Adriaen van de Venne, Jeu de Paume voor een landhuis, circa 1614, olieverf
op doek, Wikimedia Commons
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Redactioneel
Beste lezer,
Eerder deze maand heeft prinses Christina, de jongste zus van prinses
Beatrix, een deel van haar kunstcollectie laten veilen. Het ging hier om
twaalf kavels met vooral porselein en dertien tekeningen van oude meesters.
Vereniging Rembrandt, die zich inzet voor cultuurbehoud in Nederland,
reageerde in de Volkskrant van 6 januari jl. teleurgesteld. Liever had de
Vereniging gezien dat deze kunst in Nederlands bezit bleef. Dat prinses
Christina de kunst toch veilde, toont de invloed die politieke figuren kunnen
hebben op de kunstwereld.
Politiek en kunst worden veelal gezien als twee verschillende gebieden,
gescheiden van elkaar. Schijn bedriegt echter, zo wijst de geschiedenis uit.
Politieke leiders hebben kunst gebruikt in hun beleid en in de beeldvorming
over hun eigen persoon. In dit nummer komt bijvoorbeeld naar voren hoe
Nederlandse koningen in de negentiende eeuw de huidige nationale musea
vorm hebben gegeven. Op hun beurt hebben deze nationale musea invloed
gehad op de vorming van een nationale identiteit. Ook religieuze leiders
gebruikten kunst in hun politiek: zo moest het grafmonument van paus
Adrianus VI zijn nagedachtenis positief beïnvloeden. Graven trekken
bezoekers en zijn dus een middel om politieke boodschappen over te
brengen.
De verhouding kunst en politiek was echter niet alleen top down: kunstenaars
en hun kunst hebben in het verleden een grote invloed kunnen uitoefenen
op politieke gebeurtenissen. Zo zal uit dit nummer blijken dat Constantijn
Huygens een belangrijke tussenpersoon was tussen kunstenaars en het hof
van de Oranjes, en hebben twee kunstenaars zelfs een belangrijke politieke
carrière gehad in het zeventiende-eeuwse Utrecht. Met dit nummer hopen
we de nauwe relatie tussen kunst en politiek aan te tonen.
De redactie wenst u veel leesplezier!
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Kunst in de politiek
Eva Peek
Het was een opvallend schouwspel dat zich voltrok aan het eind van het
eerste congres van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie,
afgelopen zomer op 30 juni. Op het Circuit Zandvoort hadden de jonge
leden zich verzameld om, tegen het achtergrondgeluid van voorbij
scheurende raceauto’s, te stemmen in de ALV en te luisteren naar sprekers
als Kamervoorzitter Khadija Arib en gemeentelijk fractievoorzitter Annabel
Nanninga. Als afsluiting sprak de partijvoorzitter zelf. Thierry Baudet hield
een korte toespraak over de relatie van de mens met het verleden. De
jongeren tegenover hem, verklaarde hij, behoorden tot ‘een generatie van
ahistorische mensen’. 1 Hij benadrukte het belang van verbondenheid met de
geschiedenis en plaats waar men vandaan komt. Hij vroeg iedereen om te
gaan staan en zich aan zijn buurman of -vrouw voor te stellen met de zin ‘ik
ben de zoon/dochter van…’ om zo de band met de voorvaderen uit te
dragen.
Toen zette de geluidsman een muziekstuk in. Het Kyrie van
Bachs Hohe Messe. ‘Dan wil ik jullie graag vragen’, riep Baudet over de
muziek heen, ‘om je ogen dicht te doen, en te luisteren naar de muziek die
ik graag aan je wil laten horen.’ 2 Wat onwennig maar niet onwelwillend sloot
het publiek de ogen. Het was erg warm die 30 juni, en niet iedereen hield
het vol om gedurende het hele stuk, dat precies elf minuten duurde, te
blijven staan. Hoe verder het stuk vorderde, hoe meer aanwezigen
voorzichtig om zich heen begonnen te kijken en wat onrustig heen en weer
begonnen te schuifelen. Baudet zelf hield de ogen stijf gesloten en ging
zichtbaar op in de muziek. Daarna was het congres afgelopen, verdere uitleg
werd niet gegeven.
Het was voor de aanwezigen duidelijk een onverwacht eind van het
partijcongres. We verwachten niet van onze politici dat ze communiceren
via kunst. Politiek geëngageerde kunstenaars zijn er genoeg, maar politici die
er een kunstpraktijk op nahouden, laat staan kunst zo centraal stellen op een
congres of in de communicatie naar hun kiezers toe, zijn een zeldzaamheid
in het huidige politieke landschap. Hoe kunnen we het Kyrie op het congres
JFVD. https://www.facebook.com/JongerenFVD/videos/1769759473103860/ ,
geraadpleegd op 24 januari 2018. De toespraak begint rond 02:26:00.
2 Ibidem, rond 02:31:00.
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duiden? Dit nummer van Leidschrift, met als thema de relatie tussen kunst
en politiek, probeert antwoord te geven op dit soort vragen door een blik te
werpen op de lange en rijke geschiedenis van machthebbers die kunst
inzetten om een politiek punt te maken, politici die zich met cultuurbeleid
bezighouden en kunstenaars die actief zijn in de politiek.
In die laatste categorie past de bijdrage van Marianne Eekhout, over
de schilders Joachim Wtewael en Paulus Moreelse die een prominente rol
speelden in de Utrechtse politiek tijdens de Bestandstwisten (1609-1621).
Eekhout zoomt in op de bijzondere verhouding tussen kunst, politiek en
religie in de levens van de twee mannen en beschrijft de manier waarop zij
hun kunstenaarschap met hun maatschappelijke carrière en politieke leven
combineerden. De stijl en onderwerpskeuze van deze twee schilders,
concludeert ze, werd niet beïnvloed door hun politieke bezigheden. Wel
kwam Wtewael beduidend minder aan schilderen toe in zijn politiek actieve
periode van 1610-1620, en hielp toegang tot de bestuurlijke elite Moreelse
aan een nieuw netwerk van opdrachtgevers. Maar geen van beiden zette zijn
kunst in om politieke standpunten uit te dragen.
Zou je Baudet in deze lijn kunnen plaatsen? Is hij eveneens een
kunstenaar met een politieke carrière (hij is immers romancier en
amateurpianist), zonder dat hij kunst inzet voor politieke doeleinden? Dat
een politieke carrière niet ten koste hoeft te gaan van artistieke affiniteit en
dat de twee elkaar prima kunnen aanvullen, laat ook de bijdrage van Ad
Leerintveld zien. Hij onderzoekt aan de hand van briefwisselingen de
invloed die Constantijn Huygens had op de zeventiende-eeuwse
kunstcultuur toen hij in dienst was van de Oranjes. Als secretaris van
stadhouder Frederik Hendrik en Willem II en als raadsheer van de Oranjes
was hij een van de belangrijkste politici in de Republiek der Verenigde
Nederlanden, en organiseerde hij het contact tussen kunstenaars en
stadhouder Frederik Hendrik. Huygens had zelf grote affiniteit met kunst,
was vooraanstaand dichter, begaafd luitspeler en amateur-componist. Hij
gebruikte zijn kennis en netwerk in zijn functie als tussenpersoon.
We zouden het draaien van Bach op het JFVD-congres kunnen zien
als niets anders dan een uiting van de liefhebberij van de partijleider.
Misschien heeft het, net als bij de schilderijen van Wtewael en Moreelse,
geen zin om achter het Kyrie van Bach een diepere ideologische laag te
zoeken. Toch is de tijd en plaats wel erg opvallend, als afsluiter van een
politiek congres. Muziek op dat soort gelegenheden heeft toch vaak wel
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degelijk een politieke boodschap, denk aan het zingen van het volkslied bij
het CDA, of het zingen van De Internationale bij de PvdA.
Maar als je het Kyrie uit de Hohe Messe met die twee voorbeelden
vergelijkt, roept de keuze van het muziekstuk wel vragen op. Wat heeft
Bach te maken met het politieke programma van het FVD? Het lijkt niet het
meest politiek geladen muziekstuk dat je je kunt voorstellen. Afgaande op
de bijdragen van dit nummer van Leidschrift zou een van de antwoorden
kunnen zijn, dat kunst vaak door politici wordt ingezet om zichzelf op te
luisteren; om hun status te verhogen. Leerintveld noemt zijdelings dat
Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia hun hof een vorstelijk aanzien
wilden geven door een kunstcollectie aan te leggen met stukken van
beroemde kunstenaars. Andere voorbeelden van machthebbers die kunst
inzetten opdat het positief op henzelf zou afstralen komen aan bod in de
bijdragen van Jitske Jasperse en Elizabeth den Hartog.
De eerste buigt zich over visuele media die dienden als
machtsinstrumenten voor twee vrouwen in de middeleeuwen: Het
Egmondse timpaan met de representatie van gravin Petronilla van Holland
(†1144) en het zegel van gravin Mathilde van Vlaanderen (†1218). De twee
objecten, hoewel totaal verschillend, hebben volgens Jasperse voor zowel
Petronilla als Mathilde een dubbele functie. Enerzijds het tonen van status,
anderzijds het uitoefenen van invloed op volgende generaties, religieuze
gemeenschappen en tegenstanders. Daarbij maakt Jasperse belangrijke
observaties over de rol van visuele cultuur in het politieke bedrijf in de
middeleeuwen en de cruciale rol die vrouwen hierin speelden.
Den Hartog onderzoekt in haar bijdrage drie dertiende-eeuwse
klaverbladen uit de Nederlanden, die hoorden bij kloosterkerken en die
dienstdeden als praalgraven voor belangrijke adellijke families. Ze
fungeerden als plekken van herdenking, maar droegen ook politieke
boodschappen uit. Het ene klaverblad is het andere niet, maar of het nu
ging om glorie van vroegere graven te benadrukken, de blijvende
aanwezigheid van een familie in een bepaalde regio te onderstrepen, of een
nog jonge Gelderse dynastie op de kaart te zetten, het uitstralen van prestige
is een constante.
Het is mogelijk dat Baudet met zijn collectieve Bach-ervaring wilde
uitstralen dat de FVD een partij is waar ‘hoge kunst’ wordt gewaardeerd, en
daarmee net als de hoofdrolspelers in de bijdragen van Den Hartog en
Jasperse kunst gebruikt om een bepaald verhaal van prestige over zichzelf te
vertellen. Maar Baudet is een gekozen parlementariër, geen graaf die zijn
9
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machtspositie wil consolideren. En het afspelen van een cd is niet hetzelfde
als het bouwen van een imposant familiegraf. De overeenkomsten zijn dus
te mager om er de functie van het Kyrie op het congres bevredigend mee te
duiden.
Ik zou willen beargumenteren dat er wel degelijk een concrete
politieke boodschap zit in de Bachopname die Baudet liet horen, en dat
deze scène een voorbeeld is van een politicus die een kunstwerk inzet om
een politiek punt te maken. Dit heeft echter niets te maken met het
uitstralen van macht, maar met de manier waarop kunst soms een verhaal
vertelt over het verleden, een verhaal dat politici in hun voordeel kunnen
gebruiken.
Kunst als vorm van geschiedschrijving komt opvallend vaak voor in
politieke contexten, ook in dit nummer van Leidschrift. Een kunstwerk met
een specifieke representatie van het verleden duikt bijvoorbeeld op in de
bijdrage van Jan de Jong, over ‘het aller-somptueuste grafmonument in
Rome’. Hij onthult de motivatie achter het opvallende ontwerp van het
grafmonument van de Nederlandse paus Adrianus VI uit 1533, dat poogt de
nagedachtenis van de paus op te poetsen om de positie van de Nederlandse
kardinaal Willem van Enckenvoirt te verbeteren.
Kunst als vorm van geschiedschrijving is ook het hoofdthema van
de bijdrage van Jacomine Hendrikse. Daarin geeft zij ons een rondleiding
door de Nationale Konst-Gallerij in Huis ten Bosch (1800-1805). Ze
ontleedt daarbij het narratief van nationale identiteit dat het museum de
bezoeker meegeeft, en concludeert dat vooral de glorietijd van de Gouden
Eeuw uitgebreid aan bod komt. Dit teruggrijpen op een geïdealiseerd
verleden wijt ze aan de grote politieke veranderingen, economische
teloorgang en buitenlandse dreiging in de tijd dat het museum werd
samengesteld.
Dat met de samenstelling van kunstmusea niet alleen artistieke
overwegingen gemoeid zijn, laat overigens ook de andere bijdrage over
nationale musea zien, van Ellinoor Bergvelt. Daarin schijnt zij een licht op
de specifieke historische omstandigheden die ten grondslag liggen aan de
eigenaardigheden van de Nederlandse nationale musea, en de rol van de
eerste drie Nederlandse koningen in de vormgeving ervan. Voor degenen
onder ons die nog een zwaar romantisch beeld van de kunstwereld hebben,
is het ontnuchterend in haar verhaal te lezen hoe bijvoorbeeld geld een
belangrijke rol speelde bij het samenstellen van de collecties van de musea.
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Zo hangen onze nationale musea vol met Nederlandse schilderijen omdat
buitenlandse werken simpelweg vaak te duur waren.
De voorbeelden van Hendrikse en De Jong - een nationaal museum
en het grafmonument van Paus Adrianus - schetsen een redelijk duidelijk
beeld van de geschiedenis die ze adresseren. Bij de Hohe Messe van Bac h is
het voor de leek minder evident wat er precies mee over het verleden
gezegd wordt. Maar wie goed luistert naar de opname die Baudet opzette en
bekend is met de debatten over de uitvoering van deze muziek, realiseert
zich dat hij er een heel duidelijk politiek statement mee maakt.
Om dat statement op waarde te schatten moeten we kijken naar een
van de meest verhitte kunstdebatten van de vorige eeuw, die een
onverwacht politieke lading kreeg. Het draaide om de zogeheten ‘historische’
of ‘authentieke’ uitvoeringspraktijk, een beweging die bij gebrek aan
consensus over een passende benaming vaak wordt afgekort als HIP
(historically informed practice). 3 De beweging streeft ernaar bij het spelen van
oude muziek zo dicht mogelijk bij de uitvoeringspraktijk te blijven van de
tijd waarin de composities werden geschreven. Dus een mis van Bach speel
je op instrumenten uit zijn eigen tijd, met zijn tempi, in zijn stijl. Deze
uitvoeringspraktijk komt in zwang in de twintigste eeuw, met
instrumentenbouwer Arnold Dolmetsch (1858-1940) als pionier. Het was
iets volstrekt anders dan wat tot dan toe gebruikelijk was in de westerse
muziektraditie. In de negentiende eeuw begon men weliswaar repertoire uit
te voeren uit vroegere tijden, die uitvoeringen zelf voldeden nog volledig
aan de negentiende-eeuwse esthetische normen. De populariteit van de
nieuwe beweging van ‘authentieke’ uitvoerders maakte vanaf de jaren zestig
een spectaculaire groei door. De platen en wat later de cd’s van dirigenten
als Harnoncourt, Koopman, Hogwood, Brüggen, Leonhardt, Herreweghe
stonden in de jaren tachtig boven aan de bestsellerslijsten.4
Het is duidelijk niet het soort uitvoering dat Baudet liet horen op
zijn congres. Ik heb niet kunnen achterhalen welke opname hij precies
opzette, maar hij was opvallend langzaam, terwijl ‘authentieke’ uitvoeringen

Het meest complete overzicht van deze discussie geeft waarschijnlijk het boek van
J. Butt, Playing with History, the Historical Approach to Musical Performance (Cambridge
2002). Voor een overzicht van het debat in Nederland, zie: J. van der Klis, Een tuitje
in de aardkorst: kroniek van de oude muziek; 1976 – 2006 (Kampen 2007).
4 A. Froeyman, History, Ethics, and the Recognition of the other. A Levinasian View on the
Writing of History (New York 2016) 198.
3
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zich vaak onderscheiden door hun relatieve vlotheid.5 Daarbij lijkt het ook
om een redelijk groot ensemble te gaan dat op moderne instrumenten
gespeeld werd, waardoor de uitvoering eerder een wat zware en romantische
klank had dan de barokke lichtheid die zo kenmerkend is voor HIPuitvoeringen.
Dat deze keuze geen toeval was, valt af te leiden uit Baudets
uitspraken in een interview uit 2017 over zijn kijk op de ‘authentieke’
uitvoeringspraktijk. Daarin maakte hij duidelijk welke politieke lading die
beweging voor hem heeft:
De authentieke uitvoeringspraktijk, het classicisme, dat is een
modernistische en geen conservatieve stroming. Conservatief is juist
bijvoorbeeld de uitvoering van Willem Mengelb erg of van Claudio
Arrau of van Horowitz. Uitvo eringen van mensen die in de
romantische traditie staan, die d e muziek interpreteren op een manier
dat het in leven blijft. Mensen als Frans Brüggen en Ton Koopman
die helemaal precies willen doen zoals we dat… Dat is juist een aspect
van het modernistisch e en dus van het oikofobe levensgevo el: de
traditie moet word en afgesn eden. (…) Het is eigenlijk niet dat ze
verbinding willen met vro eger. Nee, ze willen de traditie doorbreken.
Ze willen dat h et stopt. Het was toen en niet meer nu. Dus het is
museaal. Dat is dus in feite anti-historisch in plaats van historisch. 6

Een concert van Ton Koopman als uiting van het ‘oikofobe levensgevoel’,
het lijkt nogal een onverwachte uitspraak. Maar Baudet is niet de eerste die
zijn kritiek op HIP-uitvoeringen politiek maakt. De vraag die HIP stelt hoe representeren we het verleden? - bevraagt in feite de positie van de
moderne mens in zijn tijd. Daarom mengden zich al snel niet alleen musici,
Ter vergelijking, de uitvoering van Philippe Herreweghe met Collegium Vocale
Gent is meer dan anderhalve minuut sneller. Voor deze uitvoering zie: Pannonia77,
‘Bach: Mass in B minor – Kyrie I – Herreweghe’.
https://www.youtube.com/watch?v=zS2biN257sQ , geraadpleegd 24 januari 2018;
Dde uitvoering van Ton Koopman is zelfs meer dan twee minuten sneller. Voor
deze uitvoering zie: Emily Brontë, ‘Johan Sebastian Bach “Mass in B minor, BWV
232” (Ton Koopman, 2017)’.
https://www.youtube.com/watch?v=2BkxuVthWfQ. , geraadpleegd 24 januari
2018.
6 Café Weltschmerz, ‘Een vrij-zwevende intellectueel in de politiek; Boris van der
Ham en Thierry Baudet’. https://www.youtube.com/watch?v=tD-7-pN1k3Q ,
citaat vanaf 11:09, geraadpleegd op 24 januari 2018.
5
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maar ook politieke denkers als Theodor Adorno en Roger Scruton zich in
deze discussie.7
De luidste en (en wellicht ook agressiefste) stem in het
authenticiteitsdebat was musicoloog Richard Taruskin, over wie zijn collega
John Butt schrijft dat hij het wetenschappelijk veld van de performance practice
criticism of the ideology of authenticity niet alleen jaren jarenlang heeft
gedomineerd, maar dat hij het zowat zelf heeft uitgevonden. 8 Taruskin’s
beroemde essay ‘The Pastness of the Present and the Presence of the Past’
uit 1988 laat goed zien hoe en waarom de kritiek op de uitvoeringen van
authentieke uitvoerders een politieke lading kreeg. 9 Dat geeft ons ons
handvatten om de uitspraken van Baudet uit 2017 en de luistersessie op het
JFVD-congres in 2018 te duiden.
Volgens Taruskin is het kenmerk van HIP-uitvoeringen dat het
verleden en heden van elkaar worden losgekoppeld. Op het moment dat je
muziek mainstream opvoert, met moderne instrumenten en bijvoorbeeld
langzamere romantische tempi, hoor je nog de invloed van Wagner als je
Bach speelt. Het verleden en het heden zijn daarbij met elkaar verbonden
door een ononderbroken lijn, en je hoort als het ware de hele muziektraditie
in die ene uitvoering. Als je dat niet meer doet, zoals bij HIP, zou Bach ‘uit
de traditie vallen’. 10 En daarmee ook Beethoven, Brahms en Wagner, want
ze zijn ‘beroofd van hun bron’. 11 ‘Iedereen zou van iedereen vervreemd
raken. Het centrum zou uit elkaar vallen.’ 12 De traditie, de doorlopende lijn,
ligt volgens Taruskin bij HIP aan scherven. Bach wordt als het ware
bevroren in zijn eigen tijd en we knippen de band met het verleden door.
Critici van HIP horen daarom in een ‘authentieke’ uitvoering niet
de tijd van Bach, maar juist de klank van de moderne tijd. Taruskin hoort dit
vrij letterlijk: de hoge snelheid van veel ‘historische’ uitvoeringen spiegelt hij
Zie: T. Adorno, ‘Bach Gegen Seinie Liebhaber Verteidigt’ in: T. Adorno ed.,
Prismen (Frankfurt am Main 1969) en R. Scruton, The Aesthethics of Music (Oxford
1997). Het is goed mogelijk dat Baudet zijn ideeën over de authentieke
uitvoeringspraktijk vooral op Scruton baseert, de promotor van zijn proefschrift
van wie hij ook het begrip ‘oikofobie’ overnam.
8 J. Butt, ‘Acting Up a Text: The Scholarship of Performance and the Performance
of Scholarship’, Early Music 24.2 (1996) 323.
9 R. Taruskin, ‘The Pastness of the Present and the Presence of the Past’ in: N.
Kenyon ed., Authenticity and Early Music: A Symposium (Oxford 1988).
10 Ibidem, 157.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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aan de gejaagdheid van het stadse leven, de strakke tempi een machinale
onpersoonlijkheid. 13 Taruskin heeft het in zijn tekst over de ‘geëgaliseerde
beat’ van de HIP-uitvoeringen die hem doet denken aan de gladde
gestroomlijnde oppervlaktes van moderne architectuur.14
Maar het zijn niet alleen de uiterlijkheden van de moderne tijd die
Taruskin hoort in een HIP-uitvoering: hij brengt ze ook in verband met
grote twintigste-eeuwse politieke stromingen. Hij citeert meerdere keren
Marx als hij zegt dat de snelle HIP-uitvoeringen gewichtloos klinken, alsof
‘all that is solid melts into air’. 15 Hij beschuldigt HIP-uitvoerders ervan te
spelen als onpersoonlijke machines, noemt het een autoritaire beweging die
zich schuldig maakt aan ‘dehumanisering’ van de muziek en redeneert dat
achter de ergste uitwassen van het fenomeen in feite de gedachtegang
schuilgaat die in de jaren veertig heeft geleid tot concentratiekampen. Wat
toch een opvallend politiek statement is in een essay over Barokmuziek.
Zo ontaardt een kwestie die op het eerste gezicht om een puur
artistieke keuze lijkt te gaan - speel ik Bach op klavecimbel of piano? - vrij
snel in een debat over allemaal politieke, ideologische onderwerpen, tot
robots en concentratiekampen aan toe.
Terug naar Baudet, wiens politieke project stoelt op het verlangen
de heelheid van de wereld van voor 1914 te herstellen. 16 Als hij gelooft dat
in ‘authentieke’ uitvoeringen de traditie wordt afgesneden, is het niet meer
dan logisch dat hij na een toespraak over het belang geworteld te zijn in het
verleden een uitvoering van Bach laat horen, waarin juist de doorlopende
band met de geschiedenis te horen is. Als een uitvoering van Ton Koopman
een uiting is van oikofobie, dan is de uitvoering die Baudet liet horen het
tegenovergestelde: een uiting van liefde voor de eigen identiteit, voor de
eigen geschiedenis en de eigen traditie. Oftewel: het verklankt de kern van
zijn politieke programma. Deze specifieke uitvoering van de Hohe Messe is
voor de aandachtige toehoorder een niet te missen politiek statement.

Ibidem, 186.
Ibidem, 164.
15 Taruskin, ‘The Pastness of the Present’, 156; 158; 166; 188.
16 In een interview met Vrij Nederland zegt Baudet in 2017: ‘Het project van mijn
leven bestaat eruit dat ik de heelheid van de wereld wil herstellen: de heelheid die er
voor de Eerste Wereldoorlog was. Kunsten gingen nog over een coherent verhaal,
een ideaal.’ Jeroen Vullings, ‘Rukken mag!’ https://www.vn.nl/rukken-mag/ ,
geraadpleegd 24 januari 2018.
13
14

14

Kunst in de politiek
Eekhout spreekt in haar bijdrage over ‘de schijnbare tegenstellingen
die uitgaan van de combinatie tussen kunst en politiek’. Verwarring over die
tegenstelling lijkt ook af te lezen aan de wat verbouwereerde gezichten van
de aanwezigen op het JFVD-congres. Maar dit nummer van Leidschrift laat
zien dat het een onjuiste tegenstelling is; de bijdragen tonen een breed scala
aan manieren waarop kunst en politiek samen kunnen opereren. Of het nou
gaat om wie bepaalt welke werken worden gekocht voor een
museumcollectie, hoe kunstobjecten status uitdrukken of een politiek
narratief uitdragen, kunst heeft altijd een rol gehad in de politiek. Zelfs met
tempokeuzes in de Hohe Messe kan men vandaag de dag nog politiek
bedrijven.
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In de collegebank bij prof. Cleveringa
Moderne lessen
Om inzage te krijgen in de actualiteit van de protestrede van Cleveringa.
DI|5|03|2019: Waar kwam de moed vandaan om op te staan?
Is de levenshouding van professor Cleveringa ouderwets geworden?
Prof.dr.mr. Kees Schuyt (1943), emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam, bekleedde de Cleveringa-leerstoel in het jaar 2006/2007; auteur
van de biografie R.P. Cleveringa, recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid,
Boom, Amsterdam, 2019
DI|12|03|2019: Mensenhandel in Nederland
Mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Cleveringa hoogleraar 2018-2019,
vicevoorzitter van de pilot Slachtofferschap mensenhandel van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarnaast is zij lid van de Expert Advisory
Group van de Global Fund To End Modern Slavery en van de Supervisory
Board van Child Helpline International
DI|19|03|2019: Antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog
Dr. Chris Quispel, doceerde meer dan twintig jaar over de geschiedenis van
het antisemitisme aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de
geschiedenis van racisme en vreemdelingenhaat
DI|26|03|2019: De afgrond laten spreken
Prof.dr. Yra van Dijk, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in
mondiaal perspectief, Universiteit Leiden

Koningen en nationale musea in Nederland:
Lodewijk Napoleon (1806-1810), Willem I (18141840) en Willem II (1840-1849)*
Ellinoor Bergvelt

De Nederlandse nationale kunstmusea zijn anders dan die in andere
Europese landen, al is het maar omdat we er hier twee hebben: één in
Amsterdam, namelijk het Rijksmuseum (oorspronkelijk geopend in Den
Haag in 1800) en één in Den Haag, het Koninklijk Kabinet van Schilderijen,
beter bekend als het Mauritshuis (gesticht in 1816). 1 Dat is een fraaie
weerspiegeling van de machtsverhoudingen van vóór 1795, het einde van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en gedurende de Franse Tijd
(1795-1813). Aan de ene kant zien we de oorspronkelijke Oranjecollectie in
het Haagse Mauritshuis en aan de andere kant het Amsterdamse museum
dat teruggaat op een patriottisch besluit van de Bataafse Republiek uit 1798.
Lodewijk Napoleon verplaatste deze instelling in 1808 van Den Haag naar
Amsterdam en breidde de collectie uit met vele aankopen. Bovendien
zorgde hij ervoor dat de zeven belangrijkste schilderijen uit het
Amsterdamse kunstbezit als bruikleen in de nationale collectie werden
opgenomen. Dit had tot gevolg dat onder meer Rembrandts Nachtwacht en
zijn Staalmeesters in Lodewijks Koninklijke Museum belandden. Deze zeven
Amsterdamse bruiklenen werden in 1885 bij de opening van het nieuwe
Rijksmuseum nog aanmerkelijk uitgebreid met andere stedelijke schilderijen,
*Met hartelijke dank aan Matthijs Jonker.
1 Dit artikel is gebaseerd op de handelsuitgave van mijn proefschrift, E. Bergvelt,
Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen
(1798-1896) (Zwolle 1998); E. Bergvelt, ‘Great Narratives or Isolated Statements?
History in the Dutch National Museums (1800–1887)’ in: D. Poulot, F. Bodenstein
en J.M. Lanzarote Guiral ed., Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in
National Museums: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums:
Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen (Paris 28 June – 1 July en
25–26 November 2011)
http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=078;article=010 (online
sinds 30 oktober 2012); E. Bergvelt en C. Hörster, ‘Kunst en publiek in de
Nederlandse rijksmusea voor oude kunst (1800-1896). Een vergelijking met
Bennetts Birth of the Museum’, De Negentiende Eeuw 34 (2010) 3 (speciaal nummer
Druk bekeken: collecties en hun publiek in de 19de eeuw) 232-248.
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beelden en andere objecten. Vele van deze kunstwerken bevinden zich nog
steeds als bruikleen in het museum; ze zijn nog altijd Amsterdams bezit.2 Zij
bepalen tot op de dag van vandaag in hoge mate het beeld van de ‘nationale
schatkamer’ in Amsterdam. Er is dan ook wat voor te zeggen om het
Rijksmuseum de ‘Amsterdamse schatkamer’ te noemen. Om kort te gaan: in
Den Haag Oranje en in Amsterdam de tegenstanders van Oranje, deze
laatsten waren achtereenvolgens de stad Amsterdam en haar regenten, de
patriottische Bataafse Republiek en Lodewijk Napoleon, de Franse koning.
Sinds de stichting van het gezamenlijke koninkrijk in 1815 heeft
koning Willem I op alle mogelijke terreinen ernaar gestreefd om de eenheid
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te bevorderen. Op het
gebied van de nationale musea voor beeldende kunst heeft hij dat echter
nagelaten. Het had voor de hand gelegen om, net als in andere Europese
landen, één centraal gelegen nationaal museum te stichten. In plaats daarvan
liet hij het Koninklijke Museum van Lodewijk Napoleon in Amsterdam,
hernoemde het tot ’s Rijks Museum en liet het onderbrengen in het
Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal, op dat moment het grootste pand
aan de Amsterdamse grachten. De stedelijke musea in Antwerpen en
Brussel liet hij ongemoeid. 3 Daarentegen stichtte Willem I een tweede
nationaal kunstmuseum, gebaseerd op de voormalige stadhouderlijke
schilderijencollectie, die na het vertrek van de Oranjes in 1795 naar
Engeland was genationaliseerd. Dat werd het Koninklijk Kabinet van
Schilderijen, dat later de naam van Mauritshuis kreeg naar het gebouw
waarin het in 1822 werd ondergebracht. In het Noorden waren dus twee
nationale musea waar schilderijen getoond werden en in het Zuiden twee
stedelijke musea met hetzelfde doel. Later in de eeuw heeft niemand in Den
Haag of in de Nederlandse pers ooit gesuggereerd de collecties samen te
voegen.

2

Het Amsterdams Historisch Museum (nu Amsterdam Museum) werd pas in 1926
opgericht en ondergebracht in de Waag op de Nieuwmarkt. Bij de verplaatsing naar
het voormalige Burgerweeshuis aan de Kalverstraat in 1975 werd een reeks
schilderijen uit het Rijksmuseum teruggegeven aan de stad. Zie: N.E. Middelkoop,
‘Schilderijen voor het nieuwe Amsterdams Historisch Museum. De bijdrage van het
Rijksmuseum’, Jaarboek Amstelodamum 93 (2001) 62-89.
3 E. Bergvelt, ‘Koning Willem I als verzamelaar, opdrachtgever en weldoener van
de Noordnederlandse musea’ in: C. Tamse en E. Witte ed., Staats- en natievorming in
Willem I’s koninkrijk (Brussel 1992) 261-285; Bergvelt, Pantheon, 88-96.

18

Koningen en nationale musea
Bovendien is de huidige nadruk op het eigen nationale erfgoed in
onze beide nationale musea nogal uitzonderlijk in vergelijking met de
internationale collecties in de Londense National Gallery, het Parijse Louvre
of het Prado in Madrid. Het lijkt of men in Nederland alleen in het eigen
nationale erfgoed geïnteresseerd was. Van deze Nederlandse
eigenaardigheden wat betreft de nationale kunstmusea wordt in dit artikel de
achtergrond geschetst en vooral de rol van de eerste drie Nederlandse
koningen wordt daarbij belicht. Het doen, maar vooral ook het laten, van
deze drie koningen zijn bepalend geweest voor hoe het Rijksmuseum en het
Mauritshuis er nu uitzien. Na de grondwetswijziging van 1848 werd het
museumbeleid door de museumdirecties en het ministerie in Den Haag
bepaald. De rol van de koningen in de musea was sindsdien uitgespeeld.
Ontstaan van nationale musea
Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werden vooral in
verschillende Duitssprekende landen en Frankrijk al langer bestaande en al
eeuwen gegroeide vorstelijke collecties opengesteld voor het publiek en
omgevormd tot openbare nationale musea. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
Wenen, Parijs en München. Hier komen we bij een derde punt waarin
Nederland uitzonderlijk was, want terwijl in andere Europese landen de
vorstelijke collecties met de bijbehorende vorstelijke titel van vader op zoon
werden doorgegeven, was dat in Nederland niet het geval. Hier hadden ook
dochters recht op een erfdeel. Zo kon het gebeuren dat de kunstcollectie die
door stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Soms bijeen
was gebracht met hun dochters verdween naar de verschillende Duitse
vorstendommen van hun respectieve echtgenoten.4 In de achttiende eeuw
begon stadhouder Willem IV als particulier opnieuw een kunstcollectie aan
te leggen, die geërfd werd door zijn zoon, stadhouder Willem V.
In 1774 stelde ook Willem V zijn privékunstcollectie open in een
speciaal daarvoor gebouwde galerij op het Buitenhof in Den Haag.5 Dichtbij,
op de tweede verdieping van het Stadhouderlijk Kwartier bij het Binnenhof,
4

P. van der Ploeg en C. Vermeeren e.a., Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van
Frederik Hendrik en Amalia (Zwolle 1997).
5 Wat tentoongesteld werd, was de particuliere collectie van Willem V en niet een
collectie die hoorde bij de titel van stadhouder van de Zeven Verenigde
Nederlanden.
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was eveneens de stadhouderlijke, internationaal befaamde, natuurhistorische
collectie te zien. 6 Deze was beroemder dan de schilderijencollectie. Het
topstuk in de kunstgalerij van Willem V was indertijd De Stier van Paulus
Potter, aangekocht in 1749 door Willem IV. De galerij was gratis
toegankelijk, maar alleen tussen de middag open.7 Al spoedig kwam er een
einde aan dit eerste openbare kunstmuseum in Nederland, toen de Franse
legers in 1795 de stadhouderlijke schilderijen meenamen naar Parijs.
Inmiddels waren die genationaliseerd en dus geen stadhouderlijk bezit
meer.8 Daar werden ze tentoongesteld in het Louvre, tussen de roofbuit uit
andere Europese hoofdsteden, zoals Kassel en Rome.9 Dat duurde tot na de
Slag bij Waterloo in 1815. Vanaf toen probeerden de verschillende landen
hun collecties terug te krijgen van de overwonnen Fransen, met wisselend
succes. Zo kwam maar een deel van de voormalige stadhouderlijke
schilderijen terug.10 De natuurhistorische collecties bleven in Parijs, inclusief
de olifanten wier problematische reis naar Parijs geruime tijd had gevergd en
die inmiddels daar al overleden waren. 11 De teruggekeerde schilderijen
6

