet voor geleerden als Mattioli en Handsch, terwijl dat
uit de aantekeningen van de laatste wel blijkt.
Maar ook als het kasteel Bürglitz wel toegankelijk was voor hoofse
kringen dan is het nog de vraag of de verzamelingen hier waren opgesteld.
Een inventaris van kasteel Bürglitz uit 1560, het jaar waarin Karl de tweede
zoon van Ferdinand en Philippine er geboren werd, toont dat dit kasteel was
ingericht, maar dat in geen van de ruimten melding wordt gemaakt van een
bibliotheek of kunstkamer.609 De wapens van het kasteel die vermeld staan,
dienden de bewaking en verdediging, maar de inventaris vermeldt geen
pronkharnassen. Deze en alle rekwisieten voor de toernooien zullen in Praag
in een speciale ruimte en niet in een gewone ‘Rüstkammer’ zijn bewaard.610
Ferdinands verzamelingen zouden in Ambras vele duizenden objecten
gaan omvatten, deels opgesteld in de daarvoor ingerichte ruimten in stallen
en schuren bij de tuinen, als tegenhanger voor het hoger gelegen kasteel,
het ‘Unterschloss’ genoemd, deels in de appartementen in het kasteel zelf.
Hij had er, zoals gezegd, grote hoeveelheden wapens en harnassen, een
bibliotheek, antiquiteiten, schilderijen en zijn Kunst-oder Wunderkammern.
Naar deze laatste gaat doorgaans de meeste aandacht, niet alleen omdat
deze ruimten en de inhoud in de vorige eeuw (deels) zijn gereconstrueerd,
maar vooral omdat de aartshertog hier objecten van grote kwaliteit en
kostbaarheid naast veel minder exclusieve of waardeloze objecten had
staan, in groot contrast met de tegenwoordige Kunstkammer van het
Kunsthistorisches Museum in Wenen, waar de meest kostbare objecten uit
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zijn collectie zijn ondergebracht.
Elisabeth Scheicher typeert een 16de-eeuwse kunstkamer als een
complex en veelzijdig geheel, te vatten onder de categorieën naturalia
en artificialia. De (onbewerkte) objecten uit de natuur en die door
mensenhand gemaakt of bewerkt, staan in de vorstelijke kunstkamer niet
van elkaar gescheiden en werden tezamen bekeken omdat ze wonderlijk
(in uitzondering op het natuurlijke of gangbare) of kunstig (goed gemaakt)
waren. Het woord kunst moet in deze 16de-eeuwse context worden begrepen
als ‘vaardigheid’, als capaciteit (van de mens) met allerlei kennis en
middelen de natuur te bewerken.611
De wijze waarop door tijdgenoten werd gekeken, is met behulp van
Georg Handsch’ beschrijving van de hoorn van een eenhoorn goed voor
te stellen. De lijfarts kende de geneeskrachtige werking van het materiaal,
wist dat de hoorn van een dier afkomstig moet zijn en had het object
blijkbaar in handen gehad want hij verbaasde zich over het gewicht ervan en
bewonderde de windingen, die niet door mensenhand gemaakt konden zijn.
Op deze manier werd ongetwijfeld ook naar de andere verzamelde objecten
beschouwd en werden behalve bewondering of verwondering ook ander
sentimenten aangesproken zoals schrik of vertedering, zoals bij het zien van
een dwergje in miniatuurkuras dat uit een pastei springt. De dwerg zal niet
in de kunstkamer opgesteld zijn geweest, maar in Ferdinands ‘Rüstkammer’
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stond wel het kuras van deze Tommerle.
Ferdinands verzamelingen hadden in Praag en in Ambras een
dynamischer functie dan in hun huidige, strikt museale, opstelling. De
aartshertog gebruikte, zoals ook in de beschrijving van zijn toernooien
bleek, de objecten buiten de verzamelruimten en de vorst eiste, zoals
al beschreven bij Lustslot Stern, van zijn bezoekers een heel specifieke
participatie.