B.C. Sliggers en A.A. Wertheim ed., Een vorstelijke dierentuin. De menagerie van Willem
V/Le zoo du prince. La ménagerie du stathouder Guillaume V (Zutphen 1994). In deze
publicatie worden ook de andere natuurhistorische collecties behandeld.
7 C.W. Fock, ‘De schilderijengalerij van Prins Willem V op het Buitenhof te Den
Haag (I)’ en ‘Catalogus van het Kabinet Schilderijen van Zijne Doorl: Hoogheid
den Heere Prince van Orange en Nassau in ’s Gravenhage’, Antiek 11 (1976/1977)
113-137 en 161-176.
8 Later werd Willem I daarvoor schadeloos gesteld door een zeer hoog salaris van
2,4 miljoen gulden per jaar, of zoals J.Z. Mazel, de directeur van het Mauritshuis in
1844 het formuleerde: ‘Uit dit een en ander vermeen ik (…), te mogen afleiden dat
de bezittingen & goederen door Z.D.H. Prins Willem V achtergelaten, het
eigendom van den Staat zyn geworden en dat zulks is bevestigd door de later
daarvoor toegekende schadeloosstelling’, conceptbrief, Mazel aan Min.
Binnenlandse Zaken, 19/3/1833, zoals geciteerd in Bergvelt, Pantheon, 309 (n. 21).
9 Na twee eeuwen is deze galerij gereconstrueerd en nu open als Galerij Prins
Willem V; deze geeft een goed beeld van een achttiende-eeuws museum, ook al
ontbreken de toenmalige topstukken omdat deze nu als onderdeel van de collectie
van het Mauritshuis daar worden getoond. Zie: https://www.mauritshuis.nl/nlnl/ontdek/galerij-prins-willem-v/, geraadpleegd 15 september 2018.
10 Fock, ‘De schilderijengalerij van Prins Willem V’ en ‘Catalogus’.
11 M. Lemire, ‘Frankrijk en de verzamelingen van stadhouder Willem V van
Oranje/La France et les collections du stathouder Guillaume V d’Orange’, in:
Sliggers en Wertheim, Een vorstelijke dierentuin, 87-114, 119-120.
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hadden in de verschillende landen invloed op de stichting van nieuwe
nationale musea in die landen.12
De Bataafse Republiek (1795-1806)
Vóór 1795 bestond er in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
geen centraal gezag, maar dat veranderde tijdens de Bataafse Republiek.
Voor 1795 was het culturele leven stedelijk georganiseerd geweest – elke
stad met ook maar een beetje ambitie had bijvoorbeeld een
stadstekenacademie. Een landelijke, eventueel vorstelijke (in dit geval
stadhouderlijke) academie bestond hier niet. Dat was in andere Europese
landen wel het geval. Tijdens de Bataafse periode werden de eerste nationale
culturele instellingen gesticht, zoals de Nationale Bibliotheek en het eerste
nationale kunstmuseum, de Nationale Konst-Gallerij. Die laatste werd in
1800 in Huis ten Bosch bij Den Haag gehuisvest, een voormalig
Oranjepaleis. Het initiatief kwam van een burger, namelijk de Agent (Minister)
van Finantiën, Alexander Gogel (1765-1821). Deze vond het beschamend
tegenover het buitenland dat men bezig was de resten van de
genationaliseerde verzamelingen van de Oranjes te veilen – de mooiste
stadhouderlijke collecties op het gebied van kunst en natuur waren immers
door de Franse troepen mee naar Parijs genomen. Op die manier werd het
nationale erfgoed verkwanseld, zo vond hij. Daarom stelde Gogel zijn
medeministers voor om op te houden met het veilen van het Oranjebezit en
de rest van de kunstwerken uit de Oranjepaleizen bijeen te brengen in een
nieuw te stichten nationale kunstinstelling.
Gogels voorstel werd gerealiseerd: de Nationale Konst-Gallerij werd
in 1800 geopend. Er waren toen 192 schilderijen te zien. 13 Ondanks de
suggestie die deze naam wekt, was niet alleen kunst, maar ook geschiedenis
het onderwerp van dit eerste Nederlandse museum; voor beide thema’s
werden aparte kamers ingericht. Ook was er een ‘Italiaansche’ kamer, waar
de weinige buitenlandse schilderijen te zien waren. Het doel van de
historische afdeling van het museum was de Bataafse burgers
navolgenswaardige voorbeelden van deugdzaamheid uit het verleden voor
12 E. Bergvelt, D.J. Meijers, L. Tibbe en E. van Wezel ed., Napoleon’s Legacy. The Rise
of National Museums in Europe, 1794-1830 (Berlijn 2009; Berliner Schriften zur
Museumskunde, 27).
13 Bergvelt, Pantheon, 389 (Bijlage XIIa).
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te houden (zoals Jacoba van Beieren of Michiel de Ruyter); de kunstafdeling
moest kunstenaars artistieke modellen bieden. Overigens moest er wel
betaald worden voor het bezoek aan het museum in Huis ten Bosch, door
de kunstenaars meer dan het gewone publiek. Gewone bezoekers moesten
30 cent betalen, later 55 cent; kunstenaars die kopieën wilden komen maken
60 cent: een vroeg voorbeeld van het profijtbeginsel.
Omdat de Bataafse Republiek erg arm was (er moesten toch wel erg
veel Nederlandse guldens aan de Franse zusterrepubliek worden
afgedragen), konden er maar mondjesmaat aankopen worden gedaan, zowel
op het gebied van geschiedenis als op het gebied van kunst. Men streefde
ernaar de inhoud van dit museum aan te passen, vooral omdat deze nogal
Oranjegekleurd was. Afgezien van de ‘neutrale’ decoratieve schilderijen,
zoals stillevens en landschappen, waren er vele portretten van de Oranjes
zelf en hun medestanders achtergebleven, zoals reeksen admiraals en
generaals. Bovendien eindigde de verplichte rondleiding door het museum
in de Oranjezaal, het uitbundige middelpunt van Huis ten Bosch, door
Amalia van Solms opgericht als gedenkteken voor haar overleden
echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik. Het was wat ironisch dat dit
Bataafse museum voornamelijk eer bewees aan het ancien régime. Vijanden
van Oranje, per definitie de helden van de Bataafse Republiek, waren niet
vertegenwoordigd.
Uit de eerste aankoop bleek dat men dat wilde rechtzetten. Het
schilderij De bedreigde zwaan (afb. 1) door Jan Asselijn (ca. 1610-1652) stelde
volgens de heersende opinie raadpensionaris Johan de Witt voor. Deze was
in een van de stadhouderloze tijdperken (1653-1672) de machtigste man van
de Republiek geweest. De vervaarlijke zwaan op het schilderij was bezig zijn
nest met een ei te verdedigen tegen een blaffende hond. Ter verduidelijking
stond onder de zwaan DE RAAD-PENSIONARIS, op het ei stond
HOLLAND en boven de blaffende hond DE VIAND VAN DE STAAT.
De geleerden waren het niet over eens of deze ‘viand’ nu Engeland of
Oranje moest voorstellen, of misschien wel beide. Later bleek dat deze
bijschriften achttiende-eeuwse inventies waren geweest. De schilder Asselijn
had zijn schilderij nooit als allegorie op de raadpensionaris bedoeld kunnen
hebben, omdat hij was overleden voordat Johan de Witt raadpensionaris
werd. Deze eerste aankoop was overigens tamelijk goedkoop geweest, maar
100 gulden. Dat was het geval omdat het hier een historische aankoop
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betrof. 14 Als het om schilderijen ging die om artistieke redenen werden
verworven, werd er aanzienlijk meer betaald. Dat bleef de hele negentiende
eeuw zo. Ook al was er weinig geld, toch werd er in de Bataafse periode
naar gestreefd ook kunst aan te kopen. Uiteindelijk werden er 129
schilderijen verworven, waarvoor samen 64.000 gulden is betaald
(gemiddeld 525 gulden).15 Omdat aan duurdere buitenlandse kunst niet te
denken viel in deze financieel benarde tijden, werd er onder meer gezocht
naar een goedkope Rembrandt en een goedkope Rubens.16 In 1801 kwam
een ‘Rembrandt’ (nu Carel Fabritius) met De onthoofding van Johannes de Doper
voor 775 gulden in de collectie; De Nijlpaardenjacht van ‘Rubens’ (nu kopie
naar Rubens) kostte in 1804 3.300 gulden. Dit prijsverschil is exemplarisch
voor de waardering die toen en vele jaren daarna aan beide kunstenaars
werd toegekend. De Rembrandtwaardering is een product van later tijd; tot
diep in de negentiende eeuw werd Rubens als een grotere kunstenaar
beschouwd dan Rembrandt, ook in de Noordelijke Nederlanden. Er werd,
waar het kunst betrof, dus niet erg gelet op de landsgrenzen van dat
moment. Algemeen dacht men dat de kunst uit de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden tot één cultuurgebied behoorde, zowel in de handboeken met
biografieën over Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars als in de
musea.17

14

Overigens werd het schilderij in 1804 uit de historische zaal gehaald en geplaatst
bij de andere dierstukken zoals die van Hondecoeter en Weenix in het ‘Tweede
Cabinetje’. Zie: E.W. Moes en E. van Biema, De Nationale Konst-gallery en het
Koninklijk Museum. Bijdrage tot de geschiedenis van het Rijksmuseum (Amsterdam 1909)
70-71. Had het toen zijn historische betekenis verloren voor de toenmalige
museumdirectie?
15 Bergvelt, Pantheon, 40, 390 (Bijlage XIIB).
16 Een dure Rembrandt was op dezelfde veiling te koop als waar Asselijns Zwaan
was verworven, namelijk de Scheepsbouwmeester en zijn vrouw die 8.050 gulden
opbracht; via Parijs is dit schilderij in de Engelse Royal Collection terechtgekomen.
Zie: RKD, no. 35465, geraadpleegd 15 september 2018.
17 Vanaf Karel van Mander in 1604 (Schilder-boeck) tot en met het handboek van Chr.
Kramm, De Leven en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders (…), (6 dln;
Amsterdam 1857-1864) werden Noord en Zuid samen behandeld; pas later kwam
het onderscheid tussen Nederlandse/Hollandse en Belgische/Vlaamse kunst.
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Afb. 1: Jan Asselijn (ca. 1610-1652), De bedreigde zwaan; later opgevat als
allegorie op Johan de Witt, olieverf op doek, Rijksmuseum Amsterdam,
SK-A-4; in 1800 aangekocht voor 100 gulden.

Er waren verschillende machtswisselingen in deze turbulente tijden.
Een hield in dat er een raadpensionaris werd benoemd, Rutger Jan
Schimmelpenninck (1805-1806). Deze wilde resideren in Huis ten Bosch en
dus diende de Nationale Konst-Gallerij daaruit te verdwijnen.
Dientengevolge werden de kunstobjecten overgebracht naar de galerij op
het Buitenhof in Den Haag. Daar waren voorheen de schilderijen van de
voormalige stadhouder te zien geweest, toen daar het eerste kunstmuseum
van Nederland functioneerde. De stadhouderlijke schilderijen zouden nog
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zo’n tien jaar in het Louvre blijven hangen voordat ze, zoals al vermeld
deels, terugkeerden naar Den Haag.18
Lodewijk Napoleon (1806-1810); onderdeel van het Franse Keizerrijk
(1810-1813)
De eerste koning die zich met de nationale kunstcollectie ging bemoeien
was Lodewijk Napoleon, die in 1806 door zijn broer naar het noorden werd
gestuurd om daar koning van Holland te worden. De nationale collectie
kunst en geschiedenis die, ondanks de aanwinsten tijdens de Bataafse Tijd,
nog steeds wat schamel te noemen was, verplaatste hij naar Amsterdam. Dat
gebeurde pas nadat Lodewijk, na veel aarzelen, eerst had besloten dat toch
Amsterdam de hoofdstad zou worden (en niet Utrecht of Den Haag).
Daarna werd het voormalige Amsterdamse stadhuis tot Koninklijk Paleis
omgevormd. Op de tweede verdieping van dat paleis werd in 1808 het
grootste deel van de Haagse collectie ondergebracht. 19 Het werd een
Koninklijk Museum; het was gratis toegankelijk. 20 Lodewijk Napoleon
breidde de collectie op grote schaal uit, waardoor de nadruk op de
Nederlandse (en Vlaamse) Gouden Eeuw kwam te liggen. Twee belangrijke
collecties liet hij aankopen voor meer dan 200.000 gulden; er zijn zo’n 225
schilderijen verworven voor gemiddeld 800 gulden, een stuk duurder dan
onder de Bataafse Republiek. Zo kwamen schilderijen van Jan Steen en
Gerard ter Borch in het museum. Het duurste schilderij dat onder Lodewijk
Napoleon werd aangekocht was De avondschool van Gerard Dou (17.500
gulden in 1808). Dit was kenmerkend in de tijd vóór het impressionisme:
Leidse fijnschilders als Dou waren sinds de achttiende eeuw bijzonder
populair in heel Europa. Schilderijen van buitenlandse meesters, zoals
Rafaël, Domenichino, Murillo en Poussin – die Lodewijk Napoleon ook
had kunnen kopen toen hem de collectie van zijn broer Lucien Bonaparte
werd aangeboden – achtte hij te duur: hij gaf liever miljoenen uit aan de
inrichting van de verschillende Koninklijke Paleizen naar de laatste Franse
18

Zie noot 10.
De rest bleef achter in Den Haag en is uiteindelijk voor het merendeel in het
Mauritshuis terechtgekomen. Zie: Moes en Van Biema, De Nationale Konst-gallery,
135-140.
20 Het Rijksmuseum bleef tot in de twintigste eeuw gratis toegankelijk. Zie over het
Koninklijk Museum in het algemeen: F. Grijzenhout, Een Koninklijk Museum.
Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806-1810 (Zwolle/Amsterdam 1999).
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mode. Daardoor heeft het Amsterdamse Koninklijke Paleis wel prachtig
meubilair in de Franse Empirestijl, maar het Rijksmuseum geen Rafaëls of
Poussins.
Lodewijk Napoleon nam verschillende maatregelen om het
culturele leven centraal te organiseren, geheel naar Frans voorbeeld. Zo
werd de Prix de Rome ingesteld, een prijs die in Frankrijk betekende dat de
betreffende leerling-kunstenaar enige jaren in Rome mocht gaan studeren.
In het Koninkrijk Holland, waar de opleidingen aan de diverse
stadstekenacademies toch wat provinciaal aandeden vergeleken met de
Franse academische kunstopleiding, hield de Prix de Rome in dat de
betreffende jongeling – meisjes hebben nooit naar zo’n subsidie
gesolliciteerd – eerst twee jaar in Parijs doorbracht. Daar werd hij zo goed
mogelijk bijgeschoold in de Franse traditie om daarna nog twee jaar in
Rome te studeren. Op deze wijze zijn dertien kunstenaars naar het zuiden
afgereisd. De blijken van hun vorderingen die ze jaarlijks moesten opsturen
zijn in Rijksmuseum beland.21 Daarnaast liet Lodewijk Napoleon vanaf 1808
de Tentoonstellingen voor Levende Meesters organiseren. Deze zijn de hele
eeuw door gehouden, om de twee jaar (later om de drie jaar) in Amsterdam,
Den Haag en soms nog andere Nederlandse steden. Hier waren de Parijse
jaarlijkse Salons het voorbeeld. Op deze verkooptentoonstellingen was een
overzicht te zien (en te kopen) van de recente productie van de eigentijdse
kunstenaars van dat moment. In tegenstelling tot nu werden toen ook
werken van eigentijdse kunstenaars aangekocht voor het nationale
kunstmuseum. 22 Terwijl er in de Bataafse Tijd slechts zeven eigentijdse
schilderijen waren binnengekomen, zijn er onder Lodewijk Napoleon 51
stuks de collectie komen verrijken, waarvan zeker 20 opgestuurd waren
vanuit Parijs of Rome door de leerling-kunstenaars die de Prix de Rome
hadden ontvangen.
In 1810 werd Lodewijk Napoleon door zijn broer naar Frankrijk
teruggeroepen – hij had zich toch wat al te veel op de hand van zijn
onderdanen getoond. Nederland werd toen deel van het Franse Keizerrijk.
21

E. Bergvelt, ‘De élèves-pensionnaires van Koning Lodewijk Napoleon’, in: Idem
en anderen, Reizen naar Rome. Italië als leerschool voor Nederlandse kunstenaars omstreeks
1800 (Haarlem/Rome 1984) 45-77 (tevens 13 biografieën, ongepagineerd).
22 E. Bergvelt, ‘Lodewijk Napoleon, de levende meesters en het Koninklijk Museum
(1806-1810)’, in: E. Koolhaas-Grosfeld e.a. ed., Lodewijk Napoleon en de kunsten in het
Koninkrijk Holland (Zwolle 2007; = Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (20052006)) 257-299.
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Het waren benarde tijden: de weinige museummedewerkers werden niet
betaald; ze moesten hun geld maar van de stad Amsterdam zien te krijgen.
Willem I (1814-1840)
Willem I nam in principe alle instellingen van Lodewijk Napoleon over en
de ambtenaren mochten blijven zitten – de Franse bezetting was de Duitse
niet. Wel stichtte hij een reeks nieuwe musea, namelijk in 1816 het al
genoemde Koninklijk Kabinet van Schilderijen en het Koninklijk Kabinet
van Zeldzaamheden. Dit laatstgenoemde museum had een zeer gevarieerde
collectie; er waren vooral buiten-Europese voorwerpen uit China en Japan
(Decima) te zien en ook Nederlandse historische objecten.23 Het heeft tot
1883 bestaan en werd toen opgenomen in het nieuwe Rijksmuseum. In
1818 volgde het Koninklijk Kabinet van Oudheden te Leiden.
Bij het aantreden van Willem I bevond het Koninklijk Museum zich
nog steeds in het Koninklijk Paleis. Willem I liet dat als ’s Rijks Museum
verplaatsen naar het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal, waar het tot
1885 bleef. Toen werd het geplaatst in het nieuwe gebouw van P.J.H.
Cuypers. Na de Slag bij Waterloo werd in Parijs gewerkt aan de terugkeer
van de – zoals eerder gezegd de onteigende en dus genationaliseerde –
stadhouderlijke collecties, die in verschillende Parijse musea waren
ondergebracht. 24 De schilderijen kwamen na maanden onderhandelingen
terug naar Den Haag, waar ze uiteindelijk in 1822 werden geplaatst in het
Mauritshuis (als Koninklijk Kabinet van Schilderijen), overigens samen met
het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. Daarbij kreeg elk kabinet zijn
eigen verdieping, wat in beide gevallen gezien de omvang van de collecties
een niet heel riante behuizing vormde. Ook al lijkt de naamgeving op
verschil te duiden, toch waren ’s Rijks Museum en het Koninklijk Kabinet
van Schilderijen gelijkwaardig: ze waren beide overheidsmusea die door de
overheid werden bekostigd en elk besluit over aankopen moest door de
23

Dat waren bijvoorbeeld de historische objecten die in 1825 bij de herordening
van de collecties overgebracht waren uit ’s Rijks Museum in het Trippenhuis, dat
daarna een museum met louter schilderijen en een prentenkabinet werd.
24 Soms wordt ten onrechte vermeld dat ook de Amsterdamse schilderijen naar
Parijs zijn geweest, maar de ‘roof’ heeft zich hier grotendeels beperkt tot de
bezittingen van de stadhouder. Deze was immers de vijand, wat de stad Amsterdam
niet was.
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koning worden genomen. 25 Dat heeft ertoe geleid dat er soms het
misverstand is ontstaan dat Willem I ook zelf altijd heeft betaald voor de
schilderijen; dat was zeker niet altijd het geval. Het grootste deel van het
geld is door het ministerie betaald. Wanneer het budget voor de musea niet
toereikend was en ook de post ‘onvoorzien’ op de rijksbegroting (waarover
de koning vrijelijk mocht beschikken) uitgeput, dan bleek de koning bereid
om zelf bij te springen. Hij kreeg een riant salaris van 2,4 miljoen gulden,
dat mede bedoeld was als schadeloosstelling door de in de Franse Tijd
geleden verliezen, zoals de voormalige stadhouderlijke collecties van natuur
en kunst. Het was bedoeld om de hofhouding van te bekostigen en
verbouwingen van de verschillende paleizen; en soms betaalde de koning de
aankoop van kunstwerken voor de musea.
De museumdirecteuren kregen geen eigen budget, maar moesten,
als ze schilderijen – en heel zelden beelden – wilden kopen, hun voorstellen
met redenen omkleed indienen. Uitgangspunt voor beide directeuren was in
hun museum een encyclopedisch overzicht te bieden van de kunstenaars uit
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 26 Ze gebruikten de
eerdergenoemde biografische handboeken over Hollandse en Vlaamse
schilders als uitgangspunt. In beide musea bestonden verlanglijsten met
namen van kunstenaars, gebaseerd op die handboeken – overigens
bestonden zulke lijsten niet op het gebied van de geschiedenis. Van elke in
de handboeken besproken kunstenaar wilden ze een representatief werk, het
liefst een topstuk. De collecties van hun musea zouden dan ook steeds meer
op elkaar gaan lijken. De argumenten die ze gebruikten bij hun
aankoopvoorstellen voor Nederlandse en Vlaamse schilderijen was vaak dat
het betreffende schilderij een beter voorbeeld was van het werk van de
schilder dan het al aanwezige. Zo moest er in het Rijksmuseum van Jan
Asselijn een landschap komen, want diens Bedreigde zwaan was niet
karakteristiek genoeg. Asselijn was namelijk bekend om zijn landschappen,
niet om zijn dierstukken. Zo’n brief legde een lange ambtelijke weg door de
Haagse burelen af (waarbij deze vaak werd gekopieerd). Uiteindelijk
arriveerde het schrijven bij de koning die dan besloot of een voorstel al dan
niet werd gehonoreerd.
25

Bergvelt, Pantheon, 93-94.
Daarnaast deden ze soms ook voorstellen op historisch gebied, die zoals gezegd
veelal goedkoper waren; deze blijven hier verder buiten beschouwing. Zie: Bergvelt,
‘Great Narratives or Isolated Statements?’.
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Dat wil echter niet zeggen dat de koning de auctor intellectualis van
het aankoopbeleid was. Het ging om ad-hocbeslissingen, waarbij de grote
lijnen door de directeuren waren uitgezet. Na aankoop, meestal op een
veiling, volgde dan het Koninklijke Besluit waarin stond aan welk museum
het werd toegewezen – in sommige gevallen hadden beide
museumdirecteuren hun verlangen naar hetzelfde schilderij te kennen
gegeven. Het was wel duidelijk dat de koning een voorkeur voor het Haagse
museum had, dat was niet alleen te zien aan het toewijzingsbeleid, maar ook
aan de bedragen die werden toegewezen: 250.000 tegenover 83.000 gulden.
Hiervoor werden 220 respectievelijk 78 oude schilderijen gekocht. Het
toewijzingsbeleid werd niet altijd door de twee directeuren toegejuicht. In
gezamenlijk overleg stelden zij in 1825 een ruil voor, waarbij onder meer
enkele besluiten van de koning werden rechtgezet. Een schilderij van Peter
Paul Rubens en een van Anthony van Dyck die in 1822 door de koning aan
het Mauritshuis waren toegewezen, kwamen toen terecht in het
Trippenhuis.27
Uit hun uitlatingen wordt duidelijk dat beide museumdirecteuren
het liefst wel een collectie met internationale meesters hadden beheerd,
zoals Rafaël, Domenichino, Murillo en Poussin, maar op dat terrein hebben
ze begrijpelijkerwijs weinig aanvragen ingediend. De reden om Nederlandse
schilderijen af te wijzen door het ministerie of de koning was louter dat ze
te duur waren. Buitenlandse schilderijen vielen in een andere, haast
onbereikbare prijsklasse. Op het terrein van buitenlandse kunst was de
koning wel de initiatiefnemer, maar helaas had hij niet altijd een gelukkige
hand van aankopen.28 Onder de wel geslaagde aanwinsten was een schilderij
van Bartolomé Murillo (afb. 2). Het Mauritshuis kreeg de buitenlandse
kunst toegewezen door de koning, waaraan hij overigens veel meer geld
besteedde dan aan Noord- en Zuid-Nederlandse kunst; in het Trippenhuis
moest de directeur zich tevredenstellen met het kopen van
reproductieprenten voor het Rijksprentenkabinet dat sinds 1816 ook in het
Trippenhuis was geplaatst.29 Zo werden prenten naar de kartonschilderingen
van Rafaël in Hampton Court gekocht (nu Victoria & Albert Museum,
27

Bergvelt, Pantheon, 402.
Dat kwam doordat er bij hem niet zozeer artistieke, maar ook sociale motieven
meespeelden. Dan werd een werk aangekocht omdat de verkoper gesteund moest
worden om welke reden dan ook. Zie: Bergvelt, Pantheon, 95-96.
29 Tekeningen zouden pas vanaf 1876 worden verzameld voor het
Rijksprentenkabinet. Zie: Bergvelt, Pantheon, 123.
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Londen). Een van de duurste aankopen op dat terrein was een prent naar
Leonardo da Vinci’s fresco met Het Laatste Avondmaal in Milaan voor 750
gulden (afb. 3). Voor dat bedrag konden drie eigentijdse schilderijen
gekocht worden. Ook aan contemporaine kunst werd geld besteed; vanaf
1828 werd daarvoor zelfs jaarlijks 20.000 gulden uitgetrokken. Dat was voor
beide musea samen.30

Afb. 2: Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682), Maria met kind,
olieverf op doek, Mauritshuis, Den Haag, 296 (in bruikleen bij
Rijksmuseum Amsterdam, SK-C-1366); in 1818 gekocht voor 20.160,
02 gulden (met een verloren gegaan schilderij van Guido Reni).

30

E. Bergvelt, ‘Nationale, levende en 19de-eeuwse meesters. Rijksmusea en
eigentijdse kunst (1800-1848)’, in: Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van een
nationale instelling (Weesp 1985; = Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)) 77-149.
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Afb. 4: Raphael Morghen (1758-1833) naar Leonardo da
Vinci’s Laatste Avondmaal, ets en gravure, Rijksprentenkabinet,
Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-70.879; in 1828 gekocht
voor 750 gulden.

In principe zette Willem I dus het kunst- en museumbeleid van Lodewijk
Napoleon voort, zij het met veel minder geld. Voor beide kunstmusea
werden aankopen gedaan op het gebied van oude en eigentijdse kunst en
geschiedenis, voor het Mauritshuis vooral buitenlandse kunst: waar bij
Lodewijk Napoleon de nadruk had gelegen op de typische Nederlandse (en
soms Vlaamse) Gouden Eeuw, besteedde Willem I vooral geld aan
buitenlandse kunst en objecten uit de Klassieke Oudheid. Het duurste
object dat onder Willem I voor de nationale musea werd verworven was een
camee (gesneden steen) uit de klassieke oudheid. Dat was de zogenaamde
‘Grote Camee’ of De triomf van keizer Constantijn, waarschijnlijk in 315 na
Christus gemaakt voor het hof van Constantijn de Grote, om Constantijns
overwinning op zijn rivaal Maxentius in 312 te vieren; deze is tegenwoordig
te zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (afb. 4). Daarvoor trok
Willem I in 1823 50.000 gulden uit, terwijl de duurste Nederlandse
schilderijen daaronder bleven. In 1828 werd Rembrandts Anatomische Les van
Dr. Tulp voor het Mauritshuis gekocht voor 32.000 gulden. 31 Dat was
overigens met behulp van de opbrengst van de zogenaamde ‘dubbele’
31

Bergvelt, Pantheon, 116-117.
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schilderijen van het Rijksmuseum die kort daarvoor geveild waren (voor ca.
22.000 gulden). De koning had goed geluisterd naar de argumenten van de
museumdirecteuren: telkens ging het in hun voorstellen om een beter
voorbeeld van het werk van de meester dan het al aanwezige schilderij in de
collectie. Daarom kwam hij op het lumineuze idee – de koopman-koning
immers – dat de ‘mindere’ en dus ‘dubbele’ die vervangen waren door
betere schilderijen, wel verkocht konden worden. Zo werd er in 1828 een
veiling georganiseerd.32 Ook voor De Liefdesbrief van Johannes Vermeer werd
aan het einde van de eeuw, in 1893, niet zoveel betaald als voor de camee
van Constantijn: 45.000 gulden.33

Afb. 5: De triomf van keizer Constantijn of ‘De Grote Camee’, wsch. in
315 n.Chr. gemaakt voor het hof van Constantijn de Grote,
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden; in 1823 aangekocht voor 50.000
gulden.

32 J.P. Filedt Kok, ‘The 1828 Sale of Paintings from the Rijksmuseum’, The
Rijksmuseum Bulletin 57 (2009) 283-311.
33 Bergvelt, Pantheon, 94. Overigens was er nauwelijks sprake van inflatie gedurende
de negentiende eeuw.
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In 1830 kwam door de Belgische Opstand een abrupt einde aan de
aankopen voor beide musea. Tussen 1830 en 1870, in het midden van de zo
nationalistisch geachte negentiende eeuw, werd er nauwelijks iets voor de
rijksmusea uitgegeven; de salariëring van de beambten werd zo mogelijk
stopgezet; zelfs bij de suppoosten werd dat geprobeerd. Dat duurde tot
1870, toen de Nederlandse economie weer langzaam begon te bloeien.
Willem II (1840-1849)
In deze tijd van culturele kaalslag werd Willem II koning (1840-1849). In
1839, toen de situatie met België eindelijk geregeld was en de normale
situatie leek terug te keren, mocht, nog net onder Willem I, langzaam weer
begonnen worden met het doen van aankoopvoorstellen. Er waren
onderhandelingen gaande met een eigentijdse kunstenaar over een schilderij
dat te zien was geweest op de Tentoonstelling van Levende Meesters, toen
Willem II koning werd. Onmiddellijk liet hij de onderhandelingen afbreken.
Hij verbood daarna elke aankoop voor de musea. 34 Per definitie deed
Willem II het tegengestelde van wat zijn vader had gedaan; hun relatie was
dan ook slecht te noemen. Willem II’s vijandigheid ten aanzien van de
rijksmusea vond zijn oorzaak hoogstwaarschijnlijk in het feit dat zijn salaris
was gekort. Terwijl zijn vader 2,4 miljoen gulden per jaar had gekregen,
moest Willem II genoegen nemen met 1,5 miljoen: het grondgebied
waarover hij regeerde was, door de afscheiding van België, nu eenmaal
aanmerkelijk verkleind.35
Willem II richtte daarentegen zijn artistieke belangstelling op zijn
eigen privémuseum in de speciaal daarvoor gebouwde Gotische Zaal in Den
Haag.36 Sterker nog, hij heeft geprobeerd dat wat in de nationale musea als
‘Koninklyk eigendom’ aangemerkt kon worden terug te krijgen en in zijn
privémuseum op te nemen. Het antwoord op de – als gênant beschouwde –
vraag van de koning wat koninklijk en wat rijksbezit was, werd door de
museumdirecteuren, gesteund door de minister, eerst vertraagd. Na twee
jaar werd de koning ongeduldig. Toen werd gezegd dat dat niet meer na te
34

Bergvelt, Pantheon, 139-140.
Bergvelt, Pantheon, 139.
36 E. Bergvelt, ‘De kunstverzamelingen en het museum van koning Willem II’, in: S.
Paarlberg en H. Slechte ed., Willem II. De koning en de kunst
(Zwolle/Dordrecht/Luxemburg 2014) 82-109, 317-319.
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gaan was.37 Zo saboteerden ambtenaren en ministerie gezamenlijk succesvol
de koninklijke poging om de genationaliseerde stadhouderlijke collectie te
re-privatiseren en ook de schilderijen die door Willem I zelf bekostigd
waren terug te halen uit de nationale musea.
In en rond de Gotische Zaal bracht Willem II zijn prachtige
internationale collectie schilderijen en tekeningen onder. Ook als hij niet
aanwezig was, kon het koninklijke museum bezocht worden. Aan het
bijeenbrengen van de kunstcollecties heeft Willem II excessief veel geld
besteed; berekend is dat hij gemiddeld zo’n 6.000 gulden besteedde aan de
schilderijen. Dat was een van de redenen dat Willem II, financieel
aanmerkelijk minder bekwaam dan zijn vader, een lening van 1 miljoen
gulden bij zijn zwager, de tsaar van Rusland, moest aangaan. Daarbij had hij
zijn kunstcollecties als onderpand gegeven. Toen de koning in 1849
plotseling overleed, moesten de erfgenamen de collectie te gelde maken en
laten veilen om de tsaar de lening terug te kunnen betalen. Althans, dat
dachten ze. Pas nadat een commissie meer dan 25 jaar bezig was geweest
om orde te scheppen in de ondoorzichtige situatie van de koninklijke
financiën, bleek dat de verkoop niet nodig was geweest. 38 Als gevolg
daarvan bevinden de internationale meesterwerken uit de collectie van
Willem II zich tegenwoordig in allerlei prestigieuze buitenlandse musea: in
de Hermitage (St. Petersburg; werken van de Italiaanse kunstenaars
Guercino en Sebastiano del Piombo en van de Nederlander Bartholomeus
van der Helst), Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie (Berlijn; van de
Vlaamse primitieven Rogier van der Weyden en Simon Marmion), de
Wallace Collection (Londen; schilderijen van Rembrandt, Rubens, Van
Dyck, Hobbema en Andrea del Sarto), The National Gallery of Art
(Washington; van de Vlaamse primitief Jan van Eyck) en het Metropolitan
Museum (New York; Rembrandt). Op de veiling van de schilderijen van
Willem II in 1850 kocht de puissant rijke Amsterdamse verzamelaar Adriaan
van der Hoop voor 13.714,50 gulden een schilderij van David Teniers. Dat
bevindt zich nu als bruikleen uit het Amsterdamse kunstbezit in het
37

Ook al was het niet eenvoudig, toch is het mij in de meeste gevallen gelukt om uit
te zoeken wat door het ministerie en wat door de koning was bekostigd. Daarvoor
moesten wel de archieven van beide musea, het ministerie en het Koninklijk
Huisarchief geraadpleegd worden. Zie: Bergvelt, Pantheon, Bijlage XIII, 400-402
(voor de schilderijen die tussen 1814 en 1840 in het Rijksmuseum zijn beland). Zie
ook: ibidem, 139 en het citaat in noot 8.
38 E. Hinterding, ‘De veiling van de eeuw’, in: Paarlberg en Slechte, Willem II, 31.
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Rijksmuseum. 39 Bovendien zijn op die veiling enkele tekeningen van
Leonardo, ‘Rafaël’ en Rubens door de Amsterdamse verzamelaar C.J. Fodor
verworven; deze bevinden zich nu in het Amsterdam Museum. 40 Het
merendeel van de tekeningen werd gekocht door Engelse musea, zoals het
British Museum.
In tegenstelling tot in andere landen waren de musea hier lange tijd
geen onderwerp van discussie in de pers. De enige die kritiek uitte was de
bekende auteur E.J. Potgieter (1808-1875). Hij was een historisch
geïnteresseerde literator, niet een kunstkenner. In De Gids, een belangrijk
cultureel tijdschrift waarvan Potgieter ook redactielid was, publiceerde hij in
1844 ‘Het Rijks-Museum te Amsterdam’. Ondanks de suggestie die van
deze titel uitgaat, behandelde hij niet het hele museum maar leverde hij
vooral kritiek op de eerste zaal in het Trippenhuis, die met de ‘historiële
portretten’. Volgens hem ontbraken daar afbeeldingen van vele helden en
belangrijke historische gebeurtenissen. Potgieters uitgangspunt was dan ook
heel anders dan dat binnen het museum, waar het om de kunst ging en waar
historische aanwinsten min of meer toevallig waren. Het was een historische,
nationalistisch te noemen visie, tegenover een artistieke visie die het ideaal
nog steeds in het Zuiden had. Op Potgieters publicatie volgde een doodse
stilte: er is geen enkele reactie bekend, binnen of buiten het museum. 41
Geschiedenis zou pas weer een plaats in het nationale museum krijgen bij de
opening van Cuypers’ nieuwbouw in 1885.
Slotopmerkingen
De eigenaardigheden van de Nederlandse nationale musea (twee nationale
kunstmusea, waar buitenlandse schilderijen grotendeels ontbreken en de
nadruk op het Amsterdamse kunstbezit in het Rijksmuseum) zijn terug te
voeren op de specifieke historische omstandigheden in Nederland.
39

Bergvelt, Pantheon, 152.
M. Jonker in Paarlberg en Slechte, Willem II, 281 (cat. no. 179; Leonardo), 281282 (cat. no. 180; navolger van Rafaël); 284-285 (cat. no. 184; twee tekeningen van
Rubens). Andere tekeningen bevinden zich nog in Nederlands koninklijk bezit en in
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.
41 Bergvelt, Pantheon, 154-159; Idem, ‘Potgieter’s “Rijksmuseum” and the Public
Presentation of Dutch History in the National Museum (1800-1844)’, in: L. Jensen,
J. Leerssen en M. Mathijsen ed., Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage
and the Nation (Leiden/Boston 2010) 171-195.
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Ellinoor Bergvelt
Weliswaar werd hier net als in andere landen een nationaal museum gesticht
door de Bataafse machthebbers, maar zonder Lodewijk Napoleon was het
vermoedelijk daarbij gebleven en hadden we net als elders één nationaal
museum gehad, dat in Den Haag had gestaan. Omdat Lodewijk Napoleon
echter Amsterdam als hoofdstad koos en zijn Koninklijke Museum in zijn
Koninklijke Paleis in Amsterdam werd ondergebracht, liep het hier anders
dan in andere landen. Willem I had de uit Parijs teruggekeerde schilderijen
kunnen samenvoegen met die in het Rijksmuseum, maar dat heeft hij
nagelaten. Kennelijk wilde hij liever de voormalige stadhouderlijke
schilderijen dicht bij zich in Den Haag houden als Koninklijk Kabinet van
Schilderijen en alle herinneringen aan de Amsterdamse tegenstanders van
Oranje, de Bataafse Tijd en Lodewijk Napoleon geïsoleerd in Amsterdam
in ’s Rijks Museum laten. Wel trok Willem I flinke geldsommen uit voor
aankopen voor de verschillende nationale musea, zij het dat hij aanzienlijk
meer geld aan het Haagse dan aan het Amsterdamse museum besteedde.
Laat staan dat de Zuid-Nederlandse musea binnen het koninklijke dan wel
ministeriële blikveld kwamen. Sindsdien hebben we hier twee nationale
kunstmusea. Opvallend is overigens dat de pers pas aan het einde van de
negentiende eeuw een rol gaat spelen; Potgieters artikel uit 1844 blijft de
eruptie van een enkeling.
Zonder Lodewijk Napoleon was het aandeel van het Amsterdamse
kunstbezit in het Rijksmuseum niet zo groot of wellicht geheel afwezig
geweest. Dan had Amsterdam, net als de andere Nederlandse steden met
enige ambitie, eerder een stedelijk museum gehad. Waar andere Nederlandse
steden hun oude stedelijke kunstbezit combineerden en combineren met
(plaatselijke) eigentijdse kunst, ontstond in Amsterdam eerst een nationaal
museum (sinds 1808, met de nieuwbouw in 1885), toen een Stedelijk
Museum (1895), dat zich in de loop der tijd tot een museum voor moderne
kunst zou ontwikkelen en tot slot een Amsterdams Historisch Museum
(1926), nu Amsterdam Museum. 42 Ondanks dat bevindt het belangrijkste
deel van het Amsterdamse kunstbezit zich nog steeds in het Rijksmuseum.
42

Wel waren er eerder stedelijke musea in Amsterdam, gewijd aan de aan de stad
gelegateerde collecties van individuele verzamelaars, namelijk het Museum Van der
Hoop (zie: R.E. Kistemaker, ‘Museum Van der Hoop. Het eerste gemeentelijke
museum van Amsterdam, 1855-1885’, in: E. Bergvelt, J.P. Filedt Kok en N.
Middelkoop ed., De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van
Adriaan van der Hoop (1778-1854) (Amsterdam 2004) 48-62), Museum Fodor (zie: E.
Bergvelt, ‘Carel Joseph Fodor en zijn museum. Een Amsterdams museum voor
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Koningen en nationale musea
Lodewijk Napoleon was degene die de basis heeft gelegd voor de
huidige nadruk op het eigen nationale erfgoed. Dat was niet iets wat door
Willem I en Willem II werd voorgestaan – laat staan een gevolg van
nationalistische opvattingen ten aanzien van kunst – maar het gevolg van
het zuinige beleid, zeker na de Belgische Opstand. De enige die het had
kunnen veranderen, Lodewijk Napoleon, had andere prioriteiten en
bovendien lijkt zijn eerste doel het laten zien dat hij een rechtgeaarde
Hollander was: vandaar zijn nadruk op de Hollandse (en wat Vlaamse)
Gouden Eeuw. Als het aan de museumdirecteuren had gelegen hadden zij
net zo’n internationale collectie gehad als het Louvre of de National Gallery
in Londen. In andere nationale musea werden de voormalige vorstelijke,
internationaal georiënteerde, verzamelingen opgenomen (zoals in het
Louvre of het Prado) of er werd op grote schaal in de negentiende eeuw
aangekocht zoals voor de National Gallery na de hervormingen van 1855.43
Hier heeft Willem I daarentegen wel het meeste geld voor het Mauritshuis
aan internationale schilderijen besteed, maar op dat gebied had hij niet een
gelukkige hand van aankopen. Voor het overige werd voor de beide musea
schilderijen (en wat beelden) van zoveel mogelijk verschillende Nederlandse
en Vlaamse kunstenaars gekocht, maar altijd met mate. Daaraan kwam een
einde in 1830, door de Belgische Afscheiding. Willem II daarentegen stond
regelrecht vijandig tegenover de Nederlandse overheidsmusea. Daarvoor
mocht onder zijn bewind niets meer worden gekocht. Hij concentreerde
zich op zijn particuliere internationale collectie kunstwerk, die werd verloren
voor Nederland, vooral door zijn verregaande financiële onbekwaamheid.

moderne kunst’, in: G. Reichwein, E. Bergvelt en F. Wieringa, Levende Meesters. De
schilderijenverzameling van C.J. Fodor (1801-1860) (Amsterdam 1995) 34-50) en
Museum Willet-Holthuysen (zie: H. Vreeken, ‘Bij wijze van museum : oorsprong,
geschiedenis en toekomst van Museum Willet-Holthuysen, 1853-2010’, 2 dln,
proefschrift Universiteit van Amsterdam 2010).
43 Voor die tijd was de situatie in het Londense nationale museum even treurig als
in de Nederlandse rijksmusea in die tijd. Dat veranderde volledig na een
parlementaire enquête en de daaropvolgende reorganisatie. Zie: E. Bergvelt, ‘De
Britse Parlementaire Enquête uit 1853. De “modernisering” van de National
Gallery in Londen’, in: E. Bergvelt, D.J. Meijers en M. Rijnders ed., Kabinetten,
galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden
(Heerlen/Zwolle 2013; oorspronkelijk verschenen in 2005) 335-358.
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Studeren À la Carte:
Bij ons leer je de wereld kennen
Wilt u uw kennis verbreden op universitair niveau, maar wilt u niet meteen een hele
studie volgen? Dan biedt Studeren à la carte u de ideale mogelijkheid!
De Faculteit der Geesteswetenschappen is uniek in haar rijkdom op het gebied van
(kunst)geschiedenis, regiostudies en taal- en letterkunde. Haar expertise en aanbod beslaan niet
alleen Europa maar vrijwel de hele wereld. U als à la carte-cursist, kunt tot de verbeelding sprekende
kennis opdoen, die uw kijk op de wereld aanzienlijk kan verbreden.
Studeren à la carte biedt u de mogelijkheid om cursussen te volgen op een of meerdere van de
volgende gebieden:
x
x
x
x
x
x

Communicatie en educatie
Cultuur en geschiedenis
Gedrag en maatschappij
Muziek, beeldende kunst en vormgeving
Religie en filosofie
Taalkunde

Mogelijkheden genoeg: u heeft de keuze uit ruim 200 cursussen.
Vooropleiding is niet vereist, maar kennis op VWO-niveau en een goede leesvaardigheid in het Engels
zijn wenselijk.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure, roosters, kosten en betaling, zie:
www.universiteitleiden.nl/onderwijs/overig-onderwijs/contract-en-aanschuifonderwijs/studeren-a-la-carte

Kunstenaars in de politiek. Joachim Wtewael en
Paulus
Moreelse
in
Utrecht
tijdens de
Bestandstwisten (1609-1621)
Marianne Eekhout
Op zondag 21 januari 1610 verschenen vierduizend schutters op het plein
voor het stadhuis in Utrecht. Ze vroegen de secretaris van de stad de
privileges erop na te slaan, want ze eisten een nieuwe magistraat. Burgers en
hoplieden, zowel gereformeerden als katholieken, zagen een kans de macht
van de Utrechtse adel te verminderen. De secretaris weigerde echter
‘dusdanige wichtige saecken, eischen, ende alle mondeling over te brengen’,
omdat hij vreesde dat ‘een woord vergeten ofte anders beduijt connen
werden’.1 Een delegatie van de betogers werd uitgenodigd op het stadhuis,
enkele uren later stapte de magistraat op. Op 25 januari installeerde Utrecht
een nieuwe raad.
Twee Utrechtse mannen die vooraan stonden tijdens dit conflict
tussen magistraat en burgerij waren de schilders Joachim Anthonisz.
Wtewael (1566-1638) en Paulus Moreelse (1571-1638). Het was het begin
van een periode waarin zij zelf in de vroedschap van Utrecht zaten of daar
zeer nauwe banden mee onderhielden. Wtewael bekleedde in 1610 korte tijd
een positie als raad in de vroedschap van Utrecht. Moreelse kwam in 1618
in de vroedschap en Wtewael werd in 1631 opnieuw benoemd. 2 In de
beeldvorming over kunstenaars staan meestal hun artistieke kwaliteiten op
de voorgrond. De prominente plaats van Wtewael en Moreelse in de
Utrechtse politiek roept echter de vraag op hoe zij hun kunstenaarsbestaan,
hun maatschappelijke carrière en hun politieke leven combineerden. In
hoeverre beïnvloedden religie en politiek Wtewaels en Moreelses kunst en
wat vertelt hun verhaal ons over de verhouding tussen politiek, religie en
kunst in de periode van de Bestandstwisten?
In de literatuur zijn de Bestandstwisten in Utrecht eerder
bestudeerd vanuit het oogpunt van de religiegeschiedenis. 3 Daarin wordt
Het Utrechts Archief (hierna HUA), toegang 702, inv.nr. 109, lijst van de leden
van het stedelijk bestuur 1455-1671, 1610, f.232r.
2 Ibidem, 1618 en 1631; HUA, toegang 702-1, inv.nr. 121-5, 1604/05-1612/13, 25
januari 1610.
3 Zie bijvoorbeeld B.J. Kaplan, Calvinists and libertines. Confession and community in
Utrecht 1578-1620 (Oxford 1995).
1
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weliswaar een beeld geschetst van de gebeurtenissen in Utrecht, maar
slechts vanuit religieus oogpunt. Individuele deelnemers zijn niet, of in
beperkte mate, onderzocht. Kunsthistorici hebben Joachim Wtewael en
Paulus Moreelse wel bestudeerd, maar zij worden daarin vooral beoordeeld
op hun artistieke kwaliteiten. 4 In zijn proefschrift over Moreelse bespreekt
Eric Domela Nieuwenhuis zijn leven en verwijst op verschillende punten
naar zijn politieke activiteiten. Over het algemeen verbaast hij zich erover
dat zijn politieke positie Moreelse niet of nauwelijks werk lijkt te hebben
opgeleverd. 5 Anne Lowenthal merkt in haar proefschrift over Wtewael
terloops op dat hij in de periode tussen 1610 en 1620 opvallend minder
werken schilderde dan in de jaren daarvoor en daarna. 6 Een verklaring
hiervoor geeft ze niet, maar ze vraagt zich wel af of zijn gereformeerde
achtergrond wel samen kon gaan met zijn kunstenaarschap. 7 Ook al stelt ze
vast dat de gereformeerde leer van Calvijn en de kunst goed samen gaan,
blijkt uit de vraag duidelijk verwondering over het feit dat Wtewael zowel
een gerespecteerd kunstenaar als een contraremonstrants politicus kon zijn.
Dit artikel gaat in op de bijzondere verhouding tussen kunst,
politiek en religie. Het werpt een nieuw licht op de schijnbare
tegenstellingen die uitgaan van de combinatie tussen kunst en politiek
enerzijds en kunst en het gereformeerde geloof anderzijds. Eerst wordt de
politieke situatie in Utrecht geschetst tijdens de Bestandstwisten. Daarna
komt de religieuze achtergrond van Wtewael en Moreelse aan bod. Tot slot
wordt hun kunstenaarschap belicht tegen de achtergrond van hun politieke
carrière.

Zie: C.M.A.A. Lindeman, Joachim Anthonisz. Wtewael (Utrecht 1929); C.H. de Jonge,
Paulus Moreelse. Portret- en genreschilder 1571-1638 (Assen 1938); A.W. Lowenthal, The
paintings of Joachim Anthonisz. Wtewael (1566-1638) (Proefschrift, Columbia University
1975); E. Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse (1571-1638) (Proefschrift,
Universiteit Leiden 2001); J. Clifton, L.M. Helmus en A.K. Wheelock Jr. ed., Liefde
en lust. De kunst van Joachim Wtewael (Utrecht 2015).
5 Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, bijvoorbeeld 110-111.
6 Lowenthal, The paintings, 39.
7 A.W. Lowenthal, Joachim Wtewael and Dutch Mannerism (New York 1986) 32-34.
4
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De Bestandstwisten in Utrecht
Het conflict speelde zich af tijdens de Bestandstwisten. In 1609 besloten de
strijdende partijen – de Republiek en Spanje – tijdelijk de wapens neer te
leggen. Ze kwamen een bestand van twaalf jaar overeen. Tijdens deze
adempauze in de gevechten verschoof de aandacht in de Republiek van de
oorlogvoering met de buitenlandse vijand naar interne problemen op
politiek en religieus gebied. De belangrijkste problemen betroffen de vragen
of er een definitieve vrede met Spanje moest komen, wat de rol van de kerk
in de staat moest zijn en hoe een scheuring binnen de gereformeerde kerk
voorkomen kon worden.
De manier waarop deze problemen tot uitdrukking kwamen,
verschilde van stad tot stad. In Utrecht sloeg al snel de vlam in de pan. Een
lokaal protest mengde zich met nationale (religieuze) kwesties. Op lokaal
niveau heerste in Utrecht ergernis over de positie van de adel in de stad. In
januari 1610 ontstonden er onlusten waarbij de burgerij eiste dat er direct
een nieuwe magistraat werd aangesteld. Opvallend is dat zowel
gereformeerden als katholieken zich aansloten bij het protest. Het was geen
religieus protest, het ging de Utrechters erom de macht van de Ridderschap
in de stad en de Staten te verkleinen. Zo wilden ze niet langer dat de eerste
burgemeester van de stad altijd uit de adel werd gekozen en beklaagden ze
zich over het feit dat de Ridderschap de gerechtigheid wilde ‘besnijden ende
usurperen [overnemen]’. 8 Het protest werkte en het stadsbestuur trad af. Op
25 januari 1610 werd een nieuwe vroedschap geïnstalleerd op het stadhuis
die was gekozen en bevestigd door de schutterij. Onder de nieuw
aangestelde leden was kunstenaar Joachim Wtewael. Paulus Moreelse
behoorde tot hun sympathisanten.9
De rust keerde echter niet terug. Een nieuwe menigte verzamelde
zich voor het stadhuis omdat de juiste procedure niet gevolgd zou zijn. 10 Op
6 april 1610 vertrok de nieuwe vroedschap. Daarop volgde een ‘acte van
amnestie’ die op 28 april werd voorgelezen vanaf het stadhuis. In de acte
werd geregeld ‘dat men niemandt van wat qualiteijt ofte conditie, hij sij in
persoon ofte goederen ter oorsaecke van dien sal worden achterhaeldt,
misleijdt ofte misdaen in eenigerlije maniere’. 11 De stad zette dit middel in
HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.302v.
HUA, toegang 702-1, inv.nr. 121-5.
10 HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.239r-240v.
11 Ibidem, f.243v.
8
9
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om de gemoederen tot bedaren te brengen en de eenheid te herstellen. Daar
bovenop kwam de verklaring van de nieuwe commandant van het garnizoen
in Utrecht, graaf Ernst Casimir van Nassau, dat hij ‘ruste, vreede ende
eenigheijdt van de selvige stadt Utreght’ verlangde.12 Daarop installeerde hij
de oude raad, en verdween Wtewael uit de vroedschap.
Nu een akkoord was bereikt ontwikkelde Utrecht zich tot een
remonstrantse stad in de Republiek. Alle predikanten in de stad hingen de
rekkelijke stroming onder de gereformeerden aan. 13 Net als de
contraremonstranten geloofden de remonstranten dat God alles had
voorbeschikt, maar zij voegden daaraan toe dat de mens zelf enige invloed
had op zijn lot. Bovendien geloofden zij dat de staat invloed mocht hebben
op de kerk en dat die kerk een brede volkskerk zou moeten worden. Deze
tolerantere stroming binnen de gereformeerde kerk vond bijstand van
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Hij ondersteunde
de remonstrantse steden in de steeds feller wordende strijd met de
contraremonstranten. De Staten van Holland keurden onder zijn leiding in
augustus 1617 de Scherpe Resolutie goed. Daarin stond dat remonstrantse
steden ‘waardgelders’, oftewel huurlingen mochten aannemen om
contraremonstrantse onlusten te voorkomen. In Utrecht werden
zeshonderd waardgelders aangesteld die naast de schutterij en het garnizoen
de rust in de stad moesten bewaren.
Stadhouder Maurits van Oranje (1567-1625), hield zich in het
conflict lange tijd op de vlakte, maar koos in 1617 de kant van de
contraremonstranten. Na de Scherpe Resolutie voelde hij zich gepasseerd,
omdat de waardgelders hun eed van trouw niet aan de stadhouder maar aan
de Staten van Utrecht aflegden. Daarop verkreeg hij steun van de
meerderheid van de Staten-Generaal in Den Haag om de waardgelders in
Utrecht af te danken. De overmacht van Maurits zorgde ervoor dat
bloedvergieten werd vermeden en de waardgelders hun wapens
neerlegden. 14 De ontevreden burgers die in 1610 korte tijd hadden geregeerd
voelden zich gesteund door Maurits. Op 22 juli 1618 kwam een groep van
zeven burgers haar beklag doen bij de stadhouder. Onder hen waren
opnieuw Joachim Wtewael en Paulus Moreelse. Eigenlijk waren ze gestuurd
HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.261r-v.
Kaplan, Calvinists and libertines, 246.
14 Ibidem, 255; W. Bezemer, ‘De magistraatsverandering te Utrecht in 1618’,
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 17 (1896) 71-106: 71-72;
Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 40-41.
12
13
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door de kerk om te verzoeken of zij hun contraremonstrantse religie
mochten uitoefenen. Ze stelden echter ook politieke vragen aan de
stadhouder onder de noemer dat zij ‘vroome patriotten ende lieffhebbers
van de stadt’ waren. 15 Zij vroegen Maurits ‘wel stoutelijck tegens haren
gedaen eet van getrouwicheyt verandering van de magistraet’, oftewel of hij
een nieuw stadsbestuur wilde aanstellen.16
Twee dagen later, op 24 juli, nam Utrecht een nieuw
regeringsreglement aan. Daarin werd een belangrijke bepaling opgenomen
over de achtergrond van de nieuwe bestuurders. Alleen de ‘notabelste ende
gequalificeerste persoonen vande stadt, wesende vande ware-christelijcke
ende gereformeerde Religie ende goede getrouwe Patriotten’ mochten
worden aangesteld in de veertig leden tellende vroedschap. 17 Paulus
Moreelse en Johan Wtewael, de broer van Joachim, kwamen in de nieuwe
vroedschap.18 Joachim zelf viel buiten de boot, omdat hij niet tegelijkertijd
met zijn broer in de raad mocht dienen. Pas na Johans dood kreeg Joachim
een plaats in de vroedschap. In de tussentijd bekleedde Wtewael meerdere
functies in kerkelijke en liefdadigheidsinstellingen, waaronder diaken en
kerkmeester van de Jacobikerk en regent van het Sint Maartensgasthuis.19
Wtwael en Moreelse: religie en politiek
Joachim Wtewael en Paulus Moreelse stonden beiden vooraan toen Maurits
in Utrecht orde op zaken stelde. De tijdelijke politieke positie van Wtewael
in 1610 deed hem blijkbaar besluiten in juli 1618 opnieuw te vragen om
politieke verandering. In de tussentijd hadden zowel Wtewael als Moreelse
zich op andere wijze geprofileerd in Utrecht. In 1611 waren zij beiden
betrokken bij de oprichting van het Lucasgilde, dat tot dat moment nog
onderdeel was van het Zadelmakersgilde. Binnen het Lucasgilde
vertegenwoordigde Wtewael de schilders. Moreelse werd de eerste deken
HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.315v.
HUA, toegang 702, inv.nr. 64 Stukken betreffende de wijziging van het
regeeringsreglement, 1619, zonder paginanummers.
17 Ibidem.
18 HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.373r.
19 L. Helmus, ‘Een verrassend en gevarieerd leven: Joachim Wtewael (1566-1638)’,
in: J. Clifton, L.M. Helmus en A.K. Wheelock Jr. ed., Liefde en lust. De kunst van
Joachim Wtewael (Utrecht 2015) xx-xxiv: xxi.
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16
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van het gilde. De oprichting ging gepaard met het aannemen van een
nieuwe ordonnantie die de belangen van schilders moest behartigen. Sinds
het afsluiten van het Bestand werd namelijk kunst uit de Zuidelijke
Nederlanden geïmporteerd en die toestroom van kunst van buitenaf wilden
de Utrechtse kunstenaars zoveel mogelijk beperken.20
In 1618 stonden Wtewael en Moreelse officieel voor Maurits als
vertegenwoordigers van de contraremonstranten in Utrecht. In het
historisch en kunsthistorisch onderzoek is dit feit tot nu toe direct aan de
religieuze en politieke achtergrond van de kunstenaars verbonden. Dat ze
voor de stadhouder stonden heeft hen beiden de reputatie van rechtlijnige,
contraremonstrantse politici opgeleverd. Toch is die vaststelling op zijn
minst omstreden, omdat er zelfs in de Utrechtse politiek in 1618 nog ruimte
blijkt te zijn geweest voor bestuurders die zich niet direct hadden
aangesloten bij de contraremonstranten. Officieel was vastgelegd dat de
nieuwe raden tot de ‘ware religie’ moesten behoren en dat het ‘patriotten’
moesten zijn. Toch werd de soep minder heet gegeten dan hij was
opgediend, omdat Maurits ook veel waarde hechtte aan een goed bestuur.
Ervaren bestuurders met andere opvattingen over het geloof werden
daarom in heel Holland getolereerd.21 Hoe zat dat dan met Wtewael en
Moreelse?
Joachim Wtewael werd in 1566 geboren, in het jaar van de
Beeldenstorm. Hij was, zoals alle Nederlanders van zijn generatie, katholiek
gedoopt en werkte onder andere in dienst van bisschop Charles de
Bourgneuf de Cucé in Frankrijk. Na zijn terugkeer naar Utrecht nodigden
de heren Staten van het Hollandse Zuiderkwartier Wtewael in 1594 uit een
glasraam voor hen te ontwerpen. Het werd geplaatst in de Sint-Jan in
Gouda en had als thema vrijheid van geweten. 22 Dit thema had betrekking
op de overwinning van het gereformeerde geloof en de politieke vrijheid en
tolerantie die de Nederlandse Opstand de Republiek had opgeleverd. In de
periode dat hij aan het raam werkte, trouwde Joachim in 1595 met Christina

Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 29-31.
Zie ‘Willem van Beveren’ in: P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed., Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek (NNBW).
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw, geraadpleegd 12 december
2018.
22 Z. van Ruyven-Zeman, Stained Glass in the Netherlands before 1795 II the South
(Amsterdam 2011) 538-539.
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van Halen. Dit deed hij voor de gereformeerde kerk.23 Naast zijn carrière als
schilder had Wtewael een succesvolle handel in vlas. Hij was dus financieel
onafhankelijk. Na 1610 werd hij kerkmeester en diaken in de Jacobikerk,
waar hij ook een graf kocht. Deze kerk stond bekend als een
interconfessionele kerk waar in 1578 korte tijd zelfs ruimte was geweest
voor zowel katholieken als protestanten. 24 Later veranderde hij van mening
en ging hij naar de Buurkerk, waar hij werd begraven in 1638. Een jaar voor
zijn dood schonk hij nog een groot bedrag – twaalfhonderd gulden – aan de
Utrechtse predikant Johan Breyer.25 Over Breyer is niet veel bekend, maar
wel dat hij zich aansloot bij de beweging van Gisbertus Voetius die geloofde
in een strikte naleving van de geloofsregels. Dat Wtewael zich later in zijn
leven aansloot bij de contraremonstranten blijkt ook uit een document uit
1622 dat werd opgestuurd naar Hugo de Groot in Parijs. 26 De –
waarschijnlijk remonstrantse – auteur typeerde in zijn geschrift alle mannen
die een rol speelden in het verzetten van de wet in 1618 door Maurits. Over
Wtewael schreef hij:
Joachim Uytewael, b roeder van Jan Anthonisz. Uytew ael […] is een
schild er, h ebbende hem soo in den jare 1610 als daarnae ende in de
leste alteratie tegens sijne w ettelijcke overh eyt gestelt ende met de
hoofden van de factie gevoecht, sonder eenigen last veranderinge
van regeringe in de leste alteratie verso cht, daerover hij mede van
falsité beschuldicht; is oock seer partiael in de Calvinische religie.27

De auteur benoemt Wtewaels religieuze voorkeur als ‘seer partiael in de
Calvinische religie’. De woordkeuze zegt veel over de geloofsvoorkeur van
de auteur, omdat ‘calvinist’ in de zeventiende eeuw een scheldwoord was.28
Op basis van deze gegevens droeg Wtewael de contraremonstranten dus
niet alleen een warm hart toe, hij maakte onderdeel uit van de groep die de
precieze leer over de voorbeschikking aanhing. De auteur suggereert ook
dat Joachim minder bekendheid genoot in Utrecht dan zijn broer Jan, die
op dat moment raad in de vroedschap was. Tevens legt hij Wtewael ten laste
Lowenthal, Joachim Wtewael, 29.
Kaplan, Calvinists and libertines, 262.
25 Lowenthal, The paintings, 35.
26 Bezemer, ‘De magistraatsverandering’, 73.
27 Als geciteerd in Ibidem, 93.
28 M. van Veen, Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het ‘calvinisme’ in de Lage
Landen (Zoetermeer 2009) 11.
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dat hij ‘sonder eenigen last’ de wettelijke vroedschap omver wilde werpen,
niet één maar zelfs twee keer. Op 1 oktober 1631 kwam Wtewael overigens
opnieuw in de vroedschap toen hij de overleden raad Roelant Gerubulus
verving. Hoewel hij voor het leven was benoemd, verzocht hij in 1636 of hij
vanwege zijn ‘indispositie’ ontslagen mocht worden. In zijn plaats werd zijn
zoon Peter benoemd.29
Paulus Moreelse werd waarschijnlijk in 1571 geboren in Utrecht. Zijn
vader Jan had zich in 1568 in Utrecht gevestigd vanuit Leuven, in 1586
werd hij aangesteld als deken van het kuipergilde.30 Net als Wtewael maakte
ook Moreelse een reis naar Italië, waarbij hij onder andere Rome bezocht.
Na zijn terugkeer naar Utrecht trouwde hij met Antonia van Wyntershoven
in 1602. Op het moment van trouwen was het echtpaar waarschijnlijk
katholiek. Zoals Eric Domela Nieuwenhuis heeft aangetoond, trouwde het
bruidspaar niet in de kerk, maar op het stadhuis ten overstaan van de
schepenen. Dit betekende in de vroegmoderne tijd meestal dat de
echtelieden de gereformeerde religie niet aanhingen, maar slechts hun
huwelijk lieten administreren op het stadhuis. Vast staat dat Moreelses zoon
Johannes in 1627 in Rome was en daar werd benoemd in de katholieke orde
van St. Pieter en St. Paulus.31
Zijn katholieke geloof was vóór 1618 geen probleem. In 1610
kwamen zowel protestanten als prinsgezinde katholieken naar het stadhuis
om te pleiten voor een andere rol van de ridderschap in de magistraat. Het
geloof van de betrokkenen was geen discussiepunt. Sterker nog, katholieken
hadden in Utrecht een sterke positie en een grote gemeenschap. Zij hoopten
in 1610 dat zij opnieuw hun eigen geloof zouden mogen uitoefenen en
deden mede daarom mee aan het protest tegen de positie van de adel. 32
Moreelse had bovendien een vooraanstaande positie in de stad. Voordat hij
in 1618 tot de vroedschap toetrad, was hij 1611, 1612 en 1615 onderdeel
van het bestuur van het Lucasgilde in Utrecht. Officieel moest je om in de
vroedschap te komen echter gereformeerd zijn. In 1618 was de situatie
echter dusdanig dat stadhouder Maurits op dat punt niet bijzonder strikt te
werk ging. Bestuurlijke ervaring en loyaliteit aan de stadhouder wogen
zwaarder dan hun contraremonstrantse opvattingen. Desalniettemin werd
Moreelse juist in 1618 lidmaat van de gereformeerde kerk. Was dit een
HUA, toegang 702, inv.nr. 109, f.447r.
Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 13-17.
31 Ibidem, 23.
32 Kaplan, Calvinists and libertines, 242.
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opportunistische en strategische zet? Of had hij zich oprecht laten bekeren?
Hij besloot in ieder geval actief lidmaat te zijn, en was van 1623 tot 1625
kerkmeester van de Buurkerk.
Moreelses ambivalente houding ten opzichte van de religie viel ook
de auteur van het document uit 1622 op. Hij schreef over de nieuwe raad:
Pauwelsz Moreelsz. is een vremdeling, seer muytachtich van aerdt,
tegens sijn wettelijcke overh eyt opstaende ende regerensgesint,
mitsgaders van falsité geaccuseert bij sijn eygen medemutins, gelijck
in capite deses geseyt is, die hem oo ck seer partiael dagelijcks soo
in ’t kerckelijcke als politijcke is dragende op hoop van daardoor tot
meerder staet te geraecken, alho ewel hij allen staet onweerdich is, als
sich selven oock met hoeren seer verloopen hebbende. 33

Uit dit citaat kunnen we opnieuw veel informatie halen over Moreelses
reputatie in de stad. Waar Wtewael redelijk netjes wordt behandeld in het
document, kreeg Moreelse beduidend meer voor de kiezen. Een deel van de
gebruikte termen waren algemeenheden, die voor de meeste nieuwe
vroedschapsleden werden gebruikt. Dit gold onder andere voor de term
‘vremdeling’, een verwijzing naar personen met een Zuid-Nederlandse
achtergrond.34 Tijdens het Twaalfjarig Bestand was er een discussie over de
rol van Zuid-Nederlanders in het stadsbestuur, omdat zij niet tot de
oorspronkelijke inwoners van de stad behoorden. Een belangrijk punt was
zijn ‘partialiteit’ ten opzichte van de kerk en de politiek. De auteur
suggereert dat Moreelse opportunistisch te werk ging, zowel in zijn politieke
als religieuze voorkeuren. De auteur uitte hiermee de beschuldiging dat
Moreelse zomaar van religie en dus van partij kon veranderen. Tot slot werd
hij beschuldigd van hoerenloperij. Of dit ook echt waar was, is onduidelijk.
Domela Nieuwenhuis suggereert dat het wellicht slaat op het gebruik van
naaktmodellen en de bijbehorende zedeloosheid van kunstenaars. 35
Eenmaal in de vroedschap profileerde Moreelse zich niet op de
voorgrond. Hij werd eenmaal kameraar en tweemaal schepen, maar hield
zich vooral bezig met ruimtelijke ordening. Zo ontwierp hij de
Catharijnepoort en maakte hij deel uit van verschillende commissies die

Zoals geciteerd in: Bezemer, ‘De magistraatsverandering’, 74.
Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 43.
35 Ibidem, 43; Kaplan, Calvinists and libertines, 242.
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adviseerden over de vernieuwing van gebouwen. 36 Daarnaast was hij niet
wars van nepotisme. Zoals velen in de vroedschap droeg Moreelse
familieleden voor wanneer functies vrijkwamen. Zo bezorgde hij zijn
jongere broer Johan in 1624 een functie als havenmeester. In totaal zat
Moreelse twintig jaar in de vroedschap. Eenmaal was hij hoofdman van het
schuttersvendel ‘Zwarte Knegten’. Als een van de acht hoofdmannen
maakte hij deel uit van de gevestigde elite van Utrecht; de positie was een
bevestiging van zijn maatschappelijke status.37
Politieke kunst?
In politiek opzicht schopte Paulus Moreelse het in 1618 verder dan Joachim
Wtewael. Wtewael bediscussieerde zijn plaats in de vroedschap
waarschijnlijk met zijn broer Johan, die aan het langste eind trok. Waarom
de broers kozen voor Johan is niet bekend. De gevolgen van deze keuze
zijn echter wel zichtbaar. Anne Lowenthal signaleerde dat Wtewael in de
periode van 1610 tot 1620 minder schilderde dan in de decennia daarvoor
en daarna.38 Door zijn inkomsten uit de vlashandel kon Wtewael in tijden
dat hij politiek actief was minder schilderen.
Joachim Wtewael was in zijn tijd een gevierd kunstenaar. Vooral zijn
kleinere mythologische scènes werden voor hoge prijzen verkocht, omdat
die makkelijk in een woonhuis konden worden gehangen.39 Hij schilderde
robuuste figuren die regelmatig naakt worden afgebeeld. Deze manier van
schilderen wordt vaak niet geassocieerd met contraremonstranten zoals
Wtewael. Dat zij het schilderen van naakt ongepast vonden is een van de
mythes die in de negentiende en twintigste-eeuwse literatuur over
gereformeerden zijn geslopen. Onder aanvoering van theoloog en politicus
Abraham Kuyper (1837-1920) kwam toen het beeld van de sobere, strikte
en spaarzame calvinist op. Op basis van deze beeldvorming kreeg in de
literatuur het idee de overhand dat gereformeerden al in de zeventiende
Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 13-60; ‘Paulus Moreelse’ in: P.C.
Molhuysen en P.J. Blok ed., NNBW.
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw, geraadpleegd 12 december
2018.
37 Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 16, 45-48, 53.
38 Lowenthal, The paintings, 39.
39 Lindeman, Joachim Anthonisz, 20-21.
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eeuw een moeizame relatie hadden met kunst, en zeker met het verbeelden
van naakt in de kunst. 40 Ook Anne Lowenthal worstelde met deze
beeldvorming in haar proefschrift: In the confrontation between the evenly matched
forces of sensuality and reason, Wtewael does not commit himself, leaving room for the
beholder to make his own choice.41
Volgens Lowenthal spreken de sensualiteit en de rede elkaar tegen op
Wtewaels kunst, en creëert hij een bewuste afstand tussen het werk en de
beschouwer. Op basis van zijn kunst constateerde Lowenthal zelf al dat er
in de zeventiende eeuw geen probleem was met de thema’s die Wteweal
schilderde, maar het is mogelijk nog een stap verder te gaan. Wtewael had
verschillende identiteiten die naast elkaar bestonden: gereformeerd,
vlashandelaar, politicus, man, vader en schilder. Als schilder liet hij zich
beïnvloeden door zijn tijd in Italië en de maniëristische kunst van Hendrik
Goltzius en Cornelis van Haarlem. Daarnaast maakte Wtewael zelf de
overgang van het katholieke naar het gereformeerde geloof in zijn stad mee,
en had kennis opgedaan van zowel de katholieke als gereformeerde kunst.
Net als de meesten van zijn collega-schilders liet Wtewael zich bovendien
niet weerhouden door de religieuze achtergrond van een potentiële klant.
In 1600 schilderde Wtewael bijvoorbeeld een bijzonder schilderij van
de heilige Sebastiaan. De opdrachtgever is onbekend, maar een katholiek ligt
voor de hand. Lowenthal concludeerde dat in dit schilderij, vanwege
Wtewaels persoonlijke achtergrond, allerlei verborgen antikatholieke
boodschappen zitten. Deze mogelijkheid kan niet worden uitgesloten, maar
zou Wtewael daarmee niet zijn opdrachtgever voor het hoofd stoten? Een
verklaring voor de opdracht en de verbeelding van Sebastiaan kan ook
liggen bij de opdrachtgever zelf. Lowenthal wijst het St. Sebastiaansgasthuis
af als potentiële opdrachtgever, omdat de naaktheid van Sebastiaan
onmogelijk zou kunnen worden getolereerd binnen deze instelling. 42 Zoals
we hebben gezien ligt de tolerantie van naakt in de samenleving echter veel
genuanceerder. Bovendien hadden dit soort gasthuizen regelmatig
schilderijen van hun patroonheilige aan de muur hangen, waaraan zowel het
gasthuis als de magistraat zich niet stoorde. Zo’n type schilderij hoorde dan
bij de geschiedenis van het gasthuis, en vertegenwoordigde niet langer een