Vanwege dit gebruik is het dus waarschijnlijker dat de verzamelingen
van de aartshertog zich niet in Bürglitz, maar in Praag bevonden en
misschien zelfs voor een deel in Stern. De vele nissen lijken bij uitstek
geschikt voor harnassen en een paardenmodel met ruiter in harnas zou goed
passen in het midden van de iedere zaal. Was er ergens in een van de kamers
in Stern ook een tafel met kostbaarheden, automaten en andere spectaculaire
en te bewonderen objecten, zoals de handelaar Hainhofer in Ambras zag?612
En waren er misschien kasten met muziekinstrumenten? Op deze vragen
zal geen antwoord komen, behalve als er ooit een 16de-eeuwse inventaris of
beschrijving van Stern gevonden wordt die minder cryptisch is dan de tekst
van Laurentius Span.613
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De mogelijke meubilering van Stern moet overigens niet teveel met die
van Ambras worden vergeleken, daarvoor was de ligging van het lustslot in
het wildpark te afgelegen. Ferdinands toernooiharnassen bijvoorbeeld zullen
niet in Stern bewaard zijn, maar eerder in de buurt van het oefenterrein en
de harnassmederij binnen de muren van de Burcht.614
Het edelmetaal dat op een buffetkast te pronk werd gezet en het
glaswerk en de tafelfontein die de feesttafels versierden, zullen er ook niet
bewaard zijn. De eetzaal in het keukengebouw bij Stern lijkt ook niet de
allure te hebben gehad van een feestzaal met een pronkbuffetkast. Stern
leende zich eerder voor de tentoonstelling van een beperkt aantal objecten
die bewondering van de gasten verdiende, tijdens hun dwaaltocht door de
labyrintische ruimten van het gebouw.
Toegang tot de verzamelingen waren zowel voor Ferdinand als
voor zijn gasten, onderdeel van hoofs vertoon. Er waren in Ambras zelfs
opmerkelijk veel Boheemse adellijken onder de gasten die het lukte,
ondanks de wijn hun handtekening in het Trinkbuch te zetten.615
Aartshertog Ferdinand verwierf in Praag de objecten voor zijn
verzamelingen op verschillende manieren. Kooplieden boden de aartshertog
naturalia aan, zoals de hoorn van een eenhoorn of delen daarvan en ook
exotische levende have, zoals de lama, werd blijkbaar via handelaren en
verschillende markten aangeschaft. Allerlei mineralen en halfedelstenen
afkomstig uit Boheemse mijnen, moeten in Praag ook via handelaren in zijn
bezit zijn gekomen.616 Net als zogenaamde Handsteinen, echte stukken rots
of nagemaakt van hout en papier, al dan niet voorzien van figuurtjes. Koraal,
dat in ensembles werd verwerkt, maar ook in later tijd op een sokkel van
gips werd gezet, moet aldus Scheicher, via Genua voor de aartshertog zijn
verworven en naar Praag zijn gestuurd.617
De aartshertog gaf ook opdrachten aan vaklieden. Een mooi voorbeeld
is het contact met Wenzel Jamnitzer uit Neurenberg in 1556. De aartshertog
had eerder met deze edelsmid gesproken en hem opdracht gegeven tot
een tafelfontein met een voorstelling omschreven als: ‘die Erschaffung
Adams und Evas durch Gott im irdisschen Paradiese’, een ensemble waar
de aartshertog blijkbaar zelf ideeën over had en materiaal voor leverde
zoals ertsen, dieren en ‘andere bijbehorende dingen’. Afgesproken was
dat Jamnitzer voor hij aan de produktie begon, de aartshertog een ontwerp
zou laten zien. Dat bleek echter onmogelijk want daarvoor was het object
te gecompliceerd, aldus Jacopo Strada die zich in december 1556 als
intermediair opwierp.618 Jamnitzers experimenteerde met het afgieten van
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kleine diertjes in zilver en stuurde de aartshertog geen ontwerpen maar
wel een ‘Orpheus met diertjes en plantjes’, een stuk waarmee hij zijn
vaardigheid wilde tonen. Niet lang daarna, als in de bronnen niet meer over
de ‘Adam en Eva’ gesproken wordt, nodigde de aartshertog Jamnitzer samen
met een niet bij naam genoemde kunstenaar uit naar Praag te komen voor
het maken van een : ‘verprogen über sich werfenden prunnwerch, so mann
sich in die lüstgarten von kurzweil wegen zu machen pflegt’.619 Inmiddels
wil de aartshertog de tafelfontein niet meer hebben en uiteindelijk maakte
Jamnitzer ook de fontein in de tuinen niet. Wel kwam er een schrijfdoos van
deze edelsmid in bezit van Ferdinand II. De aartshertog legde dus tijdens
zijn stadhouderschap in Praag contacten met kunstenaars elders. De rol
van Jacopo Strada voor de verzamelingen van de aartshertog is nog niet
duidelijk. Strada wierp zich in ieder geval eind 1556 op als intermediair
voor het mecenaat van koning Maximiliaan II in Wenen.