M. Eekhout, Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme (Zutphen
2018).
41 Lowenthal, Joachim Wtewael, 59.
42 Lowenthal, Joachim Wtewael, 93-94.
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religieuze lading.43 Deze lezing van het schilderij wordt ondersteund door de
kunsthistorische analyse van het werk als ‘afwijkend van de gangbare
iconografie’. De pijlen van Sebastiaan liggen onderaan de voorstelling, en
steken niet uit zijn lichaam. 44 De nieuwe iconografie ondersteunt op die
manier de nieuwe manier van kijken naar patroonheiligen van een stad of
een instelling. Het schilderij haalde zo de religieuze angel uit de verbeelding
van Sebastiaan, waardoor het werk geschikt was om te hangen op een
publieke plek zoals een gasthuis.
Wtewaels politieke voorkeur is in zijn werk niet terug te zien, behalve
wellicht in de serie allegorische tekeningen over de Nederlandse
geschiedenis uit 1622-1625.45 De opdrachtgever van deze serie is en blijft
echter onbekend. Daarnaast nam het aantal religieuze onderwerpen in zijn
werk vanaf 1618 toe, terwijl het aantal mythologische onderwerpen juist
afnam. 46 Dit kan in plaats van met zijn politieke carrière ook te maken
hebben gehad met een grotere vraag naar Bijbelse thema’s in plaats van
mythologische thema’s. Binnen Wtewaels oeuvre nemen familieportretten
een bijzondere plaats in. In 1601 schilderde hij zichzelf en zijn vrouw
Christina. Wtewaels zelfportret toont hem als zelfbewuste schilder. Het
portret van Christina laat haar zien als goede huisvrouw die vroom en zuinig
de autoriteit van haar man accepteert, aldus Lowenthal. 47 Later vulde
Wtewael de reeks aan met portretten van zijn (aangetrouwde) kinderen. We
zien hen allen in rijke kleding, zoals hoort bij de maatschappelijke positie
van de familie. Bijna allemaal hebben ze een boek, waarschijnlijk een bijbel,
in de hand of naast zich op tafel liggen.48 De laatste in de reeks is het portret
van zijn jongste dochter Eva uit 1628. Hij schilderde haar op
eenentwintigjarige leeftijd als rijke jonge vrouw, maar het portret was ook
een genreportret van een deugdzame vrouw. Eva is aan het naaien, en haar
portret is een archetype van de deugdzaamheidsvoorstellingen die Johannes
Vermeer en Gerard Ter Borgh maakten. Zelfs het schaartje heeft een
dubbele betekenis; een noodzakelijk instrument tijdens het naaien en een
M. Eekhout, Material memories of the Dutch Revolt. The urban memory landscape in the
Low Countries, 1566-1700 (Proefschrift, Universiteit Leiden 2014) 54-55.
44 Clifton, Liefde en lust, 88.
45 Lowenthal, The paintings, 39, 400-401; A. Lowenthal, ‘Wtewael’s Netherlandish
history reconsidered’, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 38 (1987) 215-225.
46 Lowenthal, The paintings, 50.
47 Ibidem, 95-97.
48 De familieportretten bevinden zich in het Centraal Museum, Utrecht.
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symbool van het eindige leven.49 De familieportretten vertellen zo veel over
de manier waarop Wtewael zijn familie zag en welk beeld hij wilde uitstralen
over zijn maatschappelijke positie.
Paulus Moreelse bleef gedurende zijn politieke leven zeer actief als
schilder werken. Anders dan Wtewael was hij niet financieel onafhankelijk.
Zijn carrière was zelfs op zijn hoogtepunt tussen 1625 en 1630, op het
moment dat hij ook kerkmeester en schepen was.50 Historiestukken met een
politieke betekenis heeft Moreelse niet of nauwelijks gemaakt. De enige
werken die daarvoor in aanmerking komen, zijn een in 1619 geschilderde
allegorie op de Vrede en een allegorie van de Pietas. Het eerste werk staat
slechts vermeld in een veilingcatalogus uit 1846, maar het tweede werk
bestaat nog steeds. De interpretatie van de voorstelling is lastig, zoals blijkt
uit de verschillende titels die het werk heeft gedragen. De Jonge noemde het
een allegorie van de Godsvrucht, en in 1977 werd het in de internationale
tentoonstelling Masters of light genoemd als een allegorie op het protestantse
geloof. Domela Nieuwenhuis interpreteert het werk als een pietas, met
name door het gegeven dat het werk is te herleiden tot een prent van de
katholieke Abraham Bloemaert. De herkomstgeschiedenis van het doek laat
niet toe de opdrachtgever te achterhalen. Interessant zijn de twee aktes die
uit een gekantelde kist vallen, en waar zegels en wapens op te zien zijn.
Domela Nieuwenhuis wijst erop dat het onderste zegel dat van de stad
Utrecht betreft. Het bovenste is moeilijk te onderscheiden, maar lijkt op het
wapenschild van de familie Wtewael.51 Zou deze familie de opdrachtgever
geweest kunnen zijn? Wtewael en Moreelse kenden elkaar in ieder geval
goed, maar waarom zou Wtewael het niet zelf hebben geschilderd? En als
het inderdaad een werk voor de familie Wtewael betrof, waarom zouden ze
deze opdracht hebben verstrekt? Gegevens ontbreken om deze vragen nu te
beantwoorden.
Moreelse stond bekend om zijn portretten. De politiek leverde hem
geregeld opdrachten op, maar niet in grote aantallen. Zo portretteerde hij
slechts twee van zijn collega’s in de vroedschap. Daar stond tegenover dat
zijn maatschappelijke status allerlei introducties bij hooggeplaatste personen
opleverde. In 1610 maakte hij bijvoorbeeld kennis met graaf Ernst-Casimir
die Moreelse in 1612 een belangrijke opdracht gaf voor het maken van zijn
Lowenthal, Joachim Wtewael, 25-37, 158-159; J. Clifton, A.K. Wheelock Jr. en L.M.
Helmus ed., Pleasure and piety. The art of Joachim Wtewael (Princeton 2015).
50 De Jonge, Paulus Moreelse, 25-26.
51 Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 554-555.
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portret. Een jaar eerder had Ernst-Casimir zijn vrouw Sophie Hedwig van
Brunswijk al laten portretteren, en dat liet hij Moreelse opnieuw doen in
1612. In 1626 kwam Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647) naar Utrecht.
Moreelse zat enerzijds aan het diner met de stadhouder als raad in de
vroedschap, maar ontving hem ook op zijn atelier als kunstenaar. De
schilderijen die Frederik Hendrik bevielen werden vervolgens nagestuurd.
In sommige gevallen zat Moreelses maatschappelijke carrière zijn
opdrachten ook in de weg. Zo schilderde hij geregeld portretten voor de
Stichtse adel, maar alleen voor de enkele protestantse leden hiervan. 52 Een
mogelijke barrière van de andere leden van de adel was Moreelses aandeel in
de gebeurtenissen van 1610. De aanval die de burgers, waaronder Moreelse
en Wtewael, uitvoerden op de positie van de adel in Utrecht was
waarschijnlijk geen aanmoediging bij hem een portret te bestellen.
Als portretschilder nam Moreelse opdrachten aan van alle gezindten.
Zijn eigen religieuze of politieke voorkeur stond hem daarbij niet in de weg.
Zo schilderde hij verschillende remonstranten tussen 1610 en 1615,
waaronder Johannes Wtenbogaert en Maria van Utrecht – de echtgenote
van Johan van Oldenbarnevelt. Het meest in het oog springende portret in
dit kader is volgens Domela Nieuwenhuis het portret dat Moreelse maakte
van de jezuïet Johannes van Gouda, een fanatiek aanhanger van de
katholieke contrareformatie. Het werd geschilderd in 1618, in het jaar dat
zowel Moreelses carrière als portretschilder als zijn politieke leven in de lift
zat. 53 Omdat Moreelse zelf zo lang katholiek bleef en pas in 1618 koos voor
het gereformeerde geloof is de opdracht niet vreemd. Zijn reputatie als
portretschilder zal bovendien voldoende reden zijn geweest voor Johannes
van Gouda om bij Moreelse aan te kloppen. De religieuze en politieke
voorkeur van zowel de kunstenaar als de opdrachtgever waren bij het
maken van een schilderij van ondergeschikt belang.
Conclusie
Joachim Wtewael en Paulus Moreelse waren kunstenaars met een politieke
carrière. Voordat ze in de vroedschap kwamen, hadden ze al een reputatie
als kunstenaar. Ook zijn ze gedurende hun politieke leven blijven schilderen.
Moreelse was zelfs succesvoller en productiever dan ooit. Zoals
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kunsthistorici eerder al concludeerden had de politiek geen directe invloed
op hun kunst, maar in hoeverre hun maatschappelijke en politieke carrière
zich tot elkaar verhielden bleef al die tijd onduidelijk. De verhouding tussen
de politiek, religie en kunst stond in dit artikel juist centraal.
In 1610 verschenen Wtewael en Moreelse op het politieke toneel. In
de bronnen staan ze tijdens de Bestandstwisten voor het eerst opgetekend
in de lokale politiek. Wtewael kwam direct in de vroedschap, maar moest
hier na drie maanden weer afscheid van nemen. Moreelse bleef meer op de
achtergrond in 1610. Hij was als katholiek patriot betrokken bij het protest
tegen de macht van de adel en stond te boek als een betrouwbare schutter.
Het duurde echter tot 1618 voor Wtewael en Moreelse opnieuw op het
hoogste politieke niveau meespraken. In de tussentijd hadden zij echter wel
samen het nieuwe Lucasgilde bestuurd. Toen Maurits de wet verzette, werd
Moreelse in de vroedschap gekozen. Hij was net dat jaar gereformeerd
geworden. Wtewael viel buiten de boot, omdat zijn broer Johan een zetel
kreeg in de vroedschap. In 1631 werd hij alsnog aangesteld.
De kunst van Wtewael en Moreelse veranderde niet van stijl en
onderwerpskeuze door hun toetreding tot de bestuurlijke elite. Wel is het
opvallend dat Wtewael in de periode 1610-1620 minder schilderde dan in de
decennia daarvoor en daarna. Zijn politieke en maatschappelijke carrière
zorgde ervoor dat hij minder tijd had om te schilderen. Voor Moreelse was
de situatie anders. Hij schilderde evenveel als daarvoor, maar zette wel zijn
politieke netwerk in om opdrachten te verkrijgen. Zijn reputatie als schilder
was voor opdrachtgevers waarschijnlijk even belangrijk als zijn
maatschappelijke status. Moreelse en Wtewael profileerden zich in de
politiek in een chaotische periode. De Bestandstwisten zetten de Republiek
op zijn kop. Het kiezen van een kant pakte in het geval van Moreelse
gunstig uit, en ook Wtewael wist zich beloond voor zijn inzet in 1610 en
1618. Het blijft echter de vraag of Moreelse zich ook als lidmaat had
aangemeld bij de gereformeerden als hij niet had geloofd dat de
contraremonstranten aan het langste eind hadden getrokken. De schijn van
opportunisme die zijn besluit in 1618 oproept, laat zien dat mensen – ook in
de zeventiende eeuw – zich aangetrokken voelden tot politieke macht. Zijn
status als gerespecteerd portretschilder legde Moreelse daarbij absoluut geen
windeieren.
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De dynastieke grafkerk: over dertiende-eeuwse
klaverbladen met een memoriefunctie in de Lage
Landen
Elizabeth den Hartog
In 1199 stierf koning Richard I van Engeland (1157-1199) bij het kasteel
van Châlus-Chabrol (Anjou). Zijn lichaam kwam te liggen bij zijn naaste
familieleden in de abdijkerk van Fontevraud (Aquitanië), zijn hart in de
kathedraal van Rouen (Normandië) en zijn ingewanden bleven achter in
Châlus. Hoewel partiële bijzettingen al uit de tiende eeuw bekend zijn en
doorgaans te maken hebben met de problemen die het transport van de
lichamen van ver van huis gestorven aristocraten met zich meebrachten,
werd het opsplitsen van lichamen ook vanuit politieke en religieuze
overwegingen gepraktiseerd.1 In Richards geval was er naast een praktische,
inderdaad sprake van een politieke achtergrond. Richard was immers koning
van Engeland, hertog van Aquitanië, hertog van Normandië en graaf van
Anjou geweest. De bijzettingen in verschillende plaatsen dienden er onder
meer toe deze gebieden voor zijn opvolgers te claimen.2
Uniek was Richards bijzetting in onderdelen niet. Koning Karel V
van Frankrijk (1338-1380) bijvoorbeeld, slechts 27 jaar oud, begon zich
vanaf 1364 te bekommeren om de wijze waarop hij begraven moest gaan
worden. Om te beginnen liet hij voor zichzelf en zijn vrouw een
grafmonument maken dat voorzien was voor de Sint-Johannes de
Doperkapel van de abdijkerk van Saint-Denis bij Parijs, vanouds de grafkerk
van de Franse koningen, uitzonderingen daargelaten. Voor het hart van de
koning kwam er een tweede tombe in het koor van de kathedraal van Rouen,
1 A.

Erlande-Brandenburg, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les
tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Bibliothèque de la Société
Française d’archéologie 7 (Parijs 1975) 93-94; D. Westerhof, Celebrating
Fragmentation: The Presence of Aristocratic Body Parts in Monastic Houses in
Twelfth- and Thirteenth-Century England’, in: J. Hall en C. Kratzke ed., Sepulturae
Cistercienses. Burial, Memorial and Patronage in Medieval Cistercian Monasteries, 56 :1-4
(Cîteaux: commentarii cistercienses 2005) 27-44.
2 M. Margue, ‘Mort et pouvoir : le choix du lieu de sépulture (espace Meuse-Moselle
XIe-XIIe siècles)’, in: M. Margue ed., Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen
âge’, Onzièmes Journées Lotharingiennes, Publications de la Sections historique de
l’Institut Grand-Ducal CXVIII, Publications de CLUDEM 18 (Luxemburg 2006)
289-290; M. Duffy, Royal Tombs of Medieval England (Stroud 2011) 57-60.
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die duidelijk de bedoeling had de Franse hegemonie in Normandië te
benadrukken. En dan was er nog een derde tombe voor Karels ingewanden,
die begraven moesten worden in de cisterciënzerabdij van Maubuisson,
nabij de resten van zijn moeder Bonne de Luxembourg. De familie kwam
hier op de derde plaats.3
Ook het stoffelijk overschot van Filips de Goede (1396-1467),
hertog van Bourgondië, die in Brugge overleed, werd gesplitst. Zijn lichaam,
hart en ingewanden werden afzonderlijk verpakt en tijdelijk onder het
hoogaltaar van de thans verdwenen Sint-Donaaskerk te Brugge bijgezet. Pas
in 1474 bracht men het lichaam naar het kartuizerklooster van Champmol
in Bourgondië, waar zijn vader en grootvader lagen. De ingewanden kregen
toen een definitieve plek in de zuidelijke muur van de crypte van de
Donaaskerk; een marmeren gedenkplaat in het koor herdacht de overleden
hertog. Zijn hart ging ofwel naar de Heilig Grafkerk in Jeruzalem, ofwel
naar het klooster van de Celestijnen in Parijs.4 Ook Philips voerde bij leven
het bewind over meer dan één regio. Hij was een prins van Franse bloede,
hertog van Bourgondië en heerser over de Lage Landen. De plek waar hij
begraven werd, gold als een statement, een kwestie van kleur bekennen, om
aan te geven waar zijn hart daadwerkelijk lag. Wanneer Philips de Goede
niet een deel van zichzelf aan de Vlamingen had geschonken, had hij de
inwoners van het rijkste gewest onder zijn beheer ongelofelijk geschoffeerd.
Waar een heerser begraven lag, deed er dus toe.
De graven van overleden heersers verleenden een plaats prestige en
golden als bezienswaardigheden. Al in de jaren 1260 schreef Guillaume de
Nangis voor de bezoekers van de abdijkerk van Saint-Denis bij Parijs een
populair Franstalig gidsje over de koninklijke graven aldaar.5 Daarom waren
de grafmonumenten van belangrijke personen doorgaans ook voorzien van
- soms zeer uitgebreide - epitafen. En omdat dergelijke graven bezoekers
trokken, dienden ze niet alleen voor de ‘memoria’ van de overledenen,
waren het niet alleen monumenten die de stichters en weldoeners van
kerken en kloosters in het zonnetje zetten, maar golden ze tevens als dragers
van politieke boodschappen.6 Had het belang van de locatie afgedaan, dan
3

P. Pradel, ‘Les tombeaux de Charles V’, Bulletin Monumental CIX (1951) 273-296.
A. Viaene, ‘Harten in lood. Topografie van hart-urnen in West-Vlaanderen’,
Biekorf 64 (Brugge 1963) 323-324.
5 Erlande-Brandenburg, Le roi est mort, 106.
6 A. McGee Morganstern, Gothic Tombs of Kinship in France, the Low Countries and
England (Philadelphia 2000).
4
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draaiden adellijke en aristocratische families er echter de hand niet voor om
hun laatste rustplaats niet in de kerk van hun voorouders te bepalen, maar
in die van een nieuwe, meer moderne kloosterorde, al naar gelang de
heersende trend.
Liet de elite zich aanvankelijk vooral in benedictijnenkloosters
begraven, met de komst van de hervormingsgezinde ordes zoals die van de
in late elfde eeuw gestichte cisterciënzers, waar soberheid en strengheid in
het vaandel stonden en waar men leken zoveel mogelijk buiten de deur hield,
deden veel adellijke families moeite juist in deze kloosters begraven te
worden. Niet alleen meende men hier in betere handen te zijn dan bij de
bestaande ordes, een dergelijke bijzetting was exclusief en dus
statusverhogend. 7 In 1180 was Lodewijk VII de eerste Franse koning die bij
de cisterciënzers, in het klooster Barbeau, werd begraven.8
Deze ommezwaai had tot gevolg dat de geestelijken van de
kloosters en kerken waar de bijzettingen tot dan toe hadden plaatsgevonden,
tegengas gingen bieden. In het eerdergenoemde Saint-Denis bij Parijs
bijvoorbeeld, begonnen alarmbellen te rinkelen toen Lodewijk IX van
Frankrijk (1214-1270) zijn jonggestorven kinderen in de cisterciënzer
abdijkerk van Royaumont liet bijzetten. Lodewijk zelf zou hen toch niet
ontgaan? In hoog tempo vernieuwden de monniken de koninklijke graven
en ze lieten een monument voor koning Dagobert maken, de stichter van de
kerk, waarop te zien was hoe de heilige Dionysius (Saint-Denis) de koning
hoogstpersoonlijk behoedde voor afvaart in de hel. Enerzijds kon het, tegen
de achtergrond van het dreigende wegvallen van de inkomsten die een
koninklijke bijzetting met zich meebracht, geen kwaad dit verlies te willen
compenseren door de bestaande graven ‘toeristisch’ uit te baten. Anderzijds
bracht een dergelijke facelift de koning wellicht tot inkeer. Hun actie had
succes. Het lichaam van Lodewijk, die in 1270 voor de muren van Tunis
overleed, kwam naar Saint-Denis.9
7

T. Coomans, ‘Cistercian Nuns and Princely Memorials: Dynastic Burial Churches
in the Cistercian Abbeys of the Medieval Low Countries’, in: Margue 2006 (zie noot
2) 683-730, 685-688.
8 Erlande-Brandenburg, Le roi est mort, 161.
9 S. Sommers Wright, ‘A Royal Tomb Program in the Reign of St. Louis’, Art
Bulletin LVI, (New York 1974) 224-243; P. Williamson, Gothic Sculpture 1140-1300
(New Haven en Londen 1995) 154-155; R.L. Goethe, King Dagobert, the saint, and
royal salvation: the shrine of Saint-Denis and propaganda production (850-1319 C.E.)
(Proefschrift, Universiteit van Iowa 2017).
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Kerken en grafkerken
Bij kerkgebouwen zijn de koorpartijen, waar het hoogaltaar zich bevond, de
liturgisch belangrijkste delen, reden waarom er aan de vormgeving veel zorg
werd besteed. Een koor ligt meestal in het oosten, maar niet altijd. Soms is
er bijvoorbeeld een tweede koor aan de westzijde van de kerk. Koren
bestaan er in alle soorten en maten: groot, klein, met of zonder torens en
nevenkapellen. Niet alleen is de grootte doorgaans evenredig aan de status
van de kerk in kwestie (een kathedraal heeft een imposanter koor dan een
parochiekerk), ook was de vorm in veel gevallen, in ieder geval ten dele,
bepaald door het gebruik. Was er aan een kerk een kloostergemeenschap of
college van kanunniken verbonden, dan was er ruimte benodigd voor de
koorbanken waar de monniken of kanunniken zetelden om het koorgebed
te zingen. In zulke gevallen waren er vaak allerlei nevenaltaren aan
weerszijden van of om het koor heen gebouwd. Of er werden ruimtes
geïnstalleerd die al deze kooronderdelen met elkaar verbonden; zijbeuken,
een kooromgang, dat soort zaken. Om extra ruimte te creëren kon er tussen
koor en schip een dwarsbeuk worden gebouwd, het zogenoemde transept.
Bij zo’n ingewikkeld samenstel van ruimtes rondom het oostkoor spreekt
men ook wel van een oostpartij. Koorvormen variëren dus van uitermate
eenvoudig (halfrond, veelhoekig, rechthoekig/recht gesloten) tot uitermate
gecompliceerd.
Daarbij oefenden kerkstichters de nodige invloed uit op de vorm
die het door hen gesponsorde kerkgebouw zou krijgen. Hoe
gecompliceerder en fraaier het koor, hoe duidelijker het was dat een
opdrachtgever van formaat destijds zijn of haar stempel op het
desbetreffende kerkgebouw had gedrukt. Stichters eisten bovendien op de
beste plaats in de kerk begraven te worden, zo dicht mogelijk bij het
hoogaltaar. Zo veranderden koorpartijen in adellijke mausolea.
Verschillen in ideologie hadden eveneens weerslag op de
vormgeving van het kerkkoor. Bij de kerken van de zeer strenge orde van de
cisterciënzers bijvoorbeeld waren de koren, zeker in de beginfase van de
orde in de twaalfde eeuw, eenvoudig en recht gesloten, als uitdrukking van
de soberheid die de orde voorstond. Hier was geen sprake van rijke
architectuur met halfronde omgangskapellen en er waren geen rijk
gebeeldhouwde kapitelen, muurschilderingen, gekleurde glasvensters of
andere vormen van uiterlijk vertoon te bewonderen. Bij de eveneens uit
Bourgondië afkomstige orde van Cluny deed men er juist alles aan om het

58

De dynastieke grafkerk
koor zo indrukwekkend mogelijk te maken, omdat dat als het ware gold als
een eerbetoon aan God. Cluniacenzerkerken hebben koren met allerhande
kapellen, ze waren rijkversierd met beeldhouwwerk en schilderingen en
soms bekroond met torens. En waar de cisterciënzers een voorkeur voor
sobere kerkdiensten aan de dag legden, hielden de cluniacenzers juist van
een uitgebreide liturgie.
Sommige koorvormen hadden een symbolische betekenis, zoals het
verhoudingsgewijs zeldzame klaverblad in zijn verschillende varianten, de
koorvorm die centraal zal staan in dit artikel. Bij een klaverbladkoor is het
koor in zijn geheel klaverbladvormig; bij een klaverbladvormige oostpartij is
het koor halfrond of veelhoekig gesloten en wordt het voorafgegaan door
aan de zuid- en noordzijde eveneens halfrond of veelhoekig afgesloten
transeptarmen (dwarsbeuken). Het klaverblad deed zijn intrede in de
Romeinse paleizen, waar het toepassing vond in de triclinia, eetzalen die een
representatieve functie hadden als grote zaal, waar men aanlag bij de heer
des huizes. 10 In de christelijke architectuur kwam het klaverblad voor in
bisschoppelijke residenties, alsmede bij gebouwen met een memorie-functie.
Doorgaans zijn dat kleine kapellen, maar ook grote komen voor, zoals de
Geboortekerk van Christus in Bethlehem, die in de vierde eeuw een
immense klaverbladvormige oostpartij kreeg. Dat men voor
memoriekapellen teruggreep op de triclinia van de paleisbouw heeft te
maken met de verwantschap van hun beider functies. Niet alleen herinnerde
de christelijke eucharistie aan het Laatste Avondmaal, in de vroegchristelijke
memoriekapellen stond het herdenken centraal en hielden de nabestaanden
ter ere van de overledenen gedachtenismaaltijden. Daarnaast was het
triclinium altijd een statusruimte geweest. In de christelijke architectuur
preludeerde de triclinium-vorm daarom als het ware op de hemel. Het
klaverblad was dus geschikt voor zowel kleine memoriekapellen als voor de
oostpartijen van grootse kathedralen, als die van Doornik en Noyon.

10 I. Lavin, ‘The House of the Lord: Aspects of the Role of Palace Triclinia in the
Architecture of Late Antiquity and the Early Middle Ages’, The Art Bulletin 44:1
(New York 1962) 1-27; M. Untermann, Der Zentralbau im Mittelalter. Form – Funktion
–Verbreitung (Darmstadt 1989) 147-167.
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Drie dertiende-eeuwse klaverbladen in de Lage landen
Met deze gegevens in het achterhoofd is het interessant te kijken naar drie
dertiende-eeuwse klaverbladen in de Nederlanden die deel uitmaakten van
kloosterkerken en gerelateerd waren aan de grafsites van leden van een
belangrijke grafelijke dan wel hertogelijke familie. Het gaat hier op de eerste
plaats om de ten oosten van de kooromgang gesitueerde en in 1216
ingewijde kapel van de benedictijner Sint-Pietersabdij in Gent.11 Dan is er de
abdijkerk van Rolduc, een gemeenschap van augustijner koorheren, waar in
het eerste kwart van de dertiende eeuw het bestaande koor met
onderliggende crypte in klaverbladvorm werd uitgebouwd.12 Tenslotte is er
de cisterciënzerabdijkerk van Roermond, waarbij transept en koor een
klaverbladvormige oostpartij vormen en waarbij het koor ook nog eens is
verrijkt met drie halfronde straalkapellen. Deze kerk ontstond vanaf 1218.13
Het blijvende belang van de graven in de genoemde drie sites blijkt wel uit
het feit dat de grafmonumenten in alle gevallen in later tijd werden
gerenoveerd. De graven van de tiende-eeuwse graven van Vlaanderen
werden in de twaalfde eeuw vernieuwd en de bijbehorende epitafen
nogmaals in de Bourgondische tijd. Het grafmonument van de graven van
Gelre in Roermond onderging in de zestiende eeuw een facelift. Het
11

Over de oude Sint-Pietersabdij in Gent, zie: G. Declercq ed., Ganda & Blandinium.
De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs (Gent 1997); E. Dhanens, De ring van
Sint-Dunstan. De voormalige Sint-Pietersabdijkerk en haar kunstpatrimonium (Gent 2003);
M.-A. Bru, M.-C. Laleman en G. Vermeiren ed., Onder het Sint-Pietersplein, Gent. Van
hoogadellijke begraafplaats tot parking (Gent 2009).
12 Voor Rolduc, zie: K. Hardering, Die Abteikirche von Klosterrath. Baugeschichte und
Bedeutung. Clavis Kunsthistorische Monografieën XVIII (Utrecht 1998); E. den
Hartog, Romaanse sculptuur in de abdijkerk van Rolduc (Kerkrade 2008); E. den Hartog,
‘On Dating the Abbey Church of Rolduc (Klosterrath) and its Romanesque
sculpture’, Zeitschrift für Kunstgeschichte 1 (Berlijn 2011) 3-28; E. den Hartog,
‘Architecture, Liturgy and Daily Life in the Abbey Church of Rolduc and its
Cloister, in: K.-G. Beuckers en E. den Hartog ed., Kirche und Kloster. Architektur und
Liturgie im Mittelalter. Festschrift für Clemens Kosch zum 65. Geburtstag (Regensburg 2012)
79-97.
13 T. Coomans, ‘The Medieval Architecture of Cistercian Nunneries in the Low
Countries’, Bulletin van de Koninklijke Oudheidkundige Bond 103.3 (2004) 62-90;
Coomans ‘Cistercian Nuns’, 706-709; E. Caris, De Munsterabdij van beate marie in
Roermond. Architectuur, bouwgeschiedenis en sloop van een cisterciënzer vrouwenklooster
(Proefschrift, Universiteit Nijmegen 2017).
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grafmonument van de dertiende-eeuwse graaf Walram van Limburg dateert
in de huidige vorm uit de zeventiende eeuw.
Hoewel de kloosterorde steeds een andere is en de uitwerking van
de klaverbladen per site verschilt, is het opvallend dat er steeds wordt
uitgegaan van eenzelfde idee. Ook qua tijd liggen deze drie klaverbladen
tamelijk dicht bij elkaar. Er is dus alle reden deze klaverbladen onder de
loep te nemen en te bezien waar de keuze voor de klaverbladvorm op
berustte en wat men met de bouw van de desbetreffende kerk beoogde.
De klaverbladvormige askapel van de Sint-Pietersabdij in Gent
In de tiende en elfde eeuw, en mogelijk al in de negende eeuw was de SintPietersabdij in Gent een belangrijke necropool van overleden graven van
Vlaanderen. Tenminste elf telgen van het gravenhuis van Vlaanderen
vonden er hun laatste rustplaats. Helaas bleef er van de middeleeuwse kerk
vrijwel niets bewaard vanwege de barokke herbouw. Om een beeld te
krijgen van de Romaanse voorganger zijn we overgeleverd aan zestiendeeeuwse beeldbronnen en het zogenaamde ‘Rode plan’ in het Gentse
Rijksarchief. Dit is een achttiende-eeuwse kopie van een vijftiende-eeuwse
plattegrond van de kerk die zijn naam ontleent aan het feit dat het
grondplan van de toenmalige kerk er in rode lijnen op staat aangegeven (afb.
1). De schaal ontbreekt echter en een echte opmeting ligt er niet aan ten
grondslag.14

14

M.C. Laleman, ‘Het stenen verleden. Een beknopt overzicht van bouwactiviteiten,
bouwkundige ontwikkeling en monastieke architectuur’, in: Declercq 1997 (zie:
noot 11), 115-147: 121; M.A. Bru, M.C. Laleman en G. Vermeien, ‘Monnikenkerk
en atrium’, in: Onder het Sint-Pietersplein (zie: noot 11), 34-75: 52.
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Afb.1: De Sint-Pietersabdij in Gent, het zogenaamde ‘Rode
plan’ in het Rijksarchief te Gent (foto Kik-irpa Brussel).

Geschreven bronnen geven aan dat de kerk, die compleet was verwoest
door de Noormannen, in de vroege tiende eeuw uit zijn as verrees. In 941
maakten de kanunniken plaats voor benedictijner monniken. Waarschijnlijk
vanaf 960 volgde een herbouw. 15 In 975 kon het nieuwe koor worden
gewijd, vier jaar later de westelijke toren. 16 In 1073-1074 moest de kerk
echter alweer in oostelijke richting worden uitgebreid. Het aan Sint-Pieter
gewijde hoofdaltaar verhuisde naar een plek voor de viering en er is sprake
van een Onze-Lieve-Vrouwealtaar in de crypte, waarschijnlijk een
benedenkapel. De bouw ervan zou nodig geweest zijn om een
hoogteverschil te overbruggen. Het klooster was namelijk verrezen op de
steile helling van de Blandijnberg langs de rivier de Schelde. In 1117
onderging de abdij onder abt Arnulf van Munte (1115-1132) nogmaals een
hervorming en kwamen er twaalf monniken van de abdij van Saint-Bertin
bij Saint-Omer (die al rond 1100 aan de cluniacenzers was overgedragen)
naar de Sint-Pieter in Gent om daar de cluniacenzerregels door te voeren,
zonder dat dat tot incorporatie in de orde van Cluny leidde.17 Waarschijnlijk
15

Laleman ‘Het stenen verleden’ 121; Bru et al. ‘Monnikenkerk en atrium’ 54-55.
Laleman ‘Het stenen verleden’ 130.
17 Georges Leclercq, ‘Blandinium rond het jaar 1000. Twee eeuwen monastieke
bloei en uitstraling in de Gentse Sint-Pietersabdij’, Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (2004) 59-82: 81-82.
16

62

De dynastieke grafkerk
werd het koor destijds weer in oostelijke richting verplaatst. In 1148 is er
sprake van een wijding van een crypte door bisschop Anselm van Doornik.
Een deel van die crypte stortte in 1186 in, wat een nieuwe bouwcampagne
tot gevolg had die in 1216 werd voltooid met de inwijding van de
hernieuwde Onze-Lieve-Vrouwekapel. Het Rode plan identificeert deze
kapel als de uitbouw aan de oostzijde van de kooromgang, die uit twee
boven elkaar gelegen kapellen bestond, gebouwd op een klaverbladvormige
grondslag.18
Deze klaverbladvormige askapel huisvestte, aldus schriftelijke
bronnen die vanaf circa 1380 informatie geven over de positie van de
grafelijke bijzettingen, de stoffelijke resten van graaf Boudewijn II (†918) en
zijn vrouw Elftrudis (†929) en die van graaf Arnulf I (†965), zijn vrouw
Adela (†960) en hun dochter Lutgardis (†962). Mogelijk waren ook de
tiende-eeuwse abten van het klooster in de kapel bijgezet, maar daarover
ontbreken nadere berichten. De zes leden van de volgende generatie van het
gravenhuis lagen in de, terzijde van de zuidelijke kooromgang gelegen, SintLaurentiuskapel begraven, tezamen met één tiende-eeuwse abt. In de
zestiende eeuw was in beide kapellen sprake van een schilderij met
voorstellingen van de grafelijke personae die in de desbetreffende kapel
begraven lagen (in Bourgondische kledij) met identificerende grafschriften
die op grond van de gebruikte Leonijnse verzen oorspronkelijk in de elfde
of twaalfde eeuw zullen zijn vervaardigd. Ze bevonden zich in origine
waarschijnlijk op epitafen of borden aan de muur, die van tijd tot tijd
werden vernieuwd. De graven zelf, op dat van Arnulf I na, hadden geen
inscripties. Pierre d’Oudegherst heeft het in zijn Chroniques et annales de
Flandres uit 1571 over kleine grafzerken.19
Op basis van de overlijdensdata van de in de Onze-LieveVrouwekapel begraven personen vermoedde kunsthistorica Elisabeth
Dhanens dat deze tiende-eeuws was. 20 Aangezien de kerk steeds in
oostelijke richting is uitgebreid, is dat onwaarschijnlijk; archeologisch
onderzoek wees uit dat het tiende-eeuwse koor veel westelijker gelegen
moet hebben. Wanneer het koor opschoof, verhuisden de grafelijke
bijzettingen mee. Dat verklaart ook de kleine grafstenen; daar lagen geen
18

Laleman ‘Het stenen verleden’ 130-131; Bru et al. ‘Monnikenkerk en atrium’ 5657.
19 G. de Clercq en A. Dierkens, ‘De abdij van Sint-Pieters in Gent als hoogadellijke
begraafplaats’, in: Onder het Sint-Pietersplein (zie: noot 11), 114-133: 118-123.
20 Dhanens, De ring van Sint-Dunstan, 20-47.
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complete skeletten onder. Daarbij moest de askapel na instorting in 1186
herbouwd worden. Dat het hier om een aanzienlijke ingreep ging,
suggereert de inwijdingsdatum van 1216. Op tekeningen en prenten maakt
de hernieuwde kapel inderdaad een laat-twaalfde-, vroeg-dertiende-eeuwse
indruk, geen tiende-eeuwse.21
De klaverbladvormige kapel stamt dus uit een tijd dat de leden van
het gravenhuis zich allang niet meer in de Pietersabdij lieten begraven; de
laatste graaf die er werd bijgezet, was de in 1035 overleden Boudewijn IV.
Dat was enerzijds het gevolg van specifieke omstandigheden, maar
anderzijds had dit ermee te maken dat de macht van de graven dusdanig was
geconsolideerd dat een necropool als symbool van de grafelijke macht niet
meer nodig was.22 Voor de monniken betekende dit evenwel een verlies aan
inkomsten. Toen de in 1191 overleden graaf Filips van de Elzas niet eens in
Vlaanderen, maar in het Bourgondische cisterciënzerklooster Clairvaux
werd bijgezet, was dat een schop tegen het zere been van de volgens de
cluniacenzer regels levende monniken van Sint-Pieters.23 Alle reden om de
ingestorte kapel mooier en grootser te laten verrijzen en de glorie van de
graven van weleer te benadrukken. Of men hierbij de fundamenten van de
twaalfde-eeuwse voorgangerkapel benutte of volgens een geheel nieuw
concept te werk ging, is een boeiende vraag.

21

Bru et al. ‘Monnikenkerk en atrium’ 52-57; De Clercq en Dierkens, ‘De abdij van
Sint-Pieters’, 124-126.
22 G. Declercq, ‘Entre mémoire dynastique et représentation politique. Les
sépultures des comtes et comtesses de Flandre (879-1228)’, in: Margue 2006 (zie:
noot 2), 321-372: 371.
23 M.A. Dimier, ‘La chapelle des comtes de Flandre à Clairvaux’, in: B. Chauvin ed.,
Mélanges à la mémoire du père Anselme Dimier (Arbois 1987) 826-829.
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Afb. 2a. Foto van de klaverbladvormige askapel van de SaintMartin-des-Champs in Parijs (foto E. den Hartog); Afb. 2b.
Plattegrond van de Saint-Martin-des-Champs in Parijs.

Feit is dat de opzet van een kooromgang met een klaverbladkapel op de
lengteas van de kerk tamelijk uniek is. Alleen het koor van de koninklijke
priorij van Saint-Martin-des-Champs in Parijs toont iets soortgelijks (afb.
2).24 Dit koor kwam tot stand onder Thibaud II, die prior was vanaf 1132
tot 1143, toen hij tot bisschop van Parijs werd benoemd. Dat hij als
bouwheer van het koor kan worden aangemerkt, blijkt uit het feit dat hij in
1159 voor het hoogaltaar was bijgezet en niet in de Parijse kathedraal van
Notre-Dame. Overigens was de priorij van Saint-Martin in 1079
overgedragen aan de cluniacenzers en gold de stichting als het belangrijkste
dochterhuis van deze orde. De priorij had diverse dochterhuizen en had
alles bij elkaar zo’n driehonderd monniken onder haar hoede.
In Saint-Martin zien we rond de kooromgang een krans van zeven
kapellen, die als een tweede kooromgang lijkt te functioneren. Hoewel de
meeste kapellen ondiep zijn en maar acht meter hoog bestaat de axiale kapel
(de kapel op de as van het koor) uit een travee met een oostelijk klaverblad,
beide twaalf meter hoog. Daarbij was deze askapel, evenals in Gent, aan
Maria toegewijd en had een begrafenisfunctie: hier vonden bijvoorbeeld de

24

P. Plagnieux, ‘Le chevet de Saint-Martin-Des-Champs à Paris incunable de
l’architecture gothique et temple de l’oraison clunisienne’, Bulletin Monumental 167-1,
(Parijs 2009) 3-39.
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priors Robert I en Jean I hun laatste rustplaats.25 Bekend is ook dat de zowel
de Franse als de Engelse koningen de abdij begunstigden. Lodewijk VI
stichtte vlak voor zijn dood in 1137 een jaarlijkse herdenking op zijn
sterfdag. Hendrik I van Engeland (1100-1136) gaf de priorij in 1121
landerijen voor een jaarlijkse herdenking van zijn zojuist overleden
echtgenote. In de literatuur wordt de rijke vormgeving van dit koor geduid
als een bewuste tegenpool van de sobere koren van de cisterciënzers.
Natuurlijk zijn er verschillen tussen de twee koorpartijen. De Parijse
kapel had maar één bouwlaag en was dus minder hoog dan die in Gent,
maar in Gent was de hogere constructie uit noodzaak geboren vanwege het
aflopende talud van de Blandijnberg, waarop de kerk langs de Scheldeoever
was gebouwd. Verder lijkt de kooromgang in Gent niet verdubbeld te zijn
geweest zoals in Saint-Martin, maar de op het Rode plan getoonde
onregelmatig gevormde straalkapellen lijken weer sterk op hun Parijse
tegenhangers. Al met al is de overeenkomst tussen het klaverblad in Gent
en dat van de Parijse Saint-Martin dusdanig dat het in Gent om een
doelbewuste navolging lijkt te gaan, wat opmerkelijk is, aangezien de
koorpartij van Saint-Martin als een unicum geldt.26 Al deze gegevens pleiten
mijns inziens voor een twaalfde-eeuwse datering voor de oorspronkelijke
opzet van de Gentse kapel, die na 1186 gehandhaafd bleef. Wanneer men
een model kiest dan is dat doorgaans immers een voorbeeld van recente
datum, niet een model van decennia terug dat elders geen enkele navolging
vond. De bouwheer van het Gentse koor moet overduidelijk in het klooster
zelf worden gezocht, waar men de idealen van Cluny onderschreef.
Het klaverbladvormige koor van de abdij van Rolduc
In Rolduc, vanaf het midden van de twaalfde eeuw de begrafeniskerk van de
hertogen van Limburg, werd het bestaande koor van de abdijkerk in het
eerste kwart van de dertiende eeuw omgebouwd tot een klaverblad, inclusief
de onderliggende crypte (afb. 3). De vraag is waarom er in deze tijd voor
deze bouwvorm werd geopteerd?

25 P. Plagnieux, ‘D’une chapelle de la Vierge l’autre: l’exemple du prieuré clunisien
de Saint-Martin-des-Champs à Paris’, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre 6
(2013); H. Verlet, Épitaphier du Vieux Paris, VIII (Parijs 1996) 234-235.
26 Plagnieux 2009, 16.
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Afb. 3: Plattegrond van de abdijkerk van Rolduc, Calque van
H.W. van der Voet 1954 (foto Amersfoort, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, BT-031153).

In 1136 was de voogdij over de abdij van Rolduc, die tot dan toe had
toebehoord aan de graven van Saffenberg, in handen gekomen van Hendrik
II van Limburg (1110-1167), vanwege zijn huwelijk met Mathilde, de
dochter van graaf Adolf van Saffenberg. Deze wisseling van de wacht lijkt
de aanleiding te zijn geweest voor aanpassingen van het bouwconcept van
de kerk die destijds nog in aanbouw was. In de vroege dertiende eeuw
vonden de al genoemde aanpassingen aan koor en crypte plaats.27 Uit de
spaarzame berichten over de bouw in de Continuatio Annalium Rodensium kan
worden opgemaakt dat kerk en hoofdaltaar in 1209 een consecratie
beleefden en dat het verplaatste Kruisaltaar in 1224 werd gewijd.28 Dit lijkt
te impliceren dat het oostelijke deel van crypte en koor in 1209 gereed was,
27

Den Hartog, ‘On Dating the Abbey Church of Rolduc’, 3-28.
De Annales Rodenses, de abdijkroniek van Rolduc die loopt van de stichting van de
abdij in 1106 tot het jaar 1157 werd rond 1160 geschreven. De voortzetting begon
rond 1700 onder abt Nicolaas Heyendal (1712-1733) en staat bekend als de
Continuatio Annalium Rodensium. Maastricht Rijksarchief Limburg, Abdij
Kloosterrade 1189. Deze tekst werd gepubliceerd door S.P. Ernst & E. Lavalleye,
Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem et de Fauquement, des annales de
l’abbaye de Rolduc, Luik 1837-1852, deel 7, 69-264.
28
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inclusief de overwelving. Het westelijk deel van de crypte zal pas hierna
onder handen zijn genomen en kwam met de verplaatsing en inwijding van
het Kruisaltaar in 1224 gereed.
Omdat het koor in later tijd gotisch werd vernieuwd en tijdens
restauraties in de negentiende eeuw weer in de veronderstelde Romaanse
vorm werd teruggebracht, is het moeilijk de precieze afleiding van de
klaverbladvorm te bepalen. Wel is het interessant te constateren dat het
westelijk deel van de crypte voorzien is van bouwsculptuur die meer
gemeen heeft met die in het Rijnland dan met die welke tot dan toe
gangbaar was in het Maasgebied, waartoe ook Rolduc behoorde.29 In het
Rijnland, en vooral in Keulen, was de klaverbladvorm een geliefde
bouwvorm. De kerk van Sankt-Maria-im-Kapitol had al in de elfde eeuw
een klaverbladvormige oostpartij. 30 In de twaalfde eeuw zien we
klaverbladkoren onder meer bij de Gross Sankt-Martin (1150-1172) en de
Heilige Apostelenkerk (ca. 1200), beide in Keulen, en bij de SintQuirinuskerk in Neuß (koor 1215-1220).31
De omvorming van koor en crypte tot een klaverblad had plaats
tijdens het bewind van Hendrik III (1167-1221) en zal er ongetwijfeld mee
te maken hebben gehad dat deze de kerk tot een mausoleum voor zijn
familie wilde omvormen en de blijvende aanwezigheid van zijn familie in de
regio wilde onderlijnen. In de oostelijke travee van dit schip lagen voor het
Kruisaltaar, op de scheiding tussen schip en priesterkoor, immers diverse
leden van de Limburgse familie begraven. Het gaat hier om Hendriks
echtgenote Mathilde, die in 1145 overleed en zijn moeder Jutta van Gelre.
Ook zijn vader was hier begraven, maar helaas wordt nergens gespecificeerd
waar precies. Hendrik III zelf vond zijn laatste rustplaats eveneens in
Rolduc, evenals zijns zoon Walram III van Limburg (†1226). Diens in de

29

E. den Hartog, ‘Thirteenth-century sculpture at Rolduc and the artistic shift from
the Meuse Valley towards the Rhineland’, in: J. Toussaint ed., Pierres – papiers –
ciseaux. Architecture et sculpture romanes (Meuse –Escaut). Actes du colloque international.
Namur 2009 (Namen 2012) 133-144.
30 H.E. Kubach en A. Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der
vorromanischen und romanischen Denkmäler I (Berlijn 1976) 557-568.
31 C. Kosch, ‘Neue Überlegungen zu den Ostteilen von Groß St. Martin’ Colonia
Romanica. Jahrbuch des Fördervereins Romanische Kirchen Köln XII (1997) 86; voor St.
Aposteln zie: Kubach en Verbeek I, 1976, 513-522; Voor Neuß zie: Kubach en
Verbeek II, 1976, 830-835.
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zeventiende-eeuw hernieuwde graf bevindt zich nog altijd op de middenas
van de kerk, voor het priesterkoor in de meest oostelijke schiptravee.32

Afb. 4: De klaverbladvormige oostpartij
van de munsterkerk in Roermond (foto
Th.
Heijns,
2001.
Amersfoort,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
349932).

Het klaverblad in Roermond
Hertog Gerard IV van Gelre (1207-1229) legde in 1218 de grondslag voor
de stichting van een cisterciënzerinnenklooster in Roermond waarvan zijn
moeder Richardis de eerste abdis zou worden. In 1219 werd het plan ter
goedkeuring aan het generaal-kapittel van de orde voorgelegd, dat in 1220
32

Hardering, Die Abteikirche von Klosterrath 203-204; H. Tummers,
‘Grafmonumenten in de kerk van de voormalige augustijner koorherenabdij
Kloosterrade’, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 140
(2004) 68-73; Den Hartog ‘On Dating the Abbey Church of Rolduc’, 26-27.
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akkoord ging. Datzelfde jaar vond een wijding van de kerk aan Maria plaats,
maar het is onduidelijk in hoeverre de kerk toen al gebouwd was. Wijdingen
van het bouwterrein en van onvoltooide delen zijn in de bouwkunst immers
niet ongebruikelijk. Pas in 1224 kwam het eerste convent naar Roermond.33
De Roermondse kloosterkerk groeide uit tot een fors pronkgebouw met een
gecompliceerde oostkant die gekenmerkt wordt door twee torens, een apsis
omgeven door drie straalkapellen, die welhaast een klaverblad vormen, en
een transept met veelhoekige gesloten uiteinden met boven de viering een
kruisingstoren (afb. 4).34 Van de karakteristieke soberheid die de orde der
cisterciënzers aanvankelijk voorstond, is in Roermond dus helemaal niets
terug te vinden.
Klaverbladvormige koorpartijen komen bij de cisterciënzers
nauwelijks voor. Van de honderden kloosterkerken van deze orde zijn er,
naast het Roermondse voorbeeld, slechts twee andere met een
klaverbladvormige oostpartij, te weten die van Chaalis (bisdom Senlis,
gebouwd tussen 1200 en 1219) en Quincy, beide dochterhuizen van
Pontigny. Chaalis was in 1136 door Lodewijk VI omgevormd tot
cisterciënzerabdij ten behoeve van de nagedachtenis aan zijn neef, de
vermoorde Karel de Goede van Vlaanderen (+1127) en door zijn opvolger
Lodewijk VII gebouwd. Het klooster kreeg de naam Caroli locus (plaats van
Karel). Ook dertien bisschoppen van Senlis liggen in de kerk begraven.35 De
kerk van Quincy was de grafkerk van de belangrijke familie De Courtenay.36
In beide gevallen zal de funeraire functie van de kerk de keuze voor de
klaverbladvorm hebben bepaald. Een directe relatie met Roermond is er
echter niet, want de beide Franse klaverbladen zijn heel anders. Toch is het
duidelijk dat de kerk in Roermond als grafkerk was bedoeld en dat het niet
de orde zelf was maar veeleer de grafelijke familie die zijn stempel op het
kerkgebouw drukte met de bedoeling de nog jonge Gelderse dynastie op de
kaart te zetten. Roermond was indertijd een jonge stad, strategisch gelegen
bij de samenvloeiing van de Roer en Maas.37 Hoewel men ongetwijfeld de
abdijkerk van Rolduc zal hebben gekend, via Jutta van Gelre waren de
families immers geaffilieerd, is de kerk qua bouwvormen en detaillering
overwegend Rijnlands, wat in dit geval de zeer goede relaties die Gerard II
33

Caris, De Munsterabdij van beate marie, 71-75.
Kubach en Verbeek II, 1976, 965-970.
35 Coomans, ‘Cistercian Nuns’, 689.
36 R. Branner, Burgundian Gothic Architecture, Londen 1960, 165-166.
37 Coomans, ‘Cistercian Nuns’ 707.
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met de Keulse aartsbisschop Engelbrecht I van Berg onderhield
reflecteert.38
De keuze voor een grootse uitgebouwde grafkerk in Roermond is des
te opvallender, omdat het begraven van leken in cisterciënzerkerken en kloosters buitengewoon gevoelig lag. Feitelijk was de orde er mordicus op
tegen, zo werd in 1136 nog bepaald. Vanaf het begin maakte men echter
uitzonderingen. In de eerste abdij van de orde, Cîteaux, vond de in 1102
gestorven Odo I, hertog van Bourgondië, zijn laatste rustplaats op het
kloosterterrein. 39 Van 1157 werd het begraven van stichters op het
kloosterterrein ook in de orderegels toegestaan. Het oudste document dat
de gang van zaken wat betreft bijzettingen in kerken reglementeert, dateert
pas van 1180. Bepaald werd dat alleen de bijzettingen van koningen,
koninginnen, aartsbisschoppen en bisschoppen welkom waren in kerk of
kapittelhuis; andere buitenstaanders mochten alleen op de
kloosterkerkhoven worden bijgezet. Deze regelgeving werd tot en met 1316
steeds weer herhaald.40
Hoe strikt de orde de hand probeerde te houden aan de regels,
blijkt uit het volgende. Koning Hendrik VII was in 1180, zoals gezegd, in de
kerk van Barbeaux begraven. Zijn in 1206 gestorven derde vrouw, Adela
van Champagne, had de wens geuit naast haar man te worden bijgezet.
Hoewel de monniken van Barbeaux dat prima vonden, stak het generaalkapittel van de orde hier een stokje voor. Omdat zij nog niet met de koning
getrouwd was toen de stichting van het klooster plaatsvond, kon ze niet als
stichter worden geoormerkt. Uiteindelijk vond Adela haar laatste rustplaats
in Pontigny, nadat paus Innocentius III hiertoe toestemming had verleend.
Als argumentatie gold dat haar vader hier in 1201 was begraven en dat
zijzelf de abdij in 1205 rijkelijk had begiftigd.41
Vanwege de met de bijzettingen gepaard gaande inkomsten en
patronage ging de orde echter langzaamaan overstag en werd het begraven
van leken in cisterciënzerabdijen langzaamaan een gangbaar verschijnsel. Al
38

Ibidem,709.
Caris, De Munsterabdij van beate marie, 99.
40 J. Hall, ‘The Legislative Background to the Burial of Laity and other Patrons in
Cistercian Abbeys’, in: Hall en Kratzke ed., Sepulturae Cistercienses, 363-372: 367; J.
Hall, S. Sneddon en N. Sohr, ‘Table of legislation concerning the burial of laity and
other patrons in Cistercian abbeys’, in: Hall en Kratzke ed., Sepulturae Cistercienses,
373-416.
41 Erlande-Brandenburg Le roi est mort, 90-91.
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In de eerste helft van de dertiende eeuw al gingen de diverse
cisterciënzerkloosters wisselend om met het al dan niet begraven van leken
in hun klooster of kerk; van een uniforme door de orde gehanteerde lijn was
geen sprake. Ook werden de straffen op het begraven van leken in de
kerken gaandeweg minder streng. Desondanks bleef het koor in de regel
officieel voorbehouden aan belangrijke stichters en de kapittelzaal aan
abten.42 De monniken van de in 1227-1228 door Lodewijk IX van Frankrijk
en zijn moeder Blanche van Castilië gestichte abdijkerk van Royaumont
kregen nog in 1253 bevel van het generaal-kapittel van de orde hun kerk op
te schonen, inclusief de daar aanwezige tombes. Alleen de graven van leden
van het koningshuis mochten blijven.43 Desondanks fungeerden sommige
cisterciënzerkloosters vanaf hun oorsprong als familiemausolea. Begin jaren
1160 stichtte het geslacht Hvide de abdij van Sorø, aldus het uit circa 1210
daterende donatieboek van de abdij, ‘ter ere van God en als een
familiemausoleum’. In een charter omschreef bisschop Peter van Roskilde
de abdij als een stichting van zijn voorouders die bedoeld was om er
familieleden bij te zetten. 44 In 1316 pas liet de orde de beperkingen
aangaande het begraven van leken in kerk en klooster varen en kwamen er
kapellenreeksen langs de zijbeuken van het schip om zo meer ruimte voor
lekenbijzettingen te scheppen.45
De vormgeving van de Roermondse abdijkerk lijkt erop te wijzen dat
deze als grafkerk voor leden van het gravenhuis was bedoeld. Hier lagen
dan ook Richardis (+1232), Gerard IV (+1229), zijn echtgenote Margaretha
42

Zie: noot 40.
H. Duclos, Histoire de Royaumont. Sa fondation par Saint Louis et son influence sur la
France I (Parijs 1867) 109; E. Martène en U. Durand, ‘Thesaurus novus
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45 Birkendal Bruun en Jamroziak ‘Introduction Withdrawal and Engagement’ 14-15;
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van Brabant (+1231), zijn zuster Elisabeth en zijn zoon Hendrik.46 Voor
Richardis vormde de bijzetting geen probleem, zij was immers abdis van de
abdij. Gerard IV en Margaretha waren echter leken, weliswaar stichters van
hoge adel, maar niet van koninklijken bloede. Om hen in een
cisterciënzerkerk bij te zetten was dus expliciete toestemming nodig. In dit
geval kwam die toestemming pas in 1234, bij breve van paus Gregorius
IX.47 Het kan zijn dat het koor van de kerk nu pas zover afgebouwd was dat
het grafelijk echtpaar naar hier kon worden overgebracht.48 Wat de andere
familieleden betreft; hun bijzettingen waren onproblematisch voor de orde.
Elisabeth had haar moeder opgevolgd als abdis. Hendrik van Montfort was
bisschop van Luik van 1247 tot 1274, toen hij werd afgezet.49
De Roermondse kerk groeide ondanks dit goede begin niet uit tot
een necropool voor het gravenhuis. De oudste zoon van het
stichtersechtpaar, de in 1214 geboren Otto II van Gelre, liet zich na zijn
dood in 1271 in het door hemzelf, waarschijnlijk in 1248 gestichte
Graefenthal bijzetten. Zijn echtgenote en mede-stichter Margaretha van
Kleef was hem twintig jaar eerder al voor gegaan. 50 Naar het waarom
hiervan, kan alleen maar gegist worden. Wellicht zag de orde Otto niet als
stichter, maar slechts als familie van, reden waarom een bijzetting in de kerk
niet op acceptatie kon rekenen. Denk aan de niet-koninklijke graven die in
1253 uit de kerk van Royaumont werden verwijderd.
Voor de Roermondse cisterciënzerinnen was de koerswijziging ten
gunste van Graefenthal in ieder geval slecht nieuws, omdat dit hun
inkomsten aanmerkelijk inperkte. In 1244 en 1245 verleende aartsbisschop
Konrad van Keulen daarom aflaten ten behoeve van de kerk, die naar zijn
zeggen op bewonderenswaardige wijze was begonnen en het verdiende
voltooid te worden. In 1258 was de kerk nog altijd onvoltooid en
behoefden de kloostergebouwen herstel; weer kwamen er aflaten aan te pas.
In 1264 is er in een oorkonde zelfs sprake van ernstige armoede in het
klooster en in 1265 werden er nogmaals aflaten afgekondigd voor de
46
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voltooiing van de abdijkerk.51 Het is duidelijk dat men na het wegvallen van
de grafelijke steun ernstig om inkomsten verlegen zat en toevlucht moest
nemen tot de middeleeuwse vorm van ‘crowdfunding’.
Besluit
In de dertiende eeuw kwamen er ten minste drie klaverbladen tot stand die
als mausolea fungeerden voor leden van belangrijke adellijke geslachten. In
de Sint-Pietersabdij in Gent ging het om een klaverbladvormige kapel aan
de oostzijde van de kooromgang, die na de instorting van de Romaanse
voorganger in 1186 verbouwd en in 1216 gewijd werd. Hier bevonden zich
de graven van vijf tiende-eeuwse leden van het Vlaamse gravenhuis. Het
model voor de kapel lijkt het rond 1130-1135 gebouwde koor van de Parijse
Saint-Martin-des-Champs te zijn geweest, een van de belangrijkste
dochterhuizen van de Bourgondische cluniacenzer orde. In het Gentse
klooster volgden de monniken de regels van Cluny, echter zonder in de
orde te zijn geïncorporeerd. De boodschap was dat de Sint-Pietersabdij als
necropool van de vroege graven van Vlaanderen een prima plek was voor
de uitbesteding van de memorie. Hier rustten de doden in een prachtige
vormgegeven ruimte omringd door de rijke liturgie die kenmerkend was
voor Cluny. Die nadruk was nodig aangezien veel adellijke families zich in
deze tijd richtten op de zeer sobere cisterciënzers, waar praalgraven en een
rijke architectuur vooralsnog uit den boze waren.
In Rolduc kwam in ongeveer dezelfde tijd een klaverblad tot stand.
Door deze bouwvorm te kiezen, werd de abdijkerk tot mausoleum van de
hertogen van Limburg omgevormd en hun aanwezigheid in de regio sterker
benadrukt. Het initiatief hiervoor ging waarschijnlijk uit van de hertogen
zelf. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de graven van Gelre, die een
cisterciënzerinnenklooster bouwden, maar zich weinig gelegen lieten aan de
idealen van soberheid die deze orde voorstond. De abdijkerk kreeg een
imponerende klaverbladvormige oostpartij. Hier stonden de regels van de
orde zelfs op gespannen voet met de wensen van de opdrachtgever.
Wat dit verhaal bovenal expliciteert, is dat de relatief zeldzame
klaverbladen een fascinerend onderwerp vormen, juist omdat het ene
klaverblad niet het andere is. Een constante lijkt evenwel de verwijzing naar
de begrafenis- ofwel memoriefunctie te zijn.
51

Caris, De Munsterabdij van beate marie, 76-77.
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Het Egmondse timpaan met de representatie van gravin Petronilla van
Holland (†1144) en het zegel van gravin Mathilde van Vlaanderen (†1218)
staan in dit artikel centraal (afb. 1 en 2). Deze twee objecten hebben op het
eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Materiaal, techniek, dimensie en
gebruikerscontext zijn immers totaal verschillend. Dit artikel laat echter zien
dat in de middeleeuwen visuele media nauw verbonden waren aan het
bedrijven van politiek en dat vrouwen hierin een cruciale rol speelden.1
Dat de macht van vrouwen in het verleden onderbelicht is
gebleven, heeft te maken met een eenzijdige definitie van macht die gepaard
gaat met een focus op een bepaald type bronnen. Historici definieerden
macht aan de hand van de werking van formele instituties die door mannen
gecreëerd en gedomineerd werden, zoals investituur en recht. Deze historici
keken daarom met name naar geschreven bronnen: officiële documenten
die in hun ogen het politieke denken en handelen van middeleeuwse
mensen het beste weergaven. Het gevolg was dat materiële bronnen – zoals
textiel, zegels, liturgisch vaatwerk, sieraden, sculptuur en architectuur – veel
minder aandacht kregen in de bestudering van de uitoefening van macht.
Het is echter juist de middeleeuwse materiële en visuele cultuur van de elite
die aantoont dat adellijke vrouwen zich ook politiek manifesteerden.
Machtspolitiek kan veel breder beschouwd worden door, enerzijds,
macht te definiëren als ‘meer of minder uitgedachte en gecalculeerde acties
die ten doel hebben de handelingen van andere mensen te beïnvloeden’ en,
anderzijds, materiële cultuur tot het bronnenmateriaal te rekenen.2 Het gaat
dan niet alleen om het uitbreiden en consolideren van de claim op land en
mensen, bijvoorbeeld via oorlogen en allianties. Ook andere acties die als
1

In de mediëvistiek heerst ondertussen consensus dat vrouwen macht hadden. Hoe
macht gedefinieerd moet worden, staat echter steeds weer ter discussie. Zie A.
Livingstone, ‘Recalculating the Equation: Powerful Woman = Extraordinary’,
Medieval Feminist Forum 51.2 (2015) 17-29; M. A. Kelleher, ‘What Do We Mean by
“Women and Power”?’, Medieval Feminist Forum 51.2 (2015) 104-115.
2 ‘modes of action, more or less considered and calculated, that were destined to
act upon the possibilities of action of other people’, Michel Foucault, ‘The
Subject and Power’, in: J. D. Faubion ed. en R. Hurley vert. Michel Foucault:
Power, Essential Works of Foucault, 1954-1985, vol. 3 (New York 2000) 326-348:
341; Kelleher, ‘What Do We Mean’, 109.
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doel hadden om nieuwe situaties te bewerkstellingen of oude afspraken te
bestendigen maakten deel uit van machtspolitiek. De adel steunde kloosters
en kathedralen bijvoorbeeld middels schenkingen van vasa sacra (zoals
gouden kruizen, zilveren reliekhouders, bronzen kandelaars) en liturgische
gewaden van zijde en bezet met goud (vanuit Iberia en Afrika geïmporteerd)
om hun eigen liturgische en dynastieke nagedachtenis levend te houden.3 In
de middeleeuwen had politiek dus ook een materiële en religieuze dimensie.
Gravin Petronilla had dit perfect in de gaten toen zij ‘God voor
haar dode echtgenoot uit innerlijke compassie op die plaats [de abdij van
Egmond] voor zijn zielenheil een dorsale en een kazuifel en aan de geliefde
broeders een land dat per jaar 2 pond opbracht; bovendien voor de bouw
van de kerk 13 pond’ schonk. 4 Haar echtgenoot Floris II had overigens
voor zijn dood ook bijgedragen aan de collectie liturgisch textiel door vier
koorkappen en een zeer kostbare dalmatiek te doneren, en bovendien een
mark goud voor het schrijn van de heilige Adelbert. Het grafelijk echtpaar
trad dus op als schenkers van waardevolle objecten die niet alleen hun
verbondenheid met de abdij moesten benadrukken, maar ook hun wens om
herinnerd te worden tot uiting brachten. Bovendien werd via luxe goederen
en geldschenkingen ook de machtige positie van het grafelijke huis expliciet
gemaakt. Verbondenheid, nagedachtenis en prestige werden echter niet
alleen bestendigd door de actie van de schenking zelf, maar ook door zulke
donaties op perkament vast te leggen. Zo bleven ze voor de grafelijke
nakomelingen en voor de monniken bewaard en waren dus onderdeel van
een ‘collectief geheugen’ waaruit men later kon putten.5
3 Zie bijvoorbeeld Erin Jordan, Women, Power, and Religious Patronage in the Middle
Ages, The New Middle Age (New York 2006).
4 Nobilis Petronilla super maritum mortuum gerens pietatis viscera obtulit Dei ad eundem locum
pro anima eius dorsale unum, casulam anuam, ad fratrum caritatem terram singulis annis II
libras persolventem, insuper ad edifitium templi XIII libras. Liber Sancti Adalberti met
Gravenregister (1125-1133), geciteerd uit Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw, K.
Nieuwenhuis en T. de Ridder ed. (Hilversum 2012) 104. Deze optekening is in
licht veranderde vorm overgenomen in het Chronicon Egmundanum. Zie de Annalen
van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse
leven van Thomas Becket, M. Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert ed. en vert. Het
Chronicon Egmundanum, J.W.J. Burgers ed. (Hilversum 2007) 162-163. In het vervolg
afgekort tot Annales en Chronicon.
5 Dat dit ook gebeurde, blijkt bijvoorbeeld uit de Chronicon Egmundanum (12691272), dat door Jan Burgers als ‘een kroniek van de Hollandse gravendynastie’
getypeerd is en waarvoor de schrijver teksten gebruikte die in Egmond aanwezig
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Voordat de vraag naar visuele media als machtsinstrumenten in de handen
van Petronilla en Mathilde verder uitgewerkt wordt, moet nog iets gezegd
worden over de kunstenaars die de objecten vervaardigden. Voor de vroege
en hoge middeleeuwen is meestal niet vast te stellen wie de makers precies
waren. Soms zijn er inscripties die een naam en status onthullen, maar ook
dan is een identificatie lastig. Veelal is het niet duidelijk of met de naam de
opdrachtgever (bijvoorbeeld Petronilla), de bedenker (misschien de abt van
Egmond) of de uitvoerder (de ambachtsman) bedoeld wordt. Het leidt
echter geen twijfel dat het stenen timpaan en het zegelstempel niet als
autonome objecten uit het brein van kunstenaars ontsproten, maar
doorgaans in opdracht vervaardigd werden. Dat neemt niet weg dat de
anonieme makers wel degelijk hebben bijgedragen aan de beeldvorming van
de twee gravinnen.
Twee twaalfde-eeuwse gravinnen
Zoals zoveel adellijke dochters verlieten ook de Duitse Petronilla (ca. 10821144) en de Portugese Mathilde (1151-1218) hun ouderlijk huis om met
aanzienlijke echtgenoten te trouwen. De vrouwen die twee generaties van
elkaar verwijderd waren, hebben elkaar nooit gekend, maar de
vereenvoudigde stamboom maakt duidelijk dat zij via ingewikkelde
afstammingslijnen met elkaar verbonden waren.

waren, zoals de Annales Egmundenses, Vita Adalberti, Historia sancti Adalberti,
Liber Sancti Alberti (een verzameling van oude optekeningen die rond 1225 zijn
gebundeld). Annales en Chronicon, XLVI (typering) en XLV-XLVI (bronnen).
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x = huwelijk → = erfgenaam
- - - - = contact
Tabel 1 Vereenvoudigde stambomen Petronilla van Holland en
Mathilde van Vlaanderen. Ontwerp: auteur.

Petronilla was de dochter van Dirk II, graaf van de Elzas en hertog van
Opper-Lotharingen, en diens echtgenote Hedwig van Formbach. Rond
1100 trouwde ze met graaf Floris van Holland (reg. 1091-1121). 6 Voor
Floris was de keuze voor een bruid uit het Duitse rijk geen noviteit,
aangezien zowel zijn moeder, grootmoeder als overgrootmoeder er vandaan
kwamen.7 Floris moet in de ogen van Petronilla’s ouders geen slechte partij
geweest zijn. Zijn graafschap was aanzienlijk. Behalve het huidige NoordHolland, besloeg het ook Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse eilanden,
Terschelling, Vlieland, Urk, Schokland en een deel van wat nu Noord-

6 G.N.M. Vis, ‘Petronella de Flinke. Gravin Petronella van Holland en de voogdij
over het klooster Egmond in de jaren 1121-1130’ in: M. Mostert ed., Vrouw, familie
en macht (Hilversum 1990) 181-193; E.H.P. Cordfunke, ‘Petronilla van Saksen’.
Http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Petronilla van
Saksen [13/01/2014], geraadpleegd 8 augustus 2018. Voor een alternatieve
huwelijksdatum, zie Vis, ‘De Historia en de Miracula Nova Sancti Adalberti’ in:
Egmond tussen Kerk en wereld G.N.M. Vis en J.P. Gumbert ed. (Hilversum 1993) 67138: 92-93.
7 D.E.H. de Boer en E.H.P. Cordfunke, Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in
woord en beeld (880-1580) (Zutphen, 2010) 43.
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Brabant is.8 Dit was het gebied waarover Petronilla eerst samen met haar
echtgenoot en na diens dood in 1121 als regentes voor hun zoon Dirk VI
zou heersen.
Twee generaties later, in 1184, trad Mathilde (1151-1218), dochter
van koning Afonso Henriques van Portugal en Mafalda van Savoye in het
huwelijk met Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen (reg. 1168-1191).9
Waar we over de achtergrond van het huwelijk van Petronilla weinig weten,
vertelt de kroniekschrijver Gislebertus van Mons in zijn Kroniek van
Henegouwen (ca. 1200) dat
Graaf Filips van Vlaanderen, die geen echtgenote had, heel hard
werkte om een vrouw te krijgen. Daarom stuurde hij gezanten naar
Spanje. De gezanten, namelijk ridders en abten die hij had gestuurd
om een vrouw voor hem te zoeken in een verre regio, brachten hem
Mathilde, de zus van de koning van Portugal, met veel goud en
kostbare zijde stoffen.10

8 Een korte geschiedenis over de graven van Holland in de elfde en twaalfde eeuw
is te vinden in De Boer en Cordfunke, Graven van Holland, 43-55.
9 De meeste uitgebreide publicatie over Mathilde is van J. Ariel Castro, ‘A rainha
Mathilde, condessa de Flandres e princesa de Portugal’, Actas de Quinto Congresso
Associação Internacional de Lusitanistas, Unversidad de Oxford, 1 a 8 Setembro de 1996,
Thomas F. Earle ed. (Oxford 1998) 1653-1665. Een korte biografie is te vinden bij
J. Ferrante, ‘Matilda of Portugal’.
https://epistolae.ctl.columbia.edu/woman/25280.html, geraadpleegd 8 augustus
2018.
10 Eodem tempore et anno ipse [1184] Phillipus comes Flandria, qui uxore carebat, ad
habendam uxorem studiosius laborabat. Unde nuncios suos in Hypaniam direxit. Qui nuncio,
milites scilicet et abbates, quos ad querendam sibi uxorum miserat in loginquam regionem,
adduxerunt ei Mathildem Portigalensis regis sororem cum multo auro et pannis sericis preciosis.
Gisleberti chronicon Hanoniense, Monumenta Germaniae Historica SS 21, Wilhelm
Arndt ed. (Hannover 1869) 481-601: 541. Zie ook Gislebertus of Mons, Chronicle of
Hainaut, Laura Napran, ed. (Woodbridge 2005) 91. Gislebertus was kanselier van
Boudewijn V van Hainaut, de schoonbroer van Filips van Elzas. Voor een kort
biografisch bericht over Gislebertus, zie F.-J. Schmale, ‘Gislebert von Mons’ in:
Neue Deutsche Biographie 6 (1964), 416. Https://www.deutschebiographie.de/pnd118695150.html#ndbcontent, geraadpleegd 8 augustus 2018.
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Gislebertus suggereert hier dat het initiatief voor het huwelijk door Filips
werd genomen en dat hij bereid was buiten Noord-Europa te kijken. 11
Duidelijk wordt dat de zus van de koning van Portugal, Sancho I, Filips
sociale en politieke positie alleen maar kan verbeteren. 12 Om Mathildes
status verder te onderstrepen, spreekt Gislebertus over het goud en de
kostbare zijden stoffen die zij meebrengt. Hoewel veel schrijvers uitblinken
in dit soort algemene beschrijvingen van kostbare objecten, weten we uit
oorkonden, inventarissen en kronieken dat bruiden wel degelijk grote
sommen geld en karren vol luxe goederen meenamen. De bruid en haar
kostbare uitdossing die tijdens de reis ook waargenomen moet zijn, hadden
een duidelijke representatieve waarde die bij het machtsvertoon van vorsten
en hun dochters hoorde.
Gebeitelde zelfrepresentatie
Ooit sierde het timpaan, dat later in de tuin van het Trippenhuis te
Amsterdam geïnstalleerd werd en in 1885 naar het huidige Rijksmuseum
werd overgebracht, de west façade van de Egmondse abdijkerk die door de
graven van Holland was gesticht.13 Welke betekenis kan het timpaan in het
gebouwde landschap voor de graven van Holland gehad hebben?

11 Laura Napran wijst erop dat Filips eerder gehuwd was met Elisabeth van
Vermandois en dat hij na haar overlijden probeerde om met Marie van Champagne,
de halfzuster van Koning Filips Augustus van Frankrijk, te trouwen. Nadat dit plan
in duigen viel, richtte hij zijn blik op Portugal. Het vinden van een echtgenote was
cruciaal, omdat Filips nog geen opvolger had. Zie Gislebertus of Mons, Chronicle of
Hainaut, 91 noot 351.
12 Voor Filips positie, zie Wim Blockmans, ‘Flanders’, in: The New Cambridge Medieval
History, vol. 5, Rosamond McKitterick ed. (Cambridge 1999) 405-418: 405.
13 Website Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.24229.
Geraadpleegd 9 augustus 2018.
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Afbeelding 1 Timpaan van Egmond, 1121-1143, bontzandsteen en
lood, h 88 × b 175 × d 12,5 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, BKNM-1914.