Zoals al eerder besproken, betrok de aartshertog harnassen meestal
direct van smederijen zoals van de hofleveranciers van zijn vader, de familie
Seussenhofer in Innsbruck en van de gebroeders Negroli in Milaan. Andere,
vaak historische wapens en wapenrustingen verkreeg hij door schenkingen
van andere vorsten. Van het Turkse deel van Ferdinands toernooirekwisieten
mag worden aangenomen dat hij deze tijdens zijn veldtocht in 1556 heeft
verkregen en dat ze een soort oorlogsbuit zijn.620
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De aartshertog wierf echter ook via de ambassadeur van zijn vader, de
genoemde Ghislain de Busbecq. Deze stuurde niet alleen tekeningen, zaden
en delen van planten naar Mattioli, maar zond ook goederen naar Praag.
Opnieuw zou hier een glimp van de verzamelactiviteiten van de aartshertog
kunnen blijken, maar ook hier is de berichtgeving weer niet inhoudelijk.
Busbecq zond vanuit Constantinopel voor een bedrag van 549 dukaten,
verschillende niet bij name genoemde, maar wel door de aartshertog
bestelde kostbaarheden. De ambassadeur gaf ze mee aan Verantius en Zay,
die in de zomer van 1557 terugreisden.621 Verantius noemt de bestelling
letterlijk ‘(…)d ti 549 per cose comprate qua per commission sus et mandate
a sus Altezza (…)’.622.Wat voor kostbaarheden door zijn Hoogheid besteld
waren zal wel nooit meer blijken. Het kunnen bijzondere wapens geweest
zijn, maar er waren bijvoorbeeld Aziatische objecten, zoals porselein uit de
Chia-Ching Periode (1522-1566) en Chinese klankschalen in Ferdinands
kunstkamer in Ambras, waarvan de herkomst onbekend is. 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.623
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Busbecq die in zijn brieven duidelijk maakt dat hij een universele
belangstelling had, zond de aartshertog waarschijnlijk geen archeologische
objecten, hoewel hij deze wel zelf verzamelde. De antiquiteiten en
kopieënverzameling die in Ambras werd opgesteld, werd pas na Ferdinands
vertrek uit Praag aangekocht.624
Schilderijen maken deel uit van de hier genoemde onderdelen van
Ferdinands verzamelingen, zoals portretten van een vorst in harnas en
een portret van een dier dat tot de exotica behoorde of dat een huisdier
was geweest. De meerderheid van de schilderijen die hij in Praag moet
hebben verworven, bestond uit portretten van zijn familie. Daarvoor zond
hij bijvoorbeeld in 1553 zijn schilder Terzio naar Wenen om er vier van
zijn zusjes te portretteren, maar deze schilderijen zijn niet gemaakt of niet
bewaard. Voor het laten maken van een portret van zijn broer Maximiliaan
en diens echtgenote Maria kreeg de aartshertog echter geen toestemming.
In hetzelfde jaar maakte Giuseppe Arcimboldo wel een portret van het
vorstelijk paar.
Terzio zou zich enkele jaren later, ongeveer tegelijk met het
decoratieproject ter ere van de intocht van de Keizer in Praag in 1558,
wijden aan een grote getekende en later in koper gegraveerde serie van
de Habsburgse dynastie, die gepubliceerd werd onder de titel ‘Imagines
Gentis Austriacae’.625 Met deze reeks en met de inventaris van de
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Heldenrüstkammer van de hand van Ferdinands secretaris Geraert van Roo
getekend door Fontana en gegraveerd door Custos dat werd uitgegeven als
Armamentarium Heroicum, trad de aartshertog in de voetsporen van zijn
overgrootvader Maximiliaan I. Interesse in de verbeelding van zijn familie
en in helden uit de geschiedenis was er dus al in Praag.

De laatste jaren
Ferdinand II ging na de intocht van de keizer in Praag ook aan andere
Habsburgse hoven een rol spelen bij de organisatie van spektakel. Hij was
niet alleen deelnemer aan de toernooien ter gelegenheid van het bezoek
van zijn zwager Albrecht van Beieren in Wenen in 1560, maar hij was ook
verantwoordelijk voor de keuze van de thema’s. Zijn schilder Francesco
Terzio nam deel aan de publicatie van het toernooiboek van Francolin
Burgunder.626
Tijdens de kroning van Maximiliaan II en Maria tot koning en
koningin van Bohemen in 1562 werd, volgens Buzek veel het openbaar
eerbetoon gehinderd door een pestepidemie, maar hij typeert deze
festiviteiten als een herhaling van die van de intocht in 1558. Er zijn minder
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bronnen over deze kroning, die op dat moment nog geen staatsrechtelijke
gevolg hadden, omdat Ferdinand II in Praag stadhouder was en keizer
Ferdinand I de feitelijke macht had.627
De rituelen rond de begrafenis van de in 1564 overleden keizer
Ferdinand I, die bij zijn vrouw Anna in de St Vitus in Praag gegraven wilde
worden, moeten onder de regie van de aartshertog hebben gestaan, maar ook
van deze manifestatie bestaat geen beeldmateriaal.
De aartshertog was, net als bij de uitvoering van het grafmonument
van Keizer Maximiliaan I in Innsbruck ook betrokken bij het ontwerp en de
uitvoering van het grafmomument voor Anna en Ferdinand I dat Alexander
Colin voor het midden van het schip van de St.Vitus ontwierp.
Na de erfdeling in 1564 richtte Ferdinand zich op zijn toekomstig
bestaan in Innsbruck. Hij bleef op verzoek van keizer Maximiliaan tot eind
1566 in Praag en reisde toen met gevolg naar Innsbruck, waar hij zelf het
centrum was van een feestelijke intocht. Hiervan bestaat, in tegenstelling
tot alle activiteiten in Praag, wèl een draaiboek. Dit document wijst er
mijns inziens op dat er in Praag veel materiaal dat ter voorbereiding van
Ferdinands theatrale evenementen diende, verloren moeten zijn gegaan.

Concluderend
Bij de poging tot de beschrijving van de organisatie van het aartshertogelijke
hof bleek dat bronnen slechts de formele gang van zaken beschrijven en
dat er over de dagelijkse organisatie vrijwel niets bekend is. De Boheemse
adel bezette in de loop van de jaren ’50 de belangrijkste functies aan het
aartshertogelijk hof, maar hield er tegelijkertijd zelf veel grootsere hoven
op na. Hun bijdragen aan de herbouw van de Burcht, waren belangrijker
dan die van de Habsburgers zelf. De herbouw van de koninklijke residentie
en van het paleis dat de aartshertog bewoonde, vorderde uitzonderlijk
traag en nog steeds is er geen betrouwbare reconstructie. De aartshertog
manifesteerde zich, na de bouw van lustslot Stern, niet meer met blijvende
architectonische projecten, maar zette andere troeven in om zich kleurrijk en
nadrukkelijk bij zijn adellijke entourage te manifesteren. Hij organiseerde
toernooien en feesten en zorgde voor de aankleding van feesten bij anderen.
De eerste grote manifestatie vond plaats op 8 en 9 november 1558, als
zijn vader Ferdinand I met in zijn gevolg vertegenwoordigers van andere
belangrijke hoven in Praag door zijn onderdanen wordt ontvangen. In de
toernooien en spektakels die hier als voorbeeld zijn beschreven, toont de
aartshertog zich veelzijdig en kwaliteitsbewust. Kunstenaars, die ook hier
niet kunnen worden geïdentificeerd, verzorgden de decors en rekwisieten
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en de aartshertog zocht zich een eigenzinnige weg bij de bestelling van
bijzondere harnassen en ander toernooimateriaal. Het beeldmateriaal dat
aartshertog Ferdinand II hiervan liet maken, lijkt in dienst te staan van het
streven om zijn harnassen te presenteren in een tentoonstelling. Hoewel
zeker is dat dit in Ambras definitief vorm zou krijgen, werd er ook in
Praag een belangrijk begin gemaakt. Het Keizerlijk gevolg bezichtigde
aan het eind van de intocht in 1558 een ensemble van wapens en vaandels
dat tentoongesteld werd bij het Koninklijk paleis. Deze opstelling is de
aanwijzing dat de aartshertog ook in Praag al streefde naar de presentatie
van zijn collecties en rechtvaardigt de hypothese dat in ook lustslot Stern
een dergelijke opstelling van wapens en rekwisieten werd gemaakt. Wat er
tot Ferdinands collecties moet hebben behoord niet in detail te benoemen,
maar duidelijk is wel dat in Praag de basis lag voor de verzamelingen in
Ambras.
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