In de overgeleverde middeleeuwse documenten worden Petronilla’s
schenkingen van een dorsale en een kazuifel genoemd, maar het timpaan is
nergens te bespeuren.14 Het beeldhouwwerk zelf is daarom de voornaamste
bron die iets over functie en betekenis kan melden. De sleutel en staf,
samen met de inscriptie op de bovenrand ‘O, poortwachter van de hemel,
laat deze met gelovig hart voor u knielende menigte binnenkomen en
verzoen haar met de hemelse koning,’ maken duidelijk dat de centraal
afgebeelde figuur Petrus is. 15 De knielende figuren die hem flankeren
kunnen worden geïdentificeerd op basis van de inscriptie op de onderrand
‘Hier bidt Dirk - Petronilla versiert dit werk’ zijn niemand anders dan graaf
Dirk VI en zijn moeder gravin Petronilla.16 Op het eerste gezicht lijkt dit
een duidelijke inscriptie. Een baardloze en dus mogelijk jonge Dirk (ca.
1114-1157) staat aan de uitverkoren rechterzijde van Petrus, de handen in
devotie geheven en klaarblijkelijk biddend. Zijn moeder Petronilla die een
mantel en onderkleed met wijde mouwen draagt, is ook biddend
geportretteerd. Maar de gravin deed meer, want volgens de inscriptie
‘versierde’ zij ook, waarmee niet bedoeld is dat de gravin het werk zelf
vervaardigde, maar dat zij het timpaan of de nieuwbouw van de kerk,
waarvoor zij volgens het Gravenregister dertien pond schonk,

14 Een dorsale (lat. dorsale) is een wandtapijt of kleed over de rugleuning van
een (liturgische) zetel.
15 IANITOR O CELI TIBI P(RO)NV(M) MENTE FIDELI + INTROMIT(T)E
GREGEM SV(PER)V(M) PLACANS SIBI REGEM. Website Rijksmuseum.
16 HIC THID(E)RIC ORAT - OPUS H(O)C PET(R)ONILLA DEC(O)RAT.
Website Rijksmuseum .
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meefinancierde. 17 Dertien pond was aan aanzienlijk bedrag, maar niet
voldoende om de gehele kerk te (ver)bouwen.
H.G.C.M. Klomp dateert het timpaan kort na de dood van Floris II
op 2 maart 1121 en duidt het als een gedenkmonument voor de overleden
graaf.18 Hij komt tot deze opvatting op basis van de biddende Dirk, een
zoon die voor het zielenheil van zijn vader bidt en zich daarbij tot Petrus
richt. Echter, bij een gedenkmonument voor de graaf ligt het meer voor de
hand dat Floris zelf was geportretteerd, of dat zijn naam tenminste in de
inscriptie voorkomt. Hoe het ook zij, omdat Dirk als baardloze jongeman is
afgebeeld, moet het hier volgens Klomp gaan om het kind Dirk dat in 1121
samen met zijn broers Floris en Simon in de Annales Egmundenses (loopt tot
1205 en diende als bron voor de Chronicon) en de Miracula Nova Sancti
Adalberti (ca. 1120-1143) nog beschreven wordt als ‘pusillus’ (klein, zwak,
onbeduidend). 19 Tegelijkertijd beschouwt Klomp het timpaan als een
instrument van propaganda voor Petronilla, die als regentes voor haar zoon
Dirk de drijvende kracht achter het timpaan was. Als Petronilla zo
belangrijk was – en de inscriptie suggereert dat inderdaad – waarom is zij
dan niet aan de meer geprivilegieerde rechterzijde van Petrus is afgebeeld?
Dat is bijvoorbeeld het geval in het glas-in-lood venster in de kathedraal van
St. Pierre in Poitiers: koningin Eleanor van Engeland (hertogin van
Aquitanië) is aan de rechterzijde van Petrus en Christus geportretteerd,
terwijl haar man koning Hendrik II van Engeland ter linkerzijde staat.20 In
Egmond is echter voor de gangbare man-vrouw opstelling gekozen.
Misschien duidt dit erop dat Petronilla wilde benadrukken dat Dirk de
legitieme opvolger van Floris II was. Dat zou ook verklaren waarom Dirk
niet samen met zijn broers Floris en Simon is geportretteerd. Tegelijkertijd
was de boodschap die van een harmonieuze samenwerking tussen moeder
en zoon, die beiden een speciale band met Petrus ontwikkelden.21

17

Liber Sancti Adalberti met Gravenregister, zie noot 4.
H.G.C.M. Klomp, ‘Het tympaan van Egmond. Kunst als instrument van
propaganda’ in: Egmond tussen Kerk en wereld G.N.M. Vis en J.P. Gumbert ed.
(Hilversum 1993) 139-162: 145 en 157.
19 Annales en Chronicon, 162-163; Vis, ‘De Historia en de Miracula Nova Sancti
Adalberti’, 93.
20 J. Jasperse, ‘Visualizing Dynastic Desire: The Twelfth-Century Gospel Book of
Henry and Matilda’ Studies in Iconography 39 (2018) 135-166.
21 Klomp, ‘Het tympaan van Egmond’, 155-157.
18
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Het belang van Petrus blijkt ook uit Dirks pelgrimsreis naar
Jeruzalem in 1138. Op de terugweg bezocht hij de paus in Rome – de stad
van Petrus – en verzocht de paus om de abdij van Egmond rechtstreeks
onder pauselijk gezag te plaatsen, waarmee de paus in 1140 toestemde.22 Is
het wellicht ook mogelijk dat het timpaan in deze context tot stand kwam?
Net als voor een vroege datering (ca. 1121), zijn er ook nu geen bronnen die
hierover zekerheid bieden, maar Dirks jonge leeftijd is niet in steen
gebeiteld. Zijn gezicht is, net als dat van Petronilla, behoorlijk afgesleten,
zodat lastig vast te stellen is of hij oorspronkelijk daadwerkelijk baardloos
was afgebeeld. Een latere datering past bij wat de bronnen melden over het
verloop van de bouwgeschiedenis van de kerk. Volgens de Chronicon
Egmundanum – in navolging van het Gravenregister – schonk Petronilla in 1122
weliswaar dertien pond voor de bouw van de kerk waarna de oude kerk
werd gesloopt, maar het was pas in het jaar 1139 dat de kerk van Egmond
voltooid werd door abt Walter, waarna de kerk op 7 oktober 1143 gewijd
werd door bisschop Hartbert van Utrecht ‘in tegenwoordigheid van graaf
Dirk en zijn echtgenote Sophia, en met een oneindige menigte volk
bijeen.’23 Het is niet duidelijk wat precies bedoeld wordt met een voltooide
kerk (perfectum est templum). Volgens Cordfunke werden in 1136 de eerste
altaren gewijd in de absis, waarna in 1143 het hoofdaltaar gewijd werd,
zodat koor en dwarschip voltooid moeten zijn geweest, waarna met de
bouw van het schip begonnen werd.24 Het is niet alleen mogelijk dat, zoals
Klomp voorstelde, het timpaan rond 1139-1144 geïnstalleerd werd, maar
ook dat het naar aanleiding van de pelgrimsreis van Dirk vervaardigd werd
om de bijzondere devotie van zoon en moeder te benadrukken.
De tekst op de bovenrand is een oproep aan Petrus om moeder en
zoon en de overige gelovigen de kerk en het hiernamaals binnen te laten
treden. Met de knielende menigte werden niet alleen Petronilla en Dirk
bedoeld, maar ook andere bezoekers die de kerk betraden en onder het
timpaan doorliepen wanneer ze de kerk ingingen. De in steen gehouwen
beeltenissen van Petronilla en Dirk waren bedoeld om de gravin en haar
22

Idem.
Annales en Chronicon, 162-165 (Annales 1121/Chronicon 1122 nieuwbouw en sloop
oude kerk, maar Annales noemen niet de schenking van 13 pond), 190-191 (1139
voltooiing kerk; 1143 wijding kerk ‘presente theoderico comite et uxore ieus Sophia
et congregato populo infinite multitudinis’).
24 E.H.P. Cordfunke, Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historischarcheologisch perspectief (Zutphen 1984): 78.
23
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zoon te vereeuwigen en zo voor altijd onderdeel te laten zijn van de
religieuze gemeenschap die zijn bestaansrecht aan de graven van Holland te
danken had.
De vraag naar de datering van het timpaan raakt op de achtergrond als we
bedenken welke indruk de abdijkerk van Egmond gemaakt moet hebben.
De architectuurhistoricus Elizabeth Den Hartog stelt dat er in het gehele
graafschap Holland aan het einde van de twaalfde eeuw nog geen vijftig
stenen kerken te vinden waren. De grootste en meest imponerende
gebouwen waren de abdijkerken in Egmond en Rijnsburg, beide met
Petronilla’s steun gebouwd.25 Dit wisten Petronilla en haar zoon natuurlijk
en in dit licht bezien moet het timpaan ook beschouwd worden als een
uiting van Petronilla’s zelfbewustzijn. Middels architectuur – waar het
timpaan onderdeel van was – wist zij haar aanwezigheid en die van haar
nakomelingen in het graafschap zichtbaar te maken en trachtte zij religieuze
gemeenschappen en onderdanen aan zich te binden. Een monument dat
geconcipieerd was voor de eeuwigheid kon echter niet verhelpen dat de
relatie tussen abdij en graven geleidelijk verslechterde. 26 Rond 1200
functioneerde de abdijkerk niet langer als grafplek van de Hollandse graven
die voortaan in Rijnsburg ter aarde gedragen werden. De plek waar
Petronilla in 1144 ook haar lichaam liet begraven.
Het hierboven geschetste portret van Petronilla en haar familie doet
wellicht vermoeden dat de graven in een Hollands vacuüm opereerden. Dat
was natuurlijk niet zo. Zo waren er, onder andere via Petronilla, contacten
met Vlaanderen. In de dertiende eeuw koos Vlaanderen de zijde van
Petronilla’s achterkleinzoon Dirk VII en diens echtgenote Aleid. Gravin
Aleid verzette zich tegen Dirks broer Willem I die het graafschap Holland
probeerde te usurperen ten koste van haar dochter Ada, de door Dirk
benoemde rechtmatige opvolger. 27 Zij werd hierin gesteund door Ada’s
echtgenoot Lodewijk II van Loon. In het conflict tussen Willem en
Lodewijk koos Philips van Namen, de broer van graaf Boudewijn van
25

Elizabeth den Hartog, ‘Bouwen voor prestige, ziel of vrede. De oudste stenen
kerken in Holland en hun opdrachtgevers’, Bulletin KNOB 97.1 (1998) 15-30.
26 Cordfunke, Opgravingen in Egmond, 27-28.
27 Marion van Bussel, ‘Aleid van Kleef’.
Http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/aleidvankleef
[13/01/2014], geraadpleegd 10 augustus 2018; F.W.N. Hugenholtz, ‘Ada van
Holland’ in: Middeleeuwers over vrouwen, deel 1, R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, ed.
(Utrecht 1985) 12-27.
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Vlaanderen, de kant van Lodewijk. Het plan was om Zeeland op Willem te
veroveren, maar zover kwam het niet, want door bemiddeling van onder
anderen Mathilde, ‘de weduwe van graaf Philips, die de titel van koningin
mocht dragen’ werd vrede gesloten.28 We zullen zien dat gravin Mathilde
haar koninklijke imago zelf actief uitdroeg via haar zegel-matrijs (stempel).
Blijvende impressie
Dat koningin-gravin Mathilde een belangrijke politieke rol speelt in het
graafschap Vlaanderen en daarbuiten, is bekend. Haar zegel dat aan bijna
alle door haar uitgegeven oorkonden hing en dat de op perkament
vastgelegde beslissingen, schenkingen en verzoeken valideerde, wordt
doorgaans buiten beschouwing gelaten in studies naar Mathilde. 29 Het is
juist haar zegel dat inzicht geeft in hoe de gravin haar eigen koninklijke
positie benadrukte door haar Portugese dynastieke connectie te visualiseren.
Het zegel toont hetzelfde zelfbewustzijn dat Mathilde ook in politieke
aangelegenheden aan de dag legde. In tegenstelling tot het monumentale
timpaan dat een vaste plek had, was het zegel een mobiel object dat via een
publieke handeling aan het perkament verbonden werd en op diverse
locaties terecht kwam.
28

‘En toen men op het punt stond slaags te raken, was er een vlug verkeer van
boodschappers en liep de aanstaande strijd uit op het goede van een verzoening.
Dit was met grote inspanning tot stand gebracht door de gravin van Vlaanderen, de
weduwe van graaf Philips (die de titel van koningin mocht dragen), en de proost
van Brugge. De voorwaarde voor de vrede was een som van 105000 marken.
Vertrouwend op de macht van een zo grote graaf waren Lodewijk en gravin
Adelheid met een leger naar Utrecht gekomen, alsof zij Holland al in bezit hadden.
Maar toen zij de brief en het bericht over de vrede en verzoening hadden
ontvangen, en toen er helemaal geen hulp werd geboden, zijn zij, in hun
verwachtingen teleurgesteld en gedesillusioneerd, naar hun eigen land teruggekeerd.’
Annales en Chronicon, 332-333. Zie voor een overzicht van het verloop van het
conflict tussen Lodewijk van Loon en Willem I, R. Zijlman, Troebele betrekkingen.
Grensscheepvaart en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 (Hilversum 2017) 165169.
29 Voor Mathildes oorkonden, zie De oorkonden der graven van Vlaanderen, 1191 aanvang 1206, 2 vols, W. Prevenier ed. (Brussel 1966) met een beschrijving van haar
zegels in vol. 1, 481-484; De vroege oorkonden (1168-1191) zijn niet op papier
geëditeerd, maar digitaal wel toegankelijk via http://www.diplomata-belgica.be.
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Toen koningin Mathilde van Portugal in 1184 naar Vlaanderen
vertrok, was haar enige nog levende broer Sancho I (1154-1211) misschien
wel opgelucht. Nu had hij het rijk voor zich alleen. In 1172 besloot Koning
Afonso Henriques (†1185) namelijk Sancho en Mathilde, die in Portugal
Teresa heette, beiden tot erfgenamen van de Portugese troon te maken. Al
eerder duiken broer en zus, samen met hun zus Urraca, in de documenten
van hun vader op als rex (koning) en regina (koningin).30 We zagen hierboven
al dat de auteur van de Egmondse Annalen expliciet melding maakt van
Mathildes koninklijke titel en hij was zeker niet de enige die dat deed.
Terecht heeft José Ariel Castro dan ook opgemerkt dat deze titel niet
slechts ‘decoratief’ was, maar een werkelijkheid reflecteerde die buiten Iberië
bekend was.31 In de oorkonden van Afonso Henriques en in gezamenlijke
Portugese oorkonden draagt zij de titel van koningin, maar ook in kronieken
en oorkonden van haar eerste echtgenoot Filips van Vlaanderen wordt
Mathilde zo aangeduid.32 In 1187 gaat er uit naam van Filips een oorkonde
uit waarin hij Mathilde ‘illustere koningin, dochter van de koning van
Portugal, mijn echtgenote’ noemt.33 Als Filips op 1 juni 1191 in Akko sterft,
is Mathildes rol zeker niet uitgespeeld.
Mathildes zegel-matrijzen die in de voor- en achterzijde van de was
gedrukt werden zijn niet bewaard gebleven, maar op basis van de
overgeleverde was zegels weten we dat de gravin van Vlaanderen twee
verschillende zegels gebruikte die zeer aan elkaar verwant zijn. Het eerste
zegel lijkt ze vanaf 1187 tot 1195 gebruikt te hebben, waarna ze in elk geval
tot 1214 een ander zegel voerde.34 Op de voorzijde van het eerste zegel is
Mathilde in een elegante houding driekwart naar (heraldisch) rechts
30

Voor het gebruik van deze titels, zie M. Shadis, ‘The First Queens of Portugal
and the Building of the Realm’, in: Reassessing the Roles of Women as ‘Makers’ of
Medieval Art and Architecture, Therese Martin ed. (Leiden 2012), 672-702: 675.
31 J. Ariel Castro, ‘Sancho e Teresa entre seus irmãos e na Política de Afonso
Henriques após o desastre de Badajoz’, 2e Congresso Histórico de Guimarães. D. Afonso
Henriques e sua Época, vol. 2 (Guimarães, 1996) 289-317: 303.
32 Shadis, ‘The First Queens of Portugal’, 678 noot 14 waarin Shadis een oorkonde
aanhaalt waarin Teresa-Mathilde als Regina Domina Tarasia aangeduid wordt.
33 Matilde illustri regina, filia regis portugalensis, uxore mea, Cronica et cartularium monasterii
de Dunis (Brugge 1865) vol. 2: 355.
34 R. Laurent, Sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482 (Brussel 1993) I.1:
187, cat. 98-99 (zegel 1187-1195) en 188, cat. 101-101 (zegel 1196-1214). Zijn
beschrijvingen en verwijzingen naar de zegels zijn te vinden op
http://mercantes.free.fr/sceaux/presentation_philippe_alsace.htm.
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gedraaid, de plooien van haar jurk vallen over haar knieën en de lange
mantel hangt losjes over haar rechterborst en schouder.

Afbeelding 1 Oorkonde en zegel Mathilde, 1193-1195. Perkament, ca.
15,7 x 16,2 cm. Brugge, Archief Groot Seminarie [A Gr. Sem.],
Zonnebeke 16.

Haar haar is bedekt met een doek en in haar rechterhand houdt de gravin
een fleur-de-lis, terwijl de andere hand op haar heup rust. De voorzijde van
het tweede zegel is op gelijke wijze gedecoreerd, maar nu is de gravin naar
links gedraaid, bedekt de mantel haar beide schouders en is de fleur-de-lis
eerder een kleine boom geworden. Ook nu draagt de gravin een sluier en in
plaats van haar hand op de heup, houdt Mathilde haar mantelkoord vast. Bij
beide zegelontwerpen is de voorzijde langs de rand voorzien van de legende
+SIGILLVM : REGINE . MATHILDIS (zegel van koningin Mathilde), een
duidelijke verwijzing naar haar Portugese status als koningin.
Recent heeft Miriam Shadis erop gewezen dat Mathilde en haar
broers en zussen belangrijk waren voor het creëren van een koninklijke
identiteit in Portugal. Het ging hier om een project waarin de gehele familie
participeerde.35 Mathilde – of de kanselarij waar de oorkonden vervaardigd
werden – nam dit klaarblijkelijk serieus. Op ingenieuze wijze wordt deze
connectie verder vormgegeven door het gehele zegel een driehoekige
35

Shadis, ‘First Queens of Portugal’, 671-678.

87

Jitske Jasperse
wapenschildvorm te geven. Bovendien wordt op de achterzijde van de beide
zegeltypes het Portugese familiewapen, bestaande uit vijf kleine schildjes die
een kruis vormen, toegevoegd. Middels vorm en heraldiek verbond
Mathilde zich nog explicieter aan het Portugese koningshuis waar dezelfde
zegelontwerpen gevoerd werden door haar vader Afonso en haar broer
Sancho.36

Afbeelding2 Oorkonde van Sancho I, 1191. Perkament, 45 x 32,2 cm.
Ordem de Avis e Convento de São Bento de Avis, mç. 2, n.º 103.
Digitaal in Arquivo Nacional Torre de Tombo,
PT/TT/OACSB/001/0002/00103

Dit ging beslist niet onopgemerkt voorbij. Zeker als we in ogenschouw
nemen dat puntig-ovaal de gangbare vorm voor de meeste vrouwenzegels
36

Afonso Henriques’ zegel wordt genoemd door M. de Rosário Barbosa Morujão,
‘A sigilografia portuguesa em tempos de Afonso Henriques’, Medievalista 11 (2012)
1–30: 21. Het zegel van Sancho kan hangt aan een oorkonde uit 1191 (Spaanse era
1229). Zie http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4635272, geraadpleegd 14
augusus 2018.
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was, en dat deze in de twaalfde eeuw doorgaans niet heraldisch versierd
waren.
Mathilde communiceerde niet alleen haar Portugese koninklijke
achtergrond, maar ook haar status als gravin van Vlaanderen die ze aan haar
huwelijk met Filips te danken had. Op de achterzijden van beide zegeltypes
is op de buitenrand respectievelijk de legendes +VXORIS : COMITIS :
FLANDRIE (echtgenote van de graaf van Vlaanderen) en COMITISSE
FLANDRENSIS (gravin van Vlaanderen) aangebracht.37 Het meest in het
oog springende is dat welke kant van Mathildes zegels ook bekeken werd,
de Portugese connectie altijd aanwezig was. Mathilde verbond zichzelf heel
expliciet aan haar Portugese verwanten, terwijl ze ook niet naliet te
communiceren welke positie ze via haar eerste echtgenoot Filips verkregen
had. Dat bleef ze doen nadat Filips overleden was en Mathilde ondertussen
hertrouwd was met hertog Eude III van Bourgondië, wier titel ze ook
aannam, getuige de hier afgebeelde bezegelde oorkonde (‘ego regina
Mathildis, ducissa Burgundie, et comitissa Flandrie’).38
Elke keer dat Mathilde haar zegelstempel in de warme was duwde,
verbond zij zichzelf actief aan het recent gestichte koninkrijk Portugal (ca.
1169) dat voorheen tot Castilië-León behoorde.39 Mathilde was niet de enige
Portugese erfgename die hiertoe visuele middelen inzette. Haar zus Urraca
(1148-ca. 1211), die in 1165 de Leonese koning Fernando II huwde,
vaardigde in 1204 een oorkonde uit waaraan oorspronkelijk ook haar zegel
hing.

37

Laurent, Sceaux des princes territoriaux, I.1: 187, noot 230.
De oorkonden der graven van Vlaanderen, 1191 - aanvang 1206, vol. 2: no. 47;
http://www.diplomata-belgica.be/charter_details_en.php?dibe_id=296.
39 Voor een beknopte geschiedenis over het ontstaan van het koninkrijk Portugal,
zie Shadis, ‘First Queens of Portugal’, 676.
38
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Afbeelding 3 Oorkonde van Urraca (detail), 1204. Perkament, 31,9 x
25,6 cm. Zamora, Archivo de la Catedral, ACZa 8/24.

Dat blijkt niet alleen uit alleen het zegelkoord, maar ook uit de clausule
waarin ‘koningin vrouwe Urraca’ aangeeft dat ze de oorkonde liet maken en
het geheel met haar zegel verzekerde.40 Zo informeert de koningin dat zij de
opdracht gegeven heeft de oorkonde op te laten stellen en dat zij de
juridische inhoud samengesteld en bevestigd heeft, en dat het document
gecertificeerd is met het aanhangen van het zegel dat nu verloren is. Behalve
een was zegel, liet zij onderaan het perkament ook een getekend ‘signum’
achter, een persoonlijk teken in inkt dat in twaalfde-eeuwse Iberische
oorkonden regelmatig voorkomt. Het is doorgaans rond (‘signum rodado’),
bevat de naam van de uitvaardiger en in het geval van Urraca’s echtgenoot
Fernando ook een leeuw.41 In tegenstelling tot traditionele signa die rond
zijn, is in de oorkonde van Urraca de typische wapenschild-vorm van
Portugese zegels overgenomen. Hoewel we alleen maar kunnen gissen naar
het uiterlijk van Urraca’s was zegel, zou dit wel eens zeer vergelijkbaar met
dat van haar zus Mathilde geweest kunnen zijn.

40

Ego regina domna Vrracha hanc cartam quam fieri iussi roboro et confirmo et sigillo meo
conmunio. Zie ‘Signum de Urraca Alfonso, madre de Alfonso IX’, Alfonso IX y su
época. Pro utilitate regni mei. Tent. cat. Palacio de Exposiciones Kiosco Alfonso
(Madrid 2008) cat. 15.
41 Voor het waszegel en de ‘signum rodado’ van Fernando II, zie M. T. Carrasco
Lazareno, ‘El sello real en Castilla: tipos y usos del sellado en la legislación y en la
práctica documental (siglos XII-XVII), in: J. C. Galende Díaz coord. en N. Ávila
Seoane en B. Santiago Medina ed., De sellos y blasones: miscelánea científica (Madrid
2012) 63-170: 95-98.
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Conclusie
Het timpaan van Egmond en de zegels van Mathilde waren geen
willekeurige creaties, maar het resultaat van het actief handelen van beide
gravinnen. De totstandkoming van deze objecten was onderdeel van
uitgedachte en gecalculeerde acties waarmee beide vrouwen zonder twijfel
iets wilden bereiken. Het tonen van status was voor zowel Petronilla als
Mathilde belangrijk, omdat ze daarmee aangaven welke maatschappelijke
positie zij innamen op basis van hun titel, landsgebieden en dynastieke en
religieuze connecties. In het timpaan is Petronilla niet alleen geportretteerd
als gravin en opdrachtgeefster, maar ook als moeder van graaf Dirk VI van
Holland, als begunstiger van het huisklooster te Egmond en als iemand met
een bijzondere relatie tot Petrus. De zegels van Mathilde getuigen van haar
status als (voormalig) koningin van Portugal en als echtgenote van de graaf
van Vlaanderen waaraan ze haar titel en landsgebieden te danken had. Maar
het uitdragen van een maatschappelijke positie was slechts een eerste stap in
een proces dat tot doel had peers, religieuze gemeenschappen, nakomelingen
en opponenten te beïnvloeden. De in steen gebeitelde representatie van
Petronilla en Dirk te Egmond diende als een constante herinnering dat de
monniken zorg moesten dragen voor hun zielenheil. Middels gebeden en
missen werden de graven en gravinnen herinnerd en bleven zo aanwezig in
het religieuze en politieke Hollandse landschap. Met haar zegels drukte
Mathilde letterlijk haar autoriteit op de oorkonden en waarborgde ze hun
authenticiteit. Daarmee bezegelde de koningin-gravin het lot van abdijen,
kerken en vazallen in haar weduwegoed. Vereeuwigd in zandsteen en
bijenwas lieten Petronilla en Mathilde impressies achter die inzichtelijk
maken dat visuele cultuur een cruciale rol speelde in het behartigen van
persoonlijke en dynastieke belangen. Daarmee zijn visuele media belangrijke
bronnen – soms zelfs de enige bronnen – die ons beeld van middeleeuwse
vrouwen, mannen en macht nuanceren, veranderen, en ter discussie stellen.
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grafmonumenten
voor
gierige
noorderlingen. De nagedachtenis van paus
Adrianus VI en Willem kardinaal van Enckenvoirt
in S. Maria dell’Anima in Rome
Jan L. de Jong
Al sinds de Oudheid betraden reizigers die vanuit het Noorden over land
naar Rome waren gereisd de stad via de Porta Flaminia ofwel Porta del
Popolo. Om God te danken voor een veilige aankomst na een lange tocht,
liepen zij de eerste de beste kerk binnen die ze zagen: Santa Maria del
Popolo, onmiddellijk links achter de stadspoort. Vanaf ca. 1510 konden zij
in de koorkapel van deze kerk de grafmonumenten bewonderen van twee
Italiaanse kardinalen die kort tevoren waren overleden: Ascanio Maria
Sforza en Girolamo Basso della Rovere (afb. 1). De monumenten stonden
tegenover elkaar opgesteld, tegen respectievelijk de noord- en de zuidwand,
zodat ze elkaar als het ware weerspiegelden. In 1550 prees de schilder en
schrijver Giorgio Vasari ze in gloeiende bewoordingen omdat ze zó goed
waren uitgevoerd en afgewerkt, met zo’n ‘zuiverheid, schoonheid en gratie’
(nettezza, bellezza e grazia), dat men zich niets mooiers kon wensen.1 Maar
dertig jaar later konden bezoekers een nóg mooier ensemble van
grafmonumenten aanschouwen in Santa Maria dell’Anima, de DuitsNederlandse kerk in het centrum van Rome, vlakbij het Piazza Navona.
Ook daar stonden in de koorkapel twee grafmonumenten tegenover elkaar:
aan de noordzijde dat van de Nederlandse paus Adrianus VI en aan de
zuidzijde van de Nederlandse kardinaal Willem van Enckenvoirt (afb. 2).
Het grafmonument van de paus was een paar jaar eerder voltooid (1533)
dan dat van de kardinaal (1540). Al in 1536 – nog voordat het
grafmonument van de kardinaal er stond – roemde de Duitse jurist Johann
Fichard, uit Frankfurt am Main, het pauselijke praalgraf als ‘het allersomptueuste (sumptuosissimum) grafmonument in Rome’.2
1

P.J. Götzmann, Römische Grabmäler der Hochrenaissance. Typologie, Ikonographie, Stil.
Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 13 (Münster
2010) 57-100; G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori (Florence:
Giunti, 1568), G. Milanesi ed. (Florence 1906) IV, 515 (de genoemde passage is in
de 2de editie van Vasari’s Vite uit 1568 hetzelfde als in de 1ste editie uit 1550).
2 A. Fantozzi ed., Roma 1536. Le Observationes di Johann Fichard (Rome 2011) 172:
‘sumptuosissimum omnium Romae monumentum Hadriani Sexti.’
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Afb. 1: Rome, Santa Maria del Popolo: koorkapel, met het
grafmonument van Ascanio Maria kardinaal Sforza. Recht hier
tegenover (niet zichtbaar op de foto) staat het grafmonument
van Girolamo kardinaal Basso della Rovere. Beide
grafmonumenten zijn gemaakt door Andrea Sansovino.
Foto: Bibliotheca Hertziana. Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte, Rome.

Afb. 2: Rome, Santa Maria dell’Anima: koorkapel, met rechts het
grafmonument van paus Adrianus VI en links, op de plaats waar
oorspronkelijk het grafmonument van Willem kardinaal van
Enckenvoirt stond, het grafmonument van Karl Friedrich van
Gulik-Kleef-Berg.
Foto: Andreas Faessler. Wikimedia Creative Commons.
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De grafmonumenten in Santa Maria del Popolo waren gemaakt in opdracht
van paus Julius II (r. 1503-1513), die befaamd was om de enorme
kunstprojecten die hij in Rome liet uitvoeren, zoals de beschildering van de
Sixtijnse kapel door Michelangelo en van de pauselijke vertrekken in het
Vaticaans paleis door Rafaël, en de nieuwbouw van de Sint-Pieterskerk naar
ontwerp van Bramante. Paus Adrianus VI (r. 1522-1523) was daarentegen
bekend, zo niet berucht om zijn zuinigheid en afkeer van pracht en praal –
eigenschappen waar noorderlingen in Rome in het algemeen om bekend
stonden. Hoe komt het dan dat deze bescheiden, sobere paus ligt begraven
in ‘het aller-somptueuste grafmonument in Rome’? Wie was
verantwoordelijk voor de twee grafmonumenten waarmee de koorkapel van
de Duits-Nederlandse kerk in Rome het prestigieuze, door Julius II betaalde
ensemble in Santa Maria del Popolo overtrof, en wat waren diens drijfveren?

Afb. 3: Baldassare Peruzzi, Michelangelo da Siena en
Niccolo Tribolò: Grafmonument van Paus Adrianus
VI, 1524-29. Rome, Santa Maria dell’Anima.
Foto: Bibliotheca Hertziana. Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte, Rome.
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Paus Adrianus VI en Willem van Enckenvoirt
Het somptueuze grafmonument in Santa Maria dell’Anima herbergt het
lichaam van Adriaan Florenszoon uit Utrecht, die op 9 januari 1522 tot paus
was gekozen (afb. 3). Hij had niet deelgenomen aan het conclaaf dat hem
koos en zijn naam was nooit genoemd als kandidaat. Zijn verkiezing tot
paus kwam dan ook volkomen onverwacht – ook voor hemzelf. Op het
moment dat de kardinalen in conclaaf in Rome hem tot paus kozen, was hij
in Spanje. Hij verbleef daar al sinds 1515: sinds 1517 in de hoedanigheid als
kardinaal en sinds 1520 als regent van het land namens Karel V, koning van
Spanje en keizer van het Heilige Roomse Rijk. Kardinaal Florenszoon kreeg
pas op 22 januari het nieuws van zijn verkiezing te horen en accepteerde het
pausschap uiteindelijk op 8 maart. Dat wil niet zeggen dat hij onmiddellijk
afreisde naar Rome: eerst rondde hij diverse regeringszaken in Spanje af en
op 5 augustus vertrok hij per schip vanuit Tarragona. Op 29 augustus betrad
hij officieel Rome, via de Porta San Paolo.3
De keuze van Adriaan – die als paus zijn eigen naam handhaafde:
Adrianus – werd met onzekerheid, angst en afkeer ontvangen. Dat blijkt uit
opmerkingen in verslagen en diplomatieke rapporten, en uit spotschriften
die op het ‘sprekende’ beeld van Pasquino in Rome werden geplakt.4 Deze
angst en afkeer hadden er niet alleen mee te maken dat Adrianus in Rome
zo goed als onbekend was, maar ook – en vooral – dat hij een vreemdeling
was. De Romeinen vreesden dat in zijn gevolg buitenlanders de stad zouden
overspoelen en de gang van zaken in Rome zouden overnemen. Die vrees
was niet ongegrond. Net zoals nu bijvoorbeeld het aantreden van een
nieuwe president in de Verenigde Staten leidt tot een golf van nieuwe (en
herintredende) ambtenaren en adviseurs, leidde ook de komst van een
3 Zie voor de details van het leven van Adrianus VI: J. Bijloos, Adrianus VI. De
Nederlandse paus (Haarlem 1980); M. Verweij, ‘Proh dolor quantum refert in quae
tempora. Adrianus VI: een poging tot synthese’, in: M. Verweij ed., De paus uit de
Lage Landen Adrianus VI 1459-1523. Catalogus bij de tentoonstelling ter gelegenheid
van het 550ste geboortejaar van Adriaan van Utrecht, Supplementa Humanistica
Lovaniensa 27 (Leuven 2009) 1-17; T. Geurts, De Nederlandse paus Adrianus van Utrecht
1459 – 1523 (Amsterdam 2017). Een bondige samenvatting is te vinden in
Götzmann, Römische Grabmäler, 191-194.
4 Bijloos, Adrianus VI, 37-39; Geurts, De Nederlandse paus, 27-30; M. Verweij,
‘Pasquinaden op Adrianus VI en andere pausen in de Collectanea van Gerard
Geldenhouwer (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. II 53)’, in: Verweij ed., De
paus uit de Lage Landen, 45-57.

96

Pompeuze grafmonumenten
nieuwe paus tot een wisseling van de wacht op de topposities en heel veel
andere plaatsen in de Kerk en het bestuur van Rome. Het pontificaat van
Alexander VI Borgia (1492-1503) uit Spanje had geleid tot de verheffing van
een fors aantal landgenoten in het ambt van kardinaal en als gevolg tot de
aanwezigheid van veel Spanjaarden in de stad. Daardoor zat de schrik voor
buitenlanders er bij de Romeinen nog flink in. Overigens onderscheidden
buitenlandse pausen zich in dit opzicht niet van Italiaanse pausen, want
tijdens het pontificaat van Adrianus’ directe voorganger, Leo X de’ Medici,
werd de stad overspoeld door Florentijnen, over wie de Romeinen eveneens
luid klaagden. Met het aantreden van Adrianus werd de hele waaier aan
clichés over noorderlingen opengevouwen: zij zouden sluw zijn, gierig,
barbaars, enzovoorts. Uiteraard kon niemand zeggen of deze clichés
werkelijk toepasbaar waren op de nog onbekende persoonlijkheid van de
nieuwe paus, maar belangrijker is misschien de constatering dat men
eigenlijk niet eens wist wat voor noorderling hij was: een Duitser, een
Vlaming? Of was hij door zijn verblijf in Spanje sinds 1515 misschien een
Spanjaard geworden?
Adrianus zal deze vraag zelf ook niet goed hebben kunnen
beantwoorden. Hij was in 1459 geboren in de stad Utrecht, centrum van
een prinsbisdom dat strikt gezien een vorstendom was binnen het Heilige
Roomse Rijk. Er was nog geen sprake van Nederland zoals wij dat nu
kennen, of van zelfs maar iets als een verbond van gewesten die het huidige
Nederland vormen. Adriaan ging studeren in Leuven in 1476, toen hij 17
jaar oud was. Hij bleef daar wonen en werken als priester en hoogleraar, tot
aan zijn vertrek naar Spanje in 1515. Dat wil zeggen dat Adrianus het
grootste deel van zijn leven – ongeveer 40 jaar – heeft doorgebracht in
Leuven. Of hij zich daarom in de eerste plaats Vlaming voelde, valt moeilijk
te zeggen.
Toen Adrianus eenmaal als paus in Rome zetelde, nam hij een
aantal raadgevers van noordelijke komaf in dienst. De belangrijkste van hen
was Willem van Enckenvoirt (1464-1534), die zich ontwikkelde tot de
rechterhand van de paus. Van Enckenvoirt was geboren in Mierlo in het
huidige Noord-Brabant, maar was al op 25-jarige leeftijd naar Rome gegaan.
Sinds 1489 was hij daar werkzaam in verschillende functies in dienst van de
curie.5 Van curie prelaten die zoals hij afkomstig waren uit het buitenland
5 A.

Gnann, ‘Cardinal Wilhelm van Enckenvoirt as Patron of the Arts in Rome’,
Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 4 (2010) 149-160: 149-150;
M. Verweij, ‘Papst Hadrian VI. ( 1523), Kardinal Willem van Enckenvoirt ( 1534)
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liepen er tientallen rond in Rome; men kan zich daarom afvragen of hij in
de eerste plaats als noorderling werd beschouwd voordat Adrianus tot paus
werd gekozen. Ook kan men zich afvragen of hij na ruim dertig jaar in
Rome zichzelf nog altijd Brabander of noorderling voelde.
Blijkbaar waren de angst en onzekerheid vanwege een nietItaliaanse paus voldoende aanleiding om alle clichés en vooroordelen jegens
noorderlingen uit te storten over Adrianus en zijn medewerkers. Die
vooroordelen werden versterkt toen bleek dat de samenwerking tussen de
nieuwe paus en het college van kardinalen stroef verliep. Adrianus toonde
een mate van rechtlijnigheid en soberheid waar men in pauselijke kringen
niet aan gewend was. Paus Leo X had een rijk hofleven geleid en was zeer
effectief geweest in het leegmaken van de pauselijke schatkist. Adrianus kon
daardoor geen grote uitgaven doen, wat onmiddellijk het cliché van
noordelijke gierigheid leek te bevestigen. Anders dan zijn voorganger
besefte Adrianus tot welke gevolgen het optreden van Maarten Luther en de
protestantse beweging kon leiden en erkende hij dat de protestanten in hun
kritiek op de corruptie en andere misstanden binnen de katholieke Kerk
gelijk hadden. Met het oog hierop probeerde Adrianus orde op zaken te
stellen, de simonie en geldzucht te beteugelen en hervormingen binnen de
Kerk door te voeren, maar zijn pogingen hiertoe werden van alle kanten
tegengewerkt – niet in het minst door de curie. Na anderhalf jaar van
vergeefse inspanning overleed Adrianus op 14 september 1523. Kort voor
zijn dood had hij Willem van Enckenvoirt de titel van kardinaal verleend en
hem als zijn executeur testamentair aangesteld. Overeenkomstig zijn
eenvoudige stijl van leven werd Adrianus op sobere wijze begraven in de
Sint-Pieterskerk, tijdens een plechtigheid die – zo had hij bepaald – niet
meer dan 25 dukaten kostte. 6 Ondertussen verheugde Rome zich op de
keuze van een paus die een einde zou maken aan het strenge beleid van de
vrekkige noordeling.

und Santa Maria dell’Anima. Nicht nur epigraphische Aspekte einer intensiven
Beziehung’, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 60:1 (2014)
405-419; 405-408.
6 Götzmann, Römische Grabmäler, 195-196.
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Een pauselijk praalgraf
Als executeur testamentair die de zaken van de overleden paus moest
afhandelen, voelde Willem kardinaal van Enckenvoirt zich verplicht om ook
zorg te dragen voor diens nagedachtenis. Dat was niet alleen uit respect,
maar ook vanwege zijn eigen positie. Als enige creatuur van Adrianus
besefte kardinaal van Enckenvoirt dat hij werd overschaduwd door de
slechte reputatie van de verachte paus. Wilde hij zijn eigen aanzien
verbeteren, dan moest hij eerst paus Adrianus in ere herstellen. Diens
nagedachtenis moest daarom voortleven als die van een paus die weliswaar
niet had bereikt wat hij wilde, maar in een moeilijke tijd wel de juiste
bedoelingen had gehad. De beste manier om deze nagedachtenis tot leven te
brengen was een grafmonument. Al een week na Adrianus’ heengaan trof
kardinaal van Enckenvoirt de eerste voorbereidingen. Hij trok er van zijn
eigen geld een bedrag voor uit van duizend dukaten, dat wil zeggen: veertig
keer het bedrag dat Adrianus had gereserveerd voor zijn begrafenis! 7 De
plaats waar het grafmonument moest komen te staan was de koorkapel van
Santa Maria dell’Anima. Kardinaal van Enckenvoirt moet voor deze kerk
hebben gekozen omdat hij er zelf een dikke vinger in de bestuurlijke pap
had. De Sint-Pieterskerk waar de paus al lag begraven was weliswaar een
meer voor de hand liggende keuze, maar viel af omdat de kerk verkeerde in
staat van herbouw en alle grafmonumenten daar op den duur voor zouden
moeten wijken. De kardinaal benaderde als ontwerper van het monument
Baldassare Peruzzi, een vooraanstaand kunstenaar en architect van de SintPieter in wederopbouw. De uitvoering van Adrianus’ grafmonument werd
uitbesteed aan de beeldhouwers Michelangelo da Siena en Niccolo Tribolò,
maar de schilderingen ter weerszijden van het monument (verloren gegaan
in de achttiende eeuw) voerde Peruzzi zelf uit (afb. 3).8
Het monument moet grotendeels klaar zijn geweest in 1527, toen
Duitse troepen Rome plunderden en enorme vernielingen aanrichtten. De
schade als gevolg van deze zogenaamde Sacco di Roma was zo enorm, dat
7

Götzmann, Römische Grabmäler, 195-196, 283; J. Götzmann, ‘Die Ehrung eines
Papstes als Akt nepotistischer Treue. Das Grabmal Hadrians VI. (1522 - 1523)’, in:
H. Bredekamp en V. Reinhardt ed., Totenkult und Wille zur Macht. Die unruhigen
Ruhestätten der Päpste in St. Peter (Darmstadt 2004) 99-120: 99-101.
8 Götzmann, Römische Grabmäler, 197-200.
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de stad jarenlang vrijwel vleugellam was op economisch en artistiek gebied.
Desondanks zag kardinaal van Enckenvoirt kans om de stilgevallen
werkzaamheden aan het grafmonument in 1533 tot een goed einde te
brengen. Tegen de miserabele achtergrond van de nasleep van de Sacco di
Roma moet het monument des te somptueuzer hebben geleken. Op 12
augustus van dat jaar werd het lichaam van Adrianus herbegraven, tijdens
een plechtige ceremonie in aanwezigheid van twaalf kardinalen.9 Onder hen
zullen degenen die paus Adrianus nog persoonlijk hadden meegemaakt het
grafmonument niet alleen hebben bekeken met bewondering, maar ook met
verwondering. Via de inscripties en de gebeeldhouwde decoraties werd
Adrianus namelijk herdacht als een deugdzaam mens, die met de juiste
eigenschappen paus was op het verkeerde moment. Op zich was het niet
ongewoon dat een grafmonument de nagedachtenis van een paus positiever
voorstelde dan zijn leven en daden waren geweest. Het grafmonument van
paus Eugenius IV (r. 1431-1447) is daar een voorbeeld van. 10 Maar het
monument van Adrianus zinspeelde op omstandigheden die hem hadden
belet zijn goede eigenschappen te ontplooien. Dat roept de vraag op: wie
waren voor deze omstandigheden verantwoordelijk geweest? Het kan de
aanwezige kardinalen niet zijn ontgaan op wie er werd geduid: ‘Wie oren
heeft om te horen, die hore’.11
Adrianus’ grafmonument zag er oorspronkelijk iets anders uit dan
nu; door een verbouwing van de koorkapel van Santa Maria dell’Anima,
halverwege de achttiende eeuw, zijn er enkele veranderingen aan het
9

Götzmann, Römische Grabmäler, 201-202.
monument is in de zestiende eeuw vanwege de nieuwbouw overgebracht van
de (oude) Sint-Pieterskerk naar S. Salvatore in Lauro in Rome, waar het nu staat in
de Salone del Pio Sodalizio dei Piceni. Zie voor uitvoerige informatie over de
oorspronkelijke staat en de latere geschiedenis van dit grafmonument: H. Roser, St.
Peter in Rom im 15. Jahrhundert: Studien zu Architektur und skulpturaler Ausstattung
(München 2005) 144-147. Volgens de oorspronkelijke epitaaf zijn ‘de
bewonderenswaardige daden van zijn leven’ een getuigenis van paus Eugenius’
‘nobele inborst’ (‘Eugenius iacet hic quartus cor nobile cuius | testantur vitae
splendida facta suae …’). In werkelijkheid was het pontificaat van Eugenius
chaotisch en geen onverdeeld succes. Zie voor een uitvoerige bespreking van de
epitaaf in vergelijking met de daden van de paus: I. Kajanto, Papal Epigraphy in
Renaissance Rome (Helsinki 1982) 48-50.
11 Deze woorden lijken een van de lievelingsuitdrukkingen van Christus te zijn
geweest. In de Bijbel gebruikt hij dit gezegde zes keer: Mattheüs 11:15 en 13:9;
Marcus 4:9 en 23, en 7:16; en Lukas 8:8.
10 Dit
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monument aangebracht. Een prent uit 1591, gemaakt door Ambrogio
Brambilla en uitgegeven door Nicolaes van Aelst, geeft een goede indruk
van de oorspronkelijke staat (afb. 4).12

Afb. 4: Ambrogio Brambilla: Grafmonument van paus
Adrianus VI in 1591. Kopergravure en ets (523 x 380
mm), 1591.
Foto: Londen, British Museum.

12 J.L.

de Jong, ‘Aernout van Buchel’s Description of Italy, 1587-88’, in: Print
Quarterly 33:2 (2016) 123-134: 129-131. Voor een uitvoerige beschrijving van (de
geschiedenis van) het grafmonument, zie Götzmann, Römische Grabmäler, 190-250
en ‘Die Ehrung eines Papstes als Akt nepotistischer Treue’, 69-92. Zie tevens van
dezelfde auteur: ‘Sepulchra - divitiarum testimonia, non mortis honestamenta. Zum
Grabmal Papst Hadrians VI’, in: J. Poeschke ed., Praemium virtutis. Grabmonumente
und Begräbniszeremoniell im Zeichen des Humanismus (Münster 2002) 279-298. Zie ook: F.
Scholten, ‘Greatly Averse to Splendor, the Funeral Moment to Pope Adrian VI’,
Wallraf-Richartz-Jahrbuch 71 (2010), 123-143.
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In het midden van het monument was een beeld van de paus in pontificale
kledij, liggend op een sarcofaag, met het hoofd rustend op zijn hand en
gericht naar het hoofdaltaar van de kerk. Wat de houding van de paus
uitdrukt, is niet helemaal duidelijk. Grafmonumenten van geestelijken in
Rome uit de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw bevatten
doorgaans een beeld van de overledene die ligt opgebaard op een sarcofaag,
met de handen gevouwen op de buik. Vanaf ongeveer 1480 werd het een
traditie dat op de sarcofaag een adagium of spreuk stond geschreven, die de
beschouwers aanzette tot overdenking van de dood in relatie tot hun eigen
leven – kort gezegd: memento mori, maar dan in mooiere en ‘pakkender’
bewoordingen, bijvoorbeeld: ‘Opdat hij bij zijn sterven zou leven, leefde hij
alsof hij zou sterven’ of ‘Voor rechtschapenen is zowel de dood als het
leven aangenaam.’13 Zo diende een grafmonument niet alleen als plaats ter
nagedachtenis, maar ook ter meditatie over dood en leven na de dood, en de
vraag wat dit betekent voor de wijze waarop de mens zijn leven op aarde
leidt. Tussen 1505 en 1510 kwam er verandering in de manier waarop de
overledene werd voorgesteld. De twee kardinalen in de koorkapel van Santa
Maria del Popolo behoren tot de vroegste voorbeelden van zogenaamde
accoudé beelden: zij liggen niet op hun rug maar op hun zij, en steunen op
hun elleboog; één van hen laat bovendien het hoofd rusten op zijn hand
(afb. 1). Het accoudé beeld van paus Adrianus is weliswaar 15 jaar later
gemaakt dan de beelden in Santa Maria del Popolo, maar behoort toch tot
de eerste voorbeelden van deze nieuwe manier om de overledene voor te
stellen (afb. 3).
Een beeld in de accoudé houding toont de gestorvene niet langer
meer alsof hij levenloos is, maar hoe dan wel? Ligt hij te dromen? In het
geval van paus Adrianus is verondersteld dat hij droomt van de RoomsKatholieke Kerk die triomfeert als gevolg van de hervormingen die
Adrianus als paus weliswaar niet had kunnen afmaken, maar wel in gang had
gezet. 14 Of suggereert de accoudé houding misschien dat de overledene
ontwaakt in het hiernamaals? Wellicht kunnen we een verband leggen met
een schilderij dat de kunstenaar Rafaël – een tijdgenoot van Peruzzi – vroeg

13

‘Ut moriens viveret, vixit ut moriturus’, op het grafmonument van Ausias
kardinaal Despuig (†1483) in S. Sabina, Rome; ‘Bonis et mors et vita dulcis est’, op
het grafmonument van bisschop Giuliano Maffei da Volterra (†1510) in S. Pietro in
Montorio, Rome.
14 Scholten, ‘Greatly Averse to Splendor’, 134-136.
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in zijn carrière maakte, omstreeks 1504. Het toont een Romeinse soldaat in
accoudé houding in een landschap, met ter weerszijden een dame met
diverse attributen in de handen (afb. 5).15 De voorstelling is gebaseerd op
teksten van Romeinse auteurs als Cicero en Macrobius, en de veertiendeeeuwse Italiaanse schrijver Francesco Petrarca. De soldaat is de Romeinse
held Scipio Africanus maior, die in een droom twee dames ziet.

Afb. 5: Rafaël: De droom van Scipio. Olieverf op
paneel (170 x 170 mm), ca. 1504. Londen,
National Gallery. Foto: Londen, National Gallery.

15 Thans

in de National Gallery, Londen. Ik heb de hier volgende interpretatie van
het schilderij gebaseerd op M. van Lohuizen-Mulder, Raphael’s Images of Justice,
Humanity, Friendship. A Mirror of Princes for Scipione Borghese (Wassenaar 1977).
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Afb.
6:
Maker
onbekend:
Grafmonument
van
Lorenzo
Mancini, ca. 1514. Rome, Palazzo SS.
Apostoli, chiostro. Foto: J.L. de Jong.

Zij personifiëren de deugden van Rechtvaardigheid (Justitia) en Beschaving
(Humanitas) en sporen hem aan hun pad te volgen. De laurierboom achter
Scipio verwijst naar roem (wat wil zeggen: onsterflijkheid in de zin van een
nagedachtenis die altijd zal voortleven) als beloning voor wie de weg der
deugdzaamheid bewandelen. Het grafmonument van de condottiere
(legeraanvoerder op huurbasis) Lorenzo Mancini (1468–1514) in de kerk
van SS. Apostoli in Rome sluit hierbij aan: de condottiere heeft zijn
wapenrusting afgelegd en ligt in accoudé houding met de hand onder het
hoofd (afb. 6). Boven hem ‘onthullen’ twee engelen een verschijning van
Maria met het Christus Kind. Het lijkt alsof de overleden condottiere ligt te
mediteren over leven en dood, met zicht op hen die eeuwig heil beloven.16
16 Het

grafmonument is in het begin van de achttiende eeuw verplaatst naar de
chiostro van het paleis naast de kerk, waar het zich nu nog steeds bevindt. Bij deze
verplaatsing zijn enkele veranderingen in het monument aangebracht; zo ligt het
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Het memento mori adagium van eerdere grafmonumenten is als het ware
overgegaan van een inscriptie op de sarcofaag naar het voorbeeld van de
overledene: via zijn voorbeeld zet hij de beschouwers aan tot meditatie over
leven en dood, en bij gevolg spoort hij hen aan tot een deugdzame
levenswandel, omdat die zal leiden tot leven ná de dood.
Wie oren heeft om te horen…
In het grafmonument van Paus Adrianus is er een duidelijk verband tussen
de accoudé houding die op mediteren duidt, en deugdzaamheid als weg naar
leven na de dood. Het beeld van de paus wordt namelijk omringd door
beelden die de zeven deugden voorstellen. In de onderste zone staan de vier
kardinale deugden (van links naar rechts en van boven naar onder):
Gematigdheid, Voorzichtigheid, Moed en Rechtvaardigheid. 17 Net boven
hen ligt de paus in accoudé houding, met zicht op Maria met het Christus
Kind en de heiligen Petrus en Paulus (stichters van de Kerk), in de nis
boven hem. Vóór de verbouwing van de koorkapel werden zij omringd
door de drie theologale deugden: Geloof (links), Hoop (rechts) en Liefde
(bovenop). In de oorspronkelijke opstelling werd paus Adrianus dus – in
moderne bewoordingen – ‘geframed’ door deugdzaamheid. De lange
inscriptie die onder de sarcofaag over de hele breedte van het monument
loopt, sluit daarop aan. Het is een (aangepast) citaat van de Romeinse
schrijver Plinius maior en luidt: PROH DOLOR | QVANTVM REFERT IN QVAE
TEMPORA VEL OPTIMI CVIVSQ(VE) | VIRTVS INCIDAT, ofwel: ‘Ach, wat
maakt het veel uit in welke tijd zelfs de meest deugdzame mens zijn werk
verricht.’ 18 Met deze woorden wordt Adrianus vrijgepleit van
verantwoordelijkheid voor zijn weinig succesvolle pontificaat: het lag niet

beeld van de overledene niet meer op, maar onder de sarcofaag. Zie F. Federici en J.
Garms ed., Tombs of illustrious Italians at Rome. L’album di disegni RCIN 970334 della
Royal Library di Windsor, volume speciale del Bollettino d’arte 2010 (Florence 2011)
156-157.
17 Op de genoemde prent uit 1591, van Brambilla en Van Aelst, staat Gematigdheid
op één hoogte met Rechtvaardigheid, en Moed met Voorzichtigheid. Het is niet
duidelijk of dit de oorspronkelijke opstelling van de Deugden was of dat Brambilla
zich heeft vergist.
18 Plinius maior, Naturalis Historia 7, 106.
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aan hem, maar aan de omstandigheden (lees: de tegenwerking door de curie).
Adrianus was een goede man, maar op het verkeerde moment.

Afb. 7: Baldassare Peruzzi, Michelangelo da Siena en Niccolo Tribolò:
De intocht van paus Adrianus VI in Rome. Reliëf van het grafmonument van
Paus Adrianus VI, 1524-29. Rome, Santa Maria dell’Anima.
Foto: Bibliotheca Hertziana. Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte,
Rome.

Het reliëf onder de sarcofaag speelt ook in op de miskenning van Adrianus.
Het toont hoe hij bij aankomst in Rome op 29 augustus 1521 officieel de
stad betrad via de Porta San Paolo (afb. 7). Hoewel allerlei topografische
details nauwkeurig zijn weergegeven (onder andere de nog steeds bestaande
Pyramide van Cestius), is de voorstelling geen ‘fotografische’ weergave. Dat
blijkt onmiddellijk uit de aanwezigheid van de riviergod van de Tiber in de
hoek rechtsonder, en de personificatie van de stad Rome, die gehelmd en
met de armen gekruist voor de borst vanaf de linkerkant de paus tegemoet
loopt. Vanaf rechts rijdt de paus aan het hoofd van een stoet kardinalen op
een muildier de stadspoort binnen. 19 De parallel met Christus’ intocht in
Jeruzalem valt moeilijk te missen. Volgens het Bijbelverhaal werd Christus
19 J.

Traeger, Der reitende Papst. Ein Beitrag zur Ikonographie des Papsttums, Münchner
kunsthistorische Abhandlungen 1 (München 1970) 19-22, 77-80.
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weliswaar met gejuich onthaald, maar was dit desondanks het begin van zijn
lijdensweg, die eindigde met zijn dood aan het kruis. 20 Evenzo was de
intocht van Adrianus het begin van de lijdenstocht van zijn pontificaat,
eindigend met zijn dood. Wat voor soort boom er recht achter Adrianus
staat valt niet te determineren, maar het ligt voor de hand om te denken aan
een vijgenboom, in verwijzing naar leden van de curie. Christus gebruikt
namelijk diverse malen het voorbeeld van een onvruchtbare vijgenboom als
vergelijking met iemand in wie het geloof niet tot bloei komt.21 Een van de
keren waarop Christus deze vergelijking maakte was kort na zijn intocht in
Jeruzalem. Er is nog een gebeurtenis direct na Christus’ intocht die van
belang is voor een goed begrip van het reliëf. Weliswaar is er niets van
uitgebeeld, maar iedereen met enige Bijbelkennis – dus zeker een kardinaal
of andere geestelijke – zal de associatie met die gebeurtenis hebben gemaakt:
de tempelreiniging. De eerste daad die Christus na zijn intocht in Jeruzalem
verrichtte was het wegjagen van geldwisselaars en duivenverkopers uit de
tempel, omdat zij van Gods huis ‘een rovershol’ hadden gemaakt. 22
Opnieuw valt de parallel met Adrianus’ streven om de Kerk te reinigen van
corruptie, geldzucht en simonie moeilijk te missen.
Onder het reliëf bevindt zich een lange inscriptie (in het Latijn) met
– zoals gebruikelijk was – gegevens, daden, titels en eigenschappen van de
overledene.23 Daarin wordt de ‘bijna goddelijke gematigdheid van zijn [sc.
paus Adrianus’] aller-reinste ziel’ geroemd, maar ook zijn ‘sterke afkeer van
de glans van aardse zaken’ (deze laatste woorden lijken op het pompeuze
grafmonument niet echt op hun plaats). Zoals ook gebruikelijk was, wordt
de naam vermeld van de dedicator, de persoon die (onder meer met financiële
middelen) heeft gezorgd voor de totstandkoming van het grafmonument:
‘Willem van Enckenvoirt, door zijn [sc. paus Adrianus’] goedheid en bevel
kardinaal van Tortosa met de titel van Sint Johannes en Paulus, heeft dit
monument laten oprichten.’
20

Mattheüs 21:1-9; Marcus 11:1-11; Lukas 19:29-40; Johannes 12:12-19.
21: 18-21; Marcus 11: 12-14 en 20-25; Lukas 13:6-9.
22 Mattheüs 21:12-13; Marcus 11:15-17; Lukas 19:45-46.
23 J. Nikitsch, ‘Die Inschriften der Deutschen Nationalkirche Santa Maria
dell’Anima in Rom. Teil 1: vom Mittelalter bis 1559, Katalog DIO 3 Nr. 89’, op de
website Deutsche Inschriften Online. Die Inschriften des deutschen Sprachraumes in Mittelalter
und früher Neuzeit. http://www.inschriften.net/santa-maria-dellanima/inschrift/nr/dio003-0089.html#content, geraadpleegd 17 juli 2018; Verweij,
‘Papst Hadrian VI’, 411-414.
21 Mattheüs.
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Een kardinaalsgraf
Onmiddellijk na voltooiing van het grafmonument voor de paus – en
waarschijnlijk al eerder – begon Willem van Enckenvoirt na te denken over
een grafmonument voor zichzelf. Nu de nagedachtenis van Adrianus was
gezuiverd, kon de glans ervan afstralen op de reputatie van de enige
kardinaal die hij had gecreëerd. In zijn testament van 19 juli 1534 – de dag
waarop hij overleed – liet Van Enckenvoirt de bepaling opnemen dat zijn
grafmonument moest worden geplaatst tegenover dat van paus Adrianus,
dat het er in afmetingen en proporties mee moest corresponderen en dat
het twee zuilen van gekleurd marmer moest bevatten. Uit deze laatste
bepaling blijkt dat het grafmonument van de kardinaal eenvoudiger moest
zijn dat van de paus (het monument van Adrianus heeft namelijk vier zuilen
van gekleurd marmer). Hetzelfde blijkt uit de prijs (615 vs. 1.000 dukaten)
en de uitvoering door Giovanni Mangone, een aanzienlijk minder bekende
kunstenaar dan Baldassare Peruzzi. 24 In het grafmonument ligt het beeld
van kardinaal van Enckenvoirt op een sarcofaag in accoudé houding, welke
die van Adrianus weerspiegelt: beide hebben dus hun gezicht gericht naar
het hoofdaltaar van de kerk (afb. 8). Boven de kardinaal verschijnt God de
Vader ietwat plotsklaps vanuit de marmeren achtergrond. 25 Er zijn geen
andere sculpturen die de kardinaal in een bepaald daglicht stellen, maar er is
wel een lange inscriptie aangebracht op het basement onder de sarcofaag.26
Daarin worden niet alleen de banden van de kardinaal met paus Clemens
VII en keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk genoemd, maar ook –
en vooral – zijn banden met paus Adrianus VI, uit respect voor wiens
weldaden hij een grafmonument had laten maken en wiens lichaam hij voor
herbegrafenis had laten overbrengen vanuit de Sint-Pieterskerk.
24 J.

Götzmann ‘Die Ehrung eines Papstes’, 102; Gnann, ‘Cardinal Wilhelm van
Enckenvoirt’, 158-159.
25 Deze voorstelling is later aangebracht; tot 1546 bevond zich op de plaats van
God de Vader een sacramentshuisje. Zie: G. Knopp en W. Hansmann, S. Maria
dell’Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom (Mönchengladbach 1979) 56.
26 J. Nikitsch, ‘Die Inschriften der Deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’
Anima in Rom. Teil 1: vom Mittelalter bis 1559, Katalog DIO 3 Nr. 98’, op de
website Deutsche Inschriften Online. Die Inschriften des deutschen Sprachraumes in Mittelalter
und früher Neuzeit. http://www.inschriften.net/santa-maria-dellanima/inschrift/nr/dio003-0098.html#content, geraadpleegd 17 juli 2018; Verweij,
‘Papst Hadrian VI’, 415-418.
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Afb. 8: Giovanni Mangone: Grafmonument van
Willem kardinaal van Enckenvoirt, 1538-40. Rome,
Santa Maria dell’Anima. Het monument staat niet meer
op zijn oorspronkelijke plaats in de koorkapel,
tegenover het grafmonument van paus Adrianus VI,
maar tegen de ingangswand van de kerk.
Foto: Bibliotheca Hertziana. Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte, Rome.
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In 1540 stonden de beide grafmonumenten tegenover elkaar
opgesteld aan de ingang van de koorkapel (afb. 2). Samen moeten zij een
indrukwekkend ensemble in wit en gekleurd marmer hebben gevormd. Aan
de linkerkant rustte de kardinaal die verantwoordelijk was voor de zuivere
nagedachtenis van Adrianus VI, aan de rechterkant rustte de paus in een
monument van deugdzaamheid. In Rome waren wel enkele ensembles van
grafmonumenten van een ondergeschikte en zijn meester (bijv. het
grafmonument van Giovanni kardinaal Michiel en bisschop Antonio Orso,
in S. Marcello al Corso27) en ook was er – zoals wij hebben gezien in Santa
Maria del Popolo – een koorkapel met tegenover elkaar geplaatste en elkaar
spiegelende grafmonumenten, maar een zo goed doordacht en mooi op
elkaar afgesteld geheel als in Santa Maria dell’Anima was uitzonderlijk.
Hoeveel indruk het maakte blijkt uit de vermelding ervan in een van de
allereerste boeken over de kunst van reizen, Commentariolus de Arte Apodemica,
dat verscheen in 1577. De auteur, Hilarius Pyrckmair, noemt slechts een
beperkt aantal moderne ‘attracties’ in Rome, maar daartoe behoort wel het
‘mausoleum’ van paus Adrianus, dat onmiddellijk na het mausoleum van de
Romeinse keizer Hadrianus (nu bekend als Engelenburcht) wordt vermeld.28
Pyrckmair heeft het ensemble in Santa Maria dell’Anima nog net op het
juiste moment gezien: vanaf 1575 ging men namelijk aan de slag met de
oprichting van een grafmonument voor de plotseling overleden erfprins
Karl Friedrich van het hertogdom Gulik-Kleef-Berg, dat moest verrijzen
tegenover het monument van Adrianus VI.29 Het monument van kardinaal
van Enckenvoirt werd daarom verschoven naar een plaats tegen dezelfde
wand, dieper in het koor. Of bij die gelegenheid ingrijpende veranderingen
aan het monument zijn aangebracht is niet helemaal duidelijk, maar in ieder
geval is het basement met de lange inscriptie aangepast aan de ronding van
de koorafsluiting.30 Halverwege de achttiende eeuw is bij een verbouwing
van de koorkapel het monument uit het koor verwijderd en tegen de
ingangswand van de kerk geplaatst, waar het nu nog steeds staat. Het
27

Götzmann, Römische Grabmäler, 103-148.
H. Pyrckmair, Commentariolus de Arte Apodemica, seu Vera Peregrinandi Ratione
(Ingolstadt 1577) 52-53.
29 Knopp en Hansmann, S. Maria dell’Anima, 38-42; J. Götzmann, ‘Das Grabmal
des Erbherzogs Karl Friedrich von Jülich-Kleve-Berg in S. Maria dell‘Anima in
Roma’, in: J. Myssok en J. Wiener ed., Docta Manus. Studien zur italienischen Skulptur
für Joachim Poeschke (Münster 2007) 323-335.
30 Knopp en Hansmann, S. Maria dell’ Anima, 55.
28
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monument van Adrianus VI is bij deze verbouwing wel op zijn
oorspronkelijke plaats blijven staan, maar delen van de bovenste zone en de
schilderingen eromheen zijn verwijderd.

Grafmonumenten in context
Ondanks alle veranderingen zijn de grafmonumenten van paus Adrianus VI
en kardinaal van Enckenvoirt nog steeds in één en dezelfde kerk te zien.
Daardoor kan men zich met enige fantasie voorstellen wat een indruk zij in
de oorspronkelijke opstelling moeten hebben gemaakt – te meer als men de
achtergrond van de jaren 1540 erbij denkt. In 1545 voltooide de beroemde
Michelangelo na lange jaren eindelijk het grafmonument voor de fameuze
kunstpaus Julius II, in de kerk van San Pietro in Vincoli in Rome. Het was
een wonderlijke potpourri geworden, met beelden van verschillende
kunstenaars en een enkel beeld van de hand van Michelangelo zelf.
Omstreeks dezelfde tijd werden in de koorkapel van Santa Maria sopra
Minerva in Rome de grafmonumenten voltooid van de pausen Leo X en
Clemens VII, respectievelijk de voorganger en de opvolger van Adrianus VI.
Tegenover elkaar geplaatst in de koorkapel van de kerk, zijn deze
monumenten vooral heel groot en heel wit, en stralen zij uit dat zij het
resultaat zijn van een lang en moeizaam proces dat uiteindelijk in wanhoop
werd afgesloten. Ironisch genoeg rusten de gierige en barbaarse
noorderlingen in de Duits-Nederlandse kerk in een ensemble, dat de
grafmonumenten van hun rijke en kunstminnende collega’s uit Italië bij
veruit overtreft. Blijkbaar maakte het wel wat uit in welke tijd het allerpompeuste grafmonument werd gemaakt.
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‘Helpen met gelegentheyt’. Constantijn Huygens’
briefwisseling en de kunst van zijn tijd
Ad Leerintveld
Constantijn Huygens (1596-1687) bekleedde als secretaris van stadhouder
Frederik Hendrik (1584-1647) en Willem II (1626-1650) en als raadsheer
van de Oranjes een sleutelpositie in de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Als tweede zoon van Christiaan Huygens Sr. (1551-1624),
secretaris van de Raad van State, kwam Constantijn Huygens al vroeg in
contact met gezanten, hoge ambtenaren en leden van het stadhouderlijke
hof. Samen met zijn broer Maurits (1595-1642) genoot hij thuis een
modelopvoeding die hem moest voorbereiden op een publiek ambt.
Constantijn nam als jongeman deel aan gezantschapsreizen naar Italië en
Engeland en ontwikkelde zich tot een vooraanstaand dichter in het Latijn en
het Nederlands. Hij was een begaafd luitspeler en amateur-componist en
legde een uitgebreide bibliotheek aan op het gebied van theologie, recht,
letterkunde en natuurwetenschappen. Hij wordt beschouwd als een homo
universalis.1
Op 5 augustus 1635 riep de schilder-dichter Adriaen van de Venne
(1589-1662) per brief de hulp van Huygens in om een opdracht te
verkrijgen van Frederik Hendrik, prins van Oranje:
versoeckende altyt UEd. genegentheyt over de konst, die ik alle
dagen noch by de hant hebbe, om eyndlyck eens te verkrygen, dat ick
mochte de eere hebben wat aerdighs te maecken in de konstkamers
van den Doorluchtigen Prince van Orange, gelyck andere hebben
gedaen. Daertoe UEd. my wel helpen met gelegentheyt, misdien dat
ick sal danckbaer syn.2
1

Over Huygens is veel geschreven. Een overzicht van de voornaamste literatuur is
te vinden in A. Leerintveld, Constantijn Huygens. De collectie in de Koninklijke Bibliotheek
(Amersfoort en Brugge 2013) 126-127.
2 M. Van Vaeck, Adriaen van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt (Den Haag
1635) (Gent 1994) 30; I. Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof Proefschrift
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2010) 82; Brief nummer 1193, in: J.A.
Worp, De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Deel 1 – 6. Den Haag,
Rijkscommissie voor Vaderlandsche Geschiedenis 1911-1917 [Rijksgeschiedkundige Publicatiën nr. 15, 19, 21, 24, 28 en 32]. Ook te raadplegen via
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens
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Dit soort verzoeken ontving Huygens wel meer. Ze zijn te vinden in zijn
omvangrijke correspondentie. Deze briefwisseling met kunstenaars vormt –
met andere overgeleverde documenten – de basis voor verschillende
beschouwingen over de rol die Huygens op het gebied van de cultuur
speelde aan het hof van Frederik Hendrik. Was hij zijn belangrijkste
artistieke adviseur, zoals wel werd aangenomen?3 Of deed hij gewoon zijn
werk als secretaris en voerde hij uit wat zijn meester besliste? 4 In deze
bijdrage bespreek ik aan de hand van zijn overgeleverde correspondentie op
welke wijze Constantijn Huygens in dienst van de Oranjes invloed heeft
gehad op de zeventiende-eeuwse kunst en cultuur.
Huygens als hoveling
Al vóór Constantijn Huygens daadwerkelijk deel uitmaakte van de
hofhouding van Frederik Hendrik was hij bekend met het hofleven. In de
autobiografie over zijn jeugd vertelt hij over zijn vertrouwelijke omgang met
Louise de Coligny (1555-1620), de moeder van Frederik Hendrik. 5 In de
bundel gedichten die hij voor zijn aanstelling als secretaris het licht deed
zien, de Otiorum libri sex (Den Haag, Aert Meuris 1625) neemt hij twee
gedichten op over hovelingen: ‘Een sott hoveling’ en ‘Een wijs hoveling’.6
‘Een sott hoveling’ is een satirisch portret van een hoveling. Die is een
‘overguld stuck slijck’, een ‘vleijer’, een ‘lieger’, een dove ster die licht geeft
dankzij ‘’s Princen luijster’, kortom een ‘Niet-met all’. Huygens heeft dit
3

B. A. M. Feer, ‘Constantijn Huygens: kunstkenner en adviseur’, in T.G. Kootte ed.,
Constanter. Leven en werk van Constantijn Huygens 1596 – 1687. (Apeldoorn 1987), A.
Nieuwenhuis-Van Berkum, ‘Constantijn Huygens als kunstadviseur. Schilders,
aankopen en opdrachten, 1625-1652’, in: N.F Streekstra en P.E.L. Verkuyl ed.,
Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. (Groningen
1987)
4 I. Broekman, Constantijn Huygens
5 C.L. Heesakkers, Constantijn Huygens, Mijn Jeugd. Vertaling en toelichting C.L.
Heesakkers (Amsterdam 1987) 30-31.
6 Deze bundel kan beschouwd worden als een sollicitatiedossier. Huygens toont
erin zijn kwaliteiten (talenkennis, vaderlandsliefde, goede opvoeding, onbesproken
afkomst) en dus zijn geschiktheid voor een functie in dienst van het vaderland. Zie
F.R.E. Blom Solliciteren met poëzie. Zelfpresentatie in Constantijn Huygens’
debuutbundel Otia (1625), in: De Zeventiende Eeuw, 23-2, 2007, 230-44.

114

Constantijn Huygens’ briefwisseling
type leren kennen tijdens zijn tweede gezantschapsreis van december 1621
tot 13 februari 1623 naar het hof van de Engelse koning Jacobus 1 in
Londen. ‘Een wijs hoveling’ is het positieve tegendeel van de zotte hoveling.
De wijze hoveling is een deugdzaam iemand met verstand van zaken als
kosmologie, wereldgeschiedenis en vestingbouw. Het is ook iemand die zich
een houding weet te geven, die kan dansen en paardrijden. Huygens
beschrijft kortom in ‘Een wijs hoveling’ het ideaalbeeld van een dienaar
zoals hij zelf wilde zijn, en in 1625 ook werd.7
Over het hof van Frederik Hendrik zijn we goed geïnformeerd
dankzij twee elkaar aanvullende tentoonstellingen met bijbehorende
publicaties uit 1997: ‘Vorstelijk vertoon’ in het Haags Historisch Museum
en ‘Vorstelijk verzameld’ in het Mauritshuis. 8 De bijdragen van Frijhoff,
Zijlmans en Mörke in ‘Vorstelijk vertoon’ geven zowel een goed beeld van
de gang van zaken aan het hof als van de politieke en maatschappelijke
betekenis ervan.9 Uit de bijdrage van Ottenheym hierin en uit ‘Vorstelijk
verzameld’ wordt duidelijk dat Frederik Hendrik en Amalia hun hof een
vorstelijk aanzien gaven door de bouw van nieuwe paleizen als
Honselaarsdijk en Huis ter Nieuburg, en door de aanleg van een
kunstcollectie met stukken van beroemde kunstenaars.10 De stadhouder en
zijn vrouw wilden zich meten met andere vorstenhuizen in Europa.

7 A. Leerintveld Constantijn Huygens, Nederlandse gedichten 1614-1625. Historisch-kritische
uitgave verzorgd door Ad Leerintveld. (Den Haag 2001) 2 delen. [Monumenta Literaria
Neerlandica XII, 1 en 2] (een sott hoveling) dl. 1, 222-226, dl. 2, 551-561; (een wijs
hoveling) dl. 1, 314-327, dl. 2, 713-741. Zie ook A. Leerintveld Huygens over hovelingen
(Voorburg 1994)
8 M. Keblusek, J. Zijlmans Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en
Amalia. (Den Haag en Zwolle 1997).; P. van der Ploeg, C. Vermeeren Vorstelijk
verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. (Den Haag en Zwolle 1997).
9 W. Frijhoff, ‘Het Haagse hof internationaal en Europees perspectief’, in: M.
Keblusek en J. Zijlmans ed.,Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en
Amalia. (Den Haag en Zwolle 1997) 10-17; J. Zijlmans ‘Aan het Haagse hof’ in: M.
Keblusek en J. Zijlmans ed., Vorstelijk Vertoon; O. Mörke, ‘Het hof van Oranje als
centrum van het politieke en maatschappelijke leven tijdens de Republiek’, in:
Keblusek en Zijlmans Vorstelijk Vertoon 58-71.
10 Ottenheym ‘‘van Bouw-lust soo beseten’. Frederik Hendrik en de bouwkunst’ in:
Keblusek en Zijlmans, 105-125.
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Frederik Hendrik was, in tegenstelling tot de koningen van bijvoorbeeld
Frankrijk en Engeland, echter geen soeverein vorst.11 De soevereiniteit over
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was in 1588 onder
aanvoering van het gewest Holland bij de Statencolleges van de
afzonderlijke gewesten komen te liggen. Deze Staten overlegden in de
Staten-Generaal over buitenlandse politiek (het aangaan van
bondgenootschappen) en over het leger (inzet, omvang en financiering).
Naast, of beter gezegd, onder de Staten-Generaal was de Raad van State
nog steeds actief; vaak op voorbereidend en uitvoerend vlak in de
buitenlandse politiek. De stadhouder had zitting in de Raad van State. Zijn
macht was echter gebaseerd op zijn militaire functie van kapitein-generaal
en admiraal-generaal. Als zodanig kon hij officieren vanaf de rang van
kapitein benoemen. Als stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht,
Gelderland en Overijssel, had Frederik-Hendrik ook invloed op de
samenstelling van de stedelijke regeringen in deze gewesten. Aan hem
werden tweetallen voorgelegd waaruit hij een keuze kon maken.
Benoemingen in de steden hadden consequenties voor de afvaardiging van
de gewesten in de Staten-Generaal. Soms had de stadhouder invloed op de
samenstelling van ad-hoc-commissies van de Staten-Generaal, de
zogenaamde ‘besognes’, die de komende veldtocht voorbereidden, het leger
te velde vergezelden namens de Staten-Generaal of optraden in
internationale contacten. Het spreekt voor zich dat de militaire en politieke
macht van de stadhouder niet kon gedijen zonder een goed georganiseerd
secretariaat.12
Secretaris en Raadsheer van Frederik Hendrik en Willem II
Constantijn Huygens had als secretaris dagelijks toegang tot Frederik
Hendrik. Naast Jacobus Junius (?-1645), die al secretaris was van Frederik
11

S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg, M.E.H.N. Mout, W.M. Zappey, De
Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650). (Zutphen
2008) 149-156 en 248-250.
12 Zie voor de organisatie van de Haagse secretarieën: J. G. Smit, ‘De ambtenaren
van de centrale overheidsorganen der Republiek in het begin van de zeventiende
eeuw’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), 378-390; P. Knevel, Het Haagse Bureau.
Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001).
.
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Hendriks voorganger prins Maurits en die de leiding had over het
secretariaat, was Huygens als tweede secretaris onder andere belast met de
zorg voor de correspondentie van de prins.13 Hij maakte samenvattingen en
soms vertalingen van ingekomen post, ontcijferde brieven en berichten in
cijferschrift, formuleerde in voorkomende gevallen een concept van een
antwoord en liet dat na overleg met de prins door een van de klerken
uitschrijven en daarna door Frederik Hendrik ondertekenen. Ook uitgaande
stukken als benoemingen, paspoorten en vrijgeleiden, gingen door Huygens’
handen. Hij maakte verslagen van de besprekingen en besluiten van de
stadhouder en zag erop toe dat ze goed gearchiveerd werden. In de zomer
vergezelde Huygens zijn meester op diens veldtochten. Junius bleef dan in
Den Haag het secretariaat waarnemen. Ook in de legeradministratie speelde
Constantijn Huygens als secretaris van de opperbevelhebber een belangrijke
rol. Bij het begin van de campagnes moesten er legerorders, marsroutes en
bevelen voor de officieren worden opgesteld en verstuurd. Na een veldtocht
werden de legeronderdelen ingekwartierd in de steden. Hiervan werden
registers bijgehouden, zodat Frederik Hendrik altijd op de hoogte was van
de omvang en verblijfplaatsen van zijn troepen. Huygens was dus zeer goed
geïnformeerd over de organisatie van het militaire apparaat van de prins en
hij werd dan ook frequent benaderd door mensen die voor zichzelf, een
zoon of vriend een betere positie vroegen in het leger.
Met de officiële commissie (aanstellingsbrief) die Huygens in 1632
ontving, werd hij aangesteld als ‘onsen ordinarisen Secretaris’ en daarmee
werd hij in rang de gelijke van Junius. Toen deze op 12 juli 1645 stierf, werd
hij niet opgevolgd en was Huygens de enige secretaris. Uit de
aanstellingsbrief kunnen we opmaken dat hij vijfhonderd gulden per jaar
kreeg als salaris en dat dit bedrag kon worden aangevuld met ‘emolumenten’.
Huygens’ inkomen verdrievoudigde toen hij in 1632 tegen een vergoeding
13

Hoe serieus Huygens deze taak benaderde, blijkt wel uit de beschouwing ‘La
secrétairie de Son Excellence Monseigneur le Prince D’Orange’ die hij op 17
november 1628 in een paar dagen met onderbrekingen op papier had gezet. Het
stuk is te vinden in Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KW KA 46, fol. 485-514v
(net), fol. 516-537v (ontwerp) en uitgegeven in Jorissen 1873. Zie ook: G. Schwartz,
De grote Rembrandt (Zwolle 2006) 147 en S. Groenveld, ‘’Een out en getrouw dienaer,
beyde van den staet ende welstant in t’huys van Oragnen’. Constantijn Huygens
(1596-1687), een hoog Haags ambtenaar’, Holland, regionaal-historisch tijdschrift 20
(1988), 3-32; 10, noot 42.
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van duizend gulden per jaar werd benoemd tot Raad en Rekenmeester in de
Nassause Domeinraad. Deze raad had tot taak: controle van de rekeningen
van het Stadhouderlijke Hof, behartigen van de zaken aangaande ‘persoon,
eere, hoocheyt, heerlyckheyt, jurisdictie, nut ende profijt’ en toezicht op de
tenuitvoerlegging van ordonantiën en bevelen.14
Huygens was vanaf 1625 tot diens dood steeds werkzaam voor
Frederik Hendrik. Hij was, zoals gezegd, bij hem tijdens de verschillende
veldtochten en belegeringen. Hij maakte, om de voornaamste wapenfeiten
te noemen, het beleg mee van Groenlo (1627) en Den Bosch (1629), de
veldtocht langs de Maas en de inname van Maastricht (1632), de
manoeuvres in Brabant (1636), de herovering van Breda (1637), de inname
van Gennep (1641) en de verovering van Hulst (1645). Tijdens deze
campagnes stond Huygens in voortdurend briefcontact met Amalia van
Solms. De briefwisseling werd intensiever in 1646 toen de
gezondheidstoestand van Frederik Hendrik meer en meer te wensen
overliet.15
Huygens’ briefwisseling
Op grond van Huygens’ eigen uitspraak dat hij gemiddeld 100 à 120 brieven
per maand schreef, is zijn uitgaande correspondentie wel geschat op 72.000
stuks. 16 In- en uitgaande brieven zouden er samen 100.000 kunnen zijn
geweest. Daarvan is ca. 10% bewaard gebleven, verdeeld over de
onderstaande bewaarplaatsen:

14

H. A. Hofman, Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeoisgentilhomme in dienst van het Oranjehuis. (Utrecht 1983) Zie ook: S. Groenveld,
Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa,
Luxemburg en Meurs, 1654. (Hilversum 2013).
15I. Huysman, ‘“Hoogheid, de Prins heeft niet goed geslapen”. 52 nieuwe brieven
van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms’ Historici.nl. Zie:
https://pure.knaw.nl/portal/files/468608/2013_Huysman_Hoogheid.pdf;
I. Huysman, ‘Constantijn Huygens aan het front’, in: Geschiedenis Magazine nr. 7,
(oktober 2018) 18-21.
16 Brief van Huygens aan Chièze, J.A. Worp, De briefwisseling, nummer 6933. Zie ook
C. Huygens, Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd,
vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom (Amsterdam 2003) dl.
1, 185 en dl. 2, 419 en 469, noot 555.
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Koninklijke Verzamelingen, Den Haag
Universiteitsbibliotheek Leiden:
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag:
Universiteitsbibliotheek Amsterdam:
British Library:
Nationaal Archief, Den Haag:
Andere archieven:
Privé-archieven:

37.5%
27.4%
26.6%
3.2%
2.3%
0.7%
2.4%
aantal onbekend

Tabel 1. Percentage brieven per bewaarplaats

De Briefwisseling van Constantijn Huygens is in de jaren 1911-1917 in zes delen
uitgegeven door Dr. J.A. Worp in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën
(nr. 15, 19, 21, 24, 28 en 32). Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
(ING) heeft deze uitgave in de jaren negentig van de vorige eeuw
gedigitaliseerd.
Thans wordt bij het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis onder leiding van Ineke Huysman deze digitale uitgave
bewerkt tot Huygens’ Briefwisseling Online. 17 Informatie over de
correspondenten is in een database opgenomen, van de originele brieven
worden scans opgenomen en in toenemende mate worden ook transcripties
van de brieven toegevoegd. Een achterliggende database maakt het mogelijk
de gehele correspondentie systematisch te doorzoeken op correspondent,
plaats van verzending, datum, verschijningsvorm en nummer en pagina uit
de gedrukte publicatie.
De database bevat in september 2018 8948 brieven, 5721 gericht aan
Huygens en 3227 ván hem. Dat zijn er 1653 meer dan in de uitgave door
Worp. 18 De reden hiervoor is dat er sinds 1917 nieuwe brieven zijn
17 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens Zie ook: I.
Huysman and A Leerintveld, ‘New Perspectives of the Digitized Correspondence
of Constantijn Huygens (1596-1687)’ Dutch Crossing 38-3 (2014), 244-258.
18 Deze nieuwe brieven zijn te vinden door bij ‘geavanceerd zoeken’ te zoeken op
‘nummer’ met n*.
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gevonden, bijvoorbeeld in het Landesarchiv in Dessau waar de
correspondentie tussen Huygens en Amalia van Solms uit het jaar 1646 is
teruggevonden. 19 Het aantal online gepubliceerde brieven groeide ook
doordat nu alle bekende brieven worden opgenomen. Worp deed dat niet.
‘[B]edankjes voor een boek, galante woordjes aan het adres eener vrouw van
de wereld enz,’ vond hij onbelangrijk. Hij signaleerde die slechts in een
voetnoot.20 Deze in voetnoten genoemde brieven zijn opgenomen met een
letter a, b, c, d etc. achter het Worpnummer. De letteraanduidingen kunnen
ver doorlopen; bij de correspondentie met de Utrechtse secretaris Van
Hilten wel tot n. Wij vinden deze weggemoffelde brieven tegenwoordig wel
belangrijk. Zie bijvoorbeeld de intieme briefwisseling met Béatrix de
Cusance, hertogin van Lotharingen. Van Béatrix vond Worp bij 17 brieven
een vermelding in een noot voldoende.21
Met de diverse zoekmogelijkheden in de database zijn interessante
gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de spreiding van het aantal brieven
per jaar of de sekse van de correspondent. In onderstaande grafiek zijn
beide gecombineerd.22

19

Zie: J.N. Fernhout, Eindelijk weer samen. Inventaris van de archieven van stadhouder
Willem II en Amalia van Solms en enige verwanten. (Den Haag 2012), 86 en Huysman
2013
20 Worp, De briefwisseling Deel I XXII
21 I. Huysman, R. Rasch, Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance
en Constantijn Huygens 1652-1662. Bijeengebracht, vertaald en toegelicht door Ineke Huysman
en Rudolf Rasch (Den Haag 2009) 63-64
22 Met dank aan Ineke Huysman.
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Grafiek 1: Brieven per jaar (1606 - 1687) naar sekse van de correspondent
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Het is de bedoeling dat in de komende tijd de brieven successievelijk van
een korte samenvatting worden voorzien. Dan wordt duidelijk over welke
onderwerpen Huygens correspondeerde. Doordat in de database bij de
meeste van de 1330 correspondenten aanvullende informatie is gegeven
over het beroep of de werkzaamheid van de correspondent (als dichter,
beeldhouwer, musicus) is met enig combineren een overzicht te maken van
Huygens’ briefwisseling met kunstenaars. Op deze wijze kunnen we
vaststellen dat Huygens met 25 beeldende kunstenaars, 46 schrijvers, 2
bouwkundigen en 19 musici heeft gecorrespondeerd.
Het merendeel van de brieven die Huygens ambtshalve schreef en
ontving, zullen te maken hebben gehad met benoemingen in stadsbesturen,
met het leger, het verstrekken van paspoorten en vrijgeleides en
diplomatieke missies die hij uitvoerde. Op zich betekent het lage aantal
brieven aan en van kunstenaars niet dat de kunsten in Huygens’ leven een
marginale positie innamen. Huygens’ niet geringe activiteiten als adviseur
van de Oranjes op een aantal domeinen binnen de kunsten – de
schilderkunst, de bouwkunst, de letteren en de muziek – worden door de
Utrechtse musicoloog Rasch besproken in een artikel uit 1996. Hij oppert
de mogelijkheid dat brieven aan kunstenaars verloren zijn gegaan, doordat
Huygens er geen ontwerp voor maakte omdat ze in het Nederlands gesteld
waren.23 Per domein geef ik in het vervolg enkele voorbeelden uit Huygens’
culturele correspondentie.
Beeldende kunsten
Reeds uit zijn jeugdautobiografie blijkt Huygens’ kennis van de
schilderkunst en de schilders van zijn tijd. In enkele bladzijden geeft hij een
overzicht van de in zijn ogen belangrijkste contemporaine schilders. Hij
schenkt onder anderen aandacht aan De Gheyn, Rubens, Van Mierevelt,
Rembrandt, Lievens en Torrentius. Huygens geldt met de vroegst

23

R. Rasch, ‘Een raadsman voor de kunsten. Constantijn Huygens als adviseur van
Frederik Hendrik’, in: Harald Hendrix en Jeroen Stumpel ed., Kunstenaars en
opdrachtgevers. (Amsterdam 1996) 89-117; 116, noot 92.
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overgeleverde kritische beschouwing over een met name genoemd schilderij
van Rembrandt, namelijk ‘De Berouwvolle Judas’, als zijn ontdekker.24
In haar belangrijke proefschrift Constantijn Huygens, de kunst en het hof
bespreekt Inge Broekman in hoofdstuk 3 de schilderkunst in Huygens’
ambtelijke loopbaan vanuit twee invalshoeken. Eerst geeft zij aan hoe
Huygens’ rol werd gezien vanuit het hof, met name bij de decoratie van de
verschillende paleizen van Frederik Hendrik en Amalia. Vervolgens laat zij
zien hoe de schilders Huygens’ rol zagen. Op basis van de beschikbare
bronnen, waaronder ook brieven, concludeert Broekman dat er ‘geen
aanwijzingen’ zijn ‘dat Huygens tijdens zijn dienstjaren onder Frederik
Hendrik (...) invloed heeft uitgeoefend op de decoratie van de paleizen’.
Zijn rol was ‘het onderhouden van (buitenlandse) contacten en vooral
‘praktisch’ gericht.25 ‘Een sturende rol is niet aantoonbaar’, zegt zij. Bij de
decoratie van de Oranjezaal, die Amalia liet inrichten ter nagedachtenis aan
Frederik Hendrik, is Huygens’ inbreng mogelijk iets groter – hij verstrekte
genealogische en heraldische informatie – maar ook hier valt uit de bronnen
niet af te leiden dat Huygens de artistieke leiding had van dit project. De
architect en schilder Jacob van Campen was de auctor intellectualis en
hoofd-uitvoerder van dit project, maar Amalia besliste. Huygens was als
hoffunctionaris ook hier voornamelijk als secretaris bij betrokken. Hij
verzorgde de communicatie met de schilders.26
Dat is precies ook de rol die Huygens in de ogen van de schilders
vervulde. Hij fungeerde als hun toegang tot de prins. Ze schreven hem om
mogelijke opdrachten van het hof te kunnen krijgen. En, in die gevallen
waarin dat inderdaad lukte, werd Huygens aangeschreven over de vordering
van het werk, de levering van de schilderijen of over de betaling ervoor. Een
mooi voorbeeld is de brief van Rembrandt aan Huygens van 1 februari 1636:
Mijn heer, mijn goedgunstige heer Huygens, ik hoop dat u bereid
bent aan zijn Excellentie te vertellen dat ik zeer druk bezig ben de
drie passiestukken die zijne Excellentie besteld heeft met bekwame
24 C.L. Heesakkers, Constantijn Huygens, Mijn jeugd. Vertaling en toelichting: C.L.
Heesakkers. (Amsterdam 1987) 74-94; P. Romberg, H. Bevers, Rembrandt’s First
Masterpiece. (New York 2016); I. Broekman, Constantijn Huygens, 176-230.
25 I. Broekman, Constantijn Huygens, 2010, 155.
26 Broekman, Constantijn Huygens, 152; M. van Eikema Hommes en E. Kolfin, De
Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde (Zwolle 2013) 56-58.
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spoed af te maken: een Graflegging, een Verrijzenis en een
Hemelvaart van Christus. Deze stukken passen bij de Oprichting van
het Kruis en de Kruisafname van Christus. Van de drie genoemde
stukken is er één, dat waarop Christus ten hemel vaart, klaar en zijn
de andere twee ruim voor de helft af. En of zijne Excellentie dit
voltooide stuk als eerste zou willen ontvangen of alle drie tegelijk, dat
vraag ik, mijn heer, mij te willen laten weten, opdat ik zijne
Excellentie naar zijn wensen het best dienen kan.27

Deze brief is de eerste van slechts zeven van Rembrandt overgeleverde
brieven. Ze zijn alle aan Huygens gericht. Ze handelen over de Passiereeks,
een serie van vijf schilderijen over het lijden van Christus: de Kruisoprichting,
de Kruisafname, de Hemelvaart, de Graflegging en de Opstanding. Mede op grond
van deze brieven - en Huygens’ kennis van het werk van Rembrandt, zoals
uit zijn jeugdautobiografie blijkt, is in de literatuur over Huygens en
Rembrandt aangenomen dat Huygens de prins heeft weten te overtuigen
Rembrandt de opdracht voor deze schilderijen te geven. Broekman heeft
ook voor deze aanname geen bewijsmateriaal in de bronnen aangetroffen.
Ook in deze periode werden alle ‘artistieke beslissingen’ genomen ‘door
Frederik Hendrik zelf.’28
Er zijn ook schilders die Huygens schreven, van wie geen opdracht
voor het hof bekend is. Broekman behandelt in haar proefschrift onder
anderen Adriaen van de Venne en Alexander van Fornenberg. Zij stelt:
‘Geen enkele schilder die Huygens schreef om een opdracht te krijgen en
die niet al eerder voor het hof had gewerkt, slaagde daarin.’ Zij merkt
daarbij op dat de kunstenaars als Jan van Campen en de beeldhouwer
François Dieussart, die wél succes hadden aan het hof, steeds door nog een
derde persoon werden aanbevolen.29

27 J.A. Worp, De Briefwisseling, nummer 1350. Origineel Harvard College Library,
Cambridge
VS.
Zie:
Harvard
University,
Houghton
Library,
hyde_ms_eng_871_14_recto en verso. Zie A. Leerintveld, ‘Zeven brieven van
Rembrandt aan Huygens’, in Huygens ontdekt Rembrandt. (Voorburg 2006) 6-7. Gary
Schwartz publiceerde de briefwisseling van Rembrandt met Huygens en voegde er
voor ‘de continuïteit, de duidelijkheid en de grap’ zelfverzonnen antwoorden van
Huygens bij. Zie G. Schwartz, Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen. (Maarssen 1984)
106-118.
28 I. Broekman, Constantijn Huygens, 168.
29 Ibidem 160.
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Wat voor de schilders geldt, gaat kennelijk ook op voor
beeldhouwers. Een niet door Broekman genoemd voorbeeld is een brief
van 27 januari 1647 van de kunsthandelaar, graveur en diplomaat Michel le
Blon (1587- 1658) aan Huygens:
Brenger deeses Artus Quellinus is den vermaerden en cunstrijcken
beeldsnijder van Antwerpen, die voor deesen de Palas, leevens groot
met verscheide andere beelden, voor Zijn Hoochheijt heeft gemaeckt,
voor hij naer Italien ginck. (…) So en heb ick niet willen laeten hem
aen UE, als aen den Patron van de Vertueusen te verschrijven, op hoope
dat Zijn Hoochheijt, door mijn heers aendieninghe, vermaeck mocht
neemen sich van de persoon te dienen. Dwelck mij sunderlinge lief
sou wesen. Oock sal hem en mij sijn vriendelijck onthael voor groote
eere ende vriendschap verstrecken.(…)

Quellinus heeft vele beeldhouwwerken gemaakt voor het Paleis op de Dam
in Amsterdam, Jacob van Campens meesterwerk. Dankzij Le Blons
voorspraak, heeft Huygens hem mogelijk bij Van Campen geïntroduceerd. 30
Frederik Hendrik was in deze tijd hoogstwaarschijnlijk al te ziek om zich
met kunst te bemoeien. Hij zou op 14 maart 1647 overlijden.
Muziek
In 2007 publiceerde Rudolf Rasch Driehonderd brieven over muziek van, aan en
rond Constantijn Huygens. Zijn belangrijkste criterium voor selectie van een
brief was dat de brief over muziek moest gaan. Als hij alle brieven waarin
over muziek of iets muzikaals werd geschreven had opgenomen, was de
selectie driemaal zo groot geworden en zou ‘het muzikale gehalte’ sterk
verwaterd zijn.31 900 min of meer muzikale brieven maken ca. 10% van de
bewaard gebleven correspondentie uit. Dit wijst erop dat Constantijn
Huygens ook als musicus een uitgebreide correspondentie voerde. In
30

H. de la Fontaine Verwey, ‘Michel le Blon, graveur, kunsthandelaar, diplomaat’,
idem ed., Uit de wereld van het boek II. Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende
Eeuw (Amsterdam 1976) 103-128. 118; J.A. Worp, De briefwisseling nummer 4259.
31 R. Rasch Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens.
Bijeengebracht, ingeleid en vertaald door Rudolf Rasch (Hilversum, Verloren 2007) 2 delen,
28-29.
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hoeverre hij in zijn brieven optrad namens Frederik Hendrik heeft Rasch
eerder besproken. Hij behandelt de plaatsing van een orgel in de Hofkapel
ter begeleiding van de gemeentezang en de pogingen om aan het hof van
Frederik Hendrik een muziekgezelschap te verbinden. Deze initiatieven
komen uiteraard terug in de correspondentie. Ik onderschrijf Rasch’
conclusie dat Huygens’ rol ‘als artistiek tussenpersoon’ blijkt uit de
documenten en brieven, maar dat zijn optreden als ‘artistiek raadsman’
vooralsnog ‘onduidelijk’ blijft.32
Letteren
Bij zijn aantreden als secretaris van Frederik Hendrik was Huygens in de
literaire wereld van die dagen al doorgebroken. Gedichten als Batava Tempe
en ‘tCostelick Mall werden enthousiast ontvangen en zijn bundel Otiorum libri
sex werd met lofdichten van zijn literaire vrienden, waaronder Jacob Cats,
Pieter Cornelisz. Hooft en Joost van den Vondel gepubliceerd.33
Reeds tijdens zijn eerste ‘dienstreis’ met Frederik Hendrik in oktober
1625 naar Zeeland, ontving Huygens van Vondel een exemplaar van diens
geruchtmakende toneelstuk Palamedes ten geschenke. In dit toneelstuk wordt
prins Maurits, Frederik Hendriks halfbroer en voorganger, zwaar
bekritiseerd wegens de moord op de raadpensionaris Johan Van
Oldenbarnevelt. Vondel wist via zijn collega-schrijver Frederik Hendrik dus
te bereiken. De stadhouder heeft zich, naar verluidt, het toneelstuk laten
voorlezen en kon het wel waarderen.34 Vondel en Huygens bleven elkaar
volgen. Zo is er een brief van 16 september 1644 waarin Vondel Huygens
dankt voor de hem toegezonden bundel Latijnse gedichten en als
wederdienst Huygens een exemplaar van zijn Verscheide gedichten zendt. In
dezelfde brief bedankt Vondel Huygens voor het paspoort dat zijn dochter
Anna heeft ontvangen en bidt hij God ‘uwe Ed. en zyn Hoogheit te willen
spare ten gemeenen beste’.35 Vondel is zich dus bewust van de positie die
32

R. Rasch ‘Een raadsman voor de kunsten’, 104-114
A. Leerintveld, Constantijn Huygens, Nederlandse gedichten 1614-1625. Historischkritische uitgave verzorgd door Ad Leerintveld. (Den Haag 2001) 2 delen. dl 1, 375 vlg, dl
2, 766-768, (publicatiegeschiedenis), dl 2, 25-37 en 41-72.
34A.. Leerintveld, ‘Ex libris: ‘Constanter’. Boeken uit de bibliotheek van Constantijn
Huygens’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 16 (2009), 151-176; 167-169.
35 J.A. Worp, De briefwisseling, nummer 3757.
33
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Huygens bekleedt. Dit klinkt ook door in zijn brief van 12 juni 1646
waarmee hij Huygens zijn prozavertaling van Vergilius zendt. Hij heeft het
boek aan Huygens opgedragen ‘overmits my docht, dat het niet beter kon
verciert worden dan met den naem van eenen, wien de Zanggodinnen altyt
zoo aengenaem waren.’. Maar verderop schrijft Vondel; ‘Zommige
Mecenaten zyn my afgestorven’. Het lijkt erop dat Vondel van Huygens of
de prins een geschenk zou willen ontvangen in ruil voor de opdracht. Zo
werkte dat in de zeventiende eeuw.36
Als secretaris van Frederik Hendrik maakte Huygens het beroemd
geworden beleg van Den Bosch mee. Hij verbleef met de prins in ‘Heer
Heyms huizinge’, nu kasteel Maurick te Vught. De succesvolle inname van
de stad moest natuurlijk publicitair worden benut ter meerdere eer en glorie
van de ‘Stedendwinger’. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Huygens zijn vriend
en collega-auteur Daniel Heinsius (1580-1655), hoogleraar Poëtica, Grieks
en tevens bibliothecaris aan de Leidse universiteit, heeft ingeschakeld voor
het schrijven van het boek Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgico aut a
Belgis anno MDCXXIX gestarum historia (Leiden, Elzevier 1631). Uit
verschillende brieven blijkt dat Huygens Heinsius regelmatig van informatie
heeft voorzien. Ook is via Huygens nog in hetzelfde jaar een Franse
vertaling verschenen van de hand van André Rivet (1572-1651), hoogleraar
theologie aan de Leidse universiteit. Rivet was tevens predikant aan het hof.
Hij vertaalde Heinsius’ tekst omdat Frederik Hendrik, volgens een uitlating
van Huygens in brief 597 aan Heinsius van 15 april 1631, het Latijn
onvoldoende machtig was. Frederik Hendrik las de Franse tekst nauwkeurig
en gaf met potlood commentaar in de marge van zijn exemplaar. Deze
wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Heinsius droeg
zijn boek op aan Frederik Hendrik en Huygens schreef er een lofdicht voor.
37 Of Heinsius van de prins een beloning kreeg voor zijn werk is niet
bekend.

36

J.A Worp, De briefwisseling nummer 379, M. Keblusek, ‘Boeken aan het
stadhouderlijk hof’, in: Keblusek en Zijlmans ed., Aan het hof van Frederik Hendrik en
Amalia (Zwolle 1997) 143-152; 148-150; P.J. Verkruijsse, ‘Holland “gedediceerd”.
Boekopdrachten in Holland in de 17de eeuw’, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift
23 (1991) 225-242.
37 J. Van Boxtel, Daniel Heinsius, Het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 en andere
gebeurtenissen uit die tijd. Vertaald en ingeleid door Jan van Boxtel (Den Bosch 2013); J.A.
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Wél bekend is dat P.C. Hooft voor zijn Nederlandse Historiën
(Amsterdam, Louis Elzevier 1642) een vorstelijk geschenk ontving. Door
bemiddeling van Huygens kreeg hij een zilveren watervat en schotel. Hooft
had al een jaar voor verschijning Huygens gepolst over een concept van een
opdracht aan de prins. 38 Hooft wenste zijn Historiën aan de prins op te
dragen niet alleen ‘als zoon van Willem van Oranje, die een zo centrale
plaats in het werk inneemt, maar ook omdat Hooft Frederik Hendrik graag
zag als verpersoonlijking van zijn staatkundig ideaal, waarin er evenwicht
heerst tussen de macht van de staten en de positie van het huis van
Oranje.’ 39 Tijdens het schrijfproces, dat begon in 1628 en 24 jaar van
Hoofts leven zou kosten, was er regelmatig briefcontact tussen Hooft en
Huygens. Huygens leverde boeken die Hooft nodig had en verschafte hem
onder meer informatie over de heldendaad die zijn vader in 1581 in
opdracht van Willem van Oranje had verricht. Christiaan bevrijdde toen het
zoontje van de Zeeuwse koopman Van Hoorn, die door Mendoza te
Londen was gegijzeld. 40 Huygens liet Frederik Hendrik ook delen uit de
Historiën in handschrift lezen. Hooft stond er huiverig tegenover dat de
prins zijn ‘misgeboorten’ al onder ogen kwamen.41
Huygens’ literaire vrienden wisten hem en, via hem, de prins te
vinden. Andere, nu geheel vergeten letterkundige talenten trachtten
eveneens Huygens in te schakelen om door de prins ten minste gelezen te
worden. Zo bood ene C. Bagghaert in een brief van 31 juli 1640 aan
Huygens een gedicht aan op het overlijden van graaf Hendrik van Nassau,
stadhouder van Friesland. Of Huygens zijn ‘lamentables vers icy enclos’ aan
de prins wilde laten lezen. Hij sloot ook een kopie voor Huygens zelf bij.42
Van een reactie van de prins is niets bekend.
Worp, De briefwisseling nummers 597, 512, 526, 557, 581, 586, 597, 613, 617, 624,
661.
38 J.A. Worp, De briefwisseling nummer 1091, M. Keblusek ‘Boeken aan het
stadhouderlijk hof’ 148
39 F. Van Gestel, E. Grootes, J. De Jongste, P.C. Hooft, Nederlandse Historiën. Een
keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse Opstand, samengesteld, hertaald en toegelicht door
Frank van Gestel, Eddy Grootes en Jan de Jongste. (Amsterdam 2007), 20.
40 J.A. Worp, De briefwisseling nummer 1511.
41 Van Gestel e.a., P.C. Hooft,, 290, noot 4. J.A. Worp, De briefwisseling nummer 877
en 879.
42 J.A. Worp, De briefwisseling nummer 2466. Het gedicht Doodt-klacht over het droevigh
overlijden, van zijn excellentie, graef Hendrick van Nassouw [...] stadt-hovder van Vries-landt
verscheen in 1640 in druk (Den Haag, Van der Spruyt) KB pamflet 4691.
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Conclusie
Uit bovenstaande voorbeelden is duidelijk geworden dat Huygens’
briefwisseling interessante gegevens biedt voor onze kennis van de cultuur
in de zeventiende eeuw. Huygens wordt gewaardeerd om zijn kennis van
schilderkunst, muziek en letteren. Hij onderhield op deze gebieden een
groot netwerk van correspondenten. De functie en de persoon van Huygens
lijken in de culturele brieven vaak samen te vallen. Huygens ontving brieven
in zijn hoedanigheid van secretaris of raadsheer – zie de titulatuur op de
adreszijden van de brieven – die vaak om zijn gevestigde reputatie van
kunstkenner, literator en geleerde geschreven waren.
Uit het onderzoek van Broekman wordt duidelijk dat Huygens niet
beschouwd kan worden als een zelfstandig optredende kunstmakelaar, die
kunstenaars koppelde aan het hof. Hij bleef een secretaris die de wensen
van zijn werkgever met een grote kennis van zaken uitvoerde. Men kan
Huygens ook op grond van zijn briefwisseling dus geen ‘bemiddelaar en
adviseur’ of ‘kunstadviseur’ van Frederik Hendrik noemen. 43 Hij is eerder
een tussenpersoon die de contacten onderhield. Het komt mij overigens wel
voor dat Huygens op het terrein van de letteren meer initiatief toonde om
voor zijn literaire vrienden bij Frederik Hendrik iets gedaan te krijgen dan
op de andere hierboven besproken gebieden.

43

Vergelijk B. A. M. Feer, ‘Constantijn Huygens: kunstkenner en adviseur’, in: T.G.
Kootte ed., Constanter. Leven en werk van Cosntantijn Huygens 1596-1687 (Apeldoorn
1987) 19-21 en A. Nieuwenhuis-Van Berkum, ‘Constantijn Huygens als
kunstadviseur. Schilders, aankopen en opdrachten, 1625-1652’, in: N.F. Streekstra
en P.E.L. Verkuyl ed., Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygenssymposium. (Groningen 1987) 113-126.
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‘Een Bataafsch Character, eene Nationale houding’.
Een Nederlandse identiteit in het eerste nationale
museum: de Nationale Konst-Gallerij in Huis ten
Bosch (1800-1805)
Jacomine Hendrikse
‘Het museum was een symbool van wie we waren’; het verlies is een
lobotomie van het collectieve geheugen, van geschiedenis en cultuur van
onschatbare waarde. Deze reacties werden in Brazilië gegeven op het
afbranden van het Nationaal Museum in Rio de Janeiro op 2 september
2018.1 In één dag werd negentig procent van de twintig miljoen artefacten
in de collectie verwoest. Het nieuws deed de discussie over een nationale
identiteit oplaaien in het land waarvan de geschiedenis letterlijk in vlammen
is opgegaan. De bekende schrijver Paulo Coelho stelde dat de toekomst van
de Braziliaanse ziel onzeker is, nu het volk geen tastbare historie meer heeft
om op voort te bouwen.2
Nationale musea spelen een belangrijke rol in de constructie van een
nationale identiteit. Hoewel ze tot stand komen door een wisselwerking
tussen top down- en bottom up-initiatieven, worden musea nog te vaak gezien
als van de maatschappij afgesloten instituten voor academici en
onderzoekers. Zo ook door de Braziliaanse regering, die het Nationaal
Museum liet vervallen vanwege een tekort aan overheidsgeld. Na de ramp
begin september werd deze laksheid vergeleken met het in ellende laten
wegzinken van het British Museum of het Louvre – kortom, iets
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D. Philips, ‘Brazil museum fire: ‘incalculable’ loss as 200-year-old Rio institution
gutted’ https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/fire-engulfs-brazilnational-museum-rio/, geraadpleegd 25 september 2018; K. Lyons,
‘Brazilians mourn museum's priceless collection amid anger at funding cuts’
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ondenkbaars, omdat aan deze voorbeelden wereldwijd groot belang wordt
toegekend.3
Het nationale museum van Brazilië bestond precies tweehonderd jaar
en stamde uit dezelfde tijd als de eerste Europese nationale musea. Na het
uitbreken van de Franse Revolutie werd in 1793 het allereerste nationale
museum geopend in het Louvre, gevuld met grotendeels geconfisqueerde
objecten uit de koninklijke en kerkelijke inboedels. De leden van de StatenGeneraal van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden hierdoor
geïnspireerd en het idee voor een nationaal museum kwam op. Het was
onder de Bataafse Republiek (1795-1801) dat het Nederlandse nationalisme
een boost kreeg en de beslissing viel voor de oprichting van een Nederlands
nationaal museum. De Nationale Konst-Gallerij, het huidige Rijksmuseum,
opende op 31 mei 1800 de deuren. Het was de Agent (minister) van
Financiën Isaäc Jan Alexander Gogel (1765-1821) die doorslaggevend is
geweest voor een Nederlands nationaal museum: zich terdege bewust van
de ontwikkelingen op museaal gebied in Parijs, waarschuwde hij eind
achttiende eeuw al dat Nederland barbaars kon worden beschouwd
vanwege de massale verkoop van nationaal cultureel erfgoed en de
afwezigheid van een nationaal museum.4
In dit artikel zal de vraag centraal staan welke rol nationalisme en een
Nederlandse identiteit speelde in de Nationale Konst-Gallerij in Huis ten
Bosch, waar het tussen 1800 en 1805 gevestigd was. Het gaat hier met name
om het narratief; de manier waarop een verhaal wordt verteld: het geheel
van collectie, interieur en presentatie die het museum heeft gekozen. Laat
achttiende- en vroeg negentiende-eeuws nationalisme in Nederland is
relatief weinig bestudeerd vergeleken met nationalisme in Frankrijk, Spanje
en Italië in dezelfde periode. In het algemeen wordt aangenomen dat
nationalistische motieven van de patriotten tijdens de Bataafse Republiek
ten grondslag lagen aan de oprichting van de Nationale Konst-Gallerij. Een
museum is bij uitstek een plaats waar nationale waarden en een abstracte
nationale identiteit in woord en beeld worden omgezet, zoals ook Benedict

3
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september 2018, 9. Citaat van Sérgio Suiama, bij het Openbaar Ministerie
verantwoordelijk voor nationaal erfgoed.
4 E. Bergvelt, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum
van Schilderijen (1798-1896) (Zwolle 1998) 31.
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Anderson stelt.5 Hoe tastbaar nationalisme kan worden, toont het Nationaal
Museum van Brazilië aan: na de brand gaven Brazilianen aan dat ze hun
nationale identiteit waren verloren.
Al voor het uitbreken van de Franse Revolutie op 14 juli 1789, een
gebeurtenis die doorgaans als verklaring en inspiratie voor opkomend
nationalisme in West-Europa wordt gegeven, heerste een toenemend
nationaal gevoel in Nederland. De economische teloorgang maakte dat men
collectief terugdacht aan de glorietijd van de zeventiende eeuw, toen het
land nog een rijke wereldmacht was. Een nationale oriëntatie was nieuw:
onder de stadhouder had elk gewest een grote mate van zelfbestuur gekend,
met als gevolg dat regionale identiteiten veel meer waren ontwikkeld dan
één nationale identiteit. Hoewel de inwoners aanvankelijk vooral gericht
waren op hun leefomgeving en zich oriënteerden aan de hand van een
regionale identiteit, vond in toenemende mate een verschuiving naar het
nationale niveau plaats.
Onder de Bataafse Republiek werd het door de regering van groot
belang geacht om dit gevoel te versterken. Om het volk ‘een Bataafsch
Character, eene Nationale houding’ te laten krijgen, werd onder andere een
minister van Nationale Opvoeding aangesteld.6 Politieke middelen werden
ingezet om het nationale bewustzijn te vergroten. Door de overheid werden
leerstoelen in nationale studies opgericht aan Nederlandse universiteiten,
een woordenboek met de officiële nationale spelling uitgegeven, een
nationale bibliotheek opgezet en een nationale schouwburg geopend waar
stukken van de grote Nederlandse schrijvers konden worden vertoond.
Nederlanders konden makkelijker contact met elkaar onderhouden door
een nationaal postsysteem – ook niet onbelangrijk in het streven naar een
nationaal saamhorigheidsgevoel en dito identiteit.
Daarnaast was er dus de Nationale Konst-Gallerij, die in 1798 werd
opgericht en twee jaar later openging voor publiek. Dit was niet het eerste
museum van Nederland: enkele jaren eerder waren een schilderijengalerij en
naturaliënkabinet geopend door stadhouder Willem V in Den Haag. Wel
was het het eerste nationale museum dat onder directe verantwoordelijkheid
5 R. Ostow, ‘Introduction. Museums and National Identities in Europe in the
Twenty-First Century’ in: R. Ostow ed., (Re)visualizing national history. Museums and
national identities in Europe in the new millennium (Toronto 2008) 3-14; 3; B. Anderson,
Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (Londen 2006).
6 G. Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool
(Amsterdam 2000) 12.
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viel van de federale staat. Net als het Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis dat in 1822 zou openen, was het zowel in naam als in
organisatie nationaal en bedoeld voor alle Nederlanders.7
Of het ook alle Nederlanders waren die de Nationale Konst-Gallerij
bezochten tussen 31 mei 1800 en 12 mei 1805 toen het noodgedwongen
moest verhuizen, is de vraag. In de eerste vijf jaar was het museum
gevestigd in Huis ten Bosch buiten Den Haag: het voormalige verblijf van
de stadhouder. Dit is verrassend, want de Nederlandse patriotten hadden
zich een aantal jaar eerder nog nadrukkelijk afgezet tegen de stadhouders.
Onder leiding van Gogel werd echter een meer verzoenende houding
aangenomen ten opzichte van de geschiedenis en de familie van Oranje tot
wie de stadhouders hadden behoord. Zo maakte hij een einde aan de
massale verkoop van achtergebleven eigendommen, die werden geveild
voor een veel te lage prijs na de vlucht van stadhouder Willem V naar
Engeland.
De ligging van Huis ten Bosch was redelijk centraal in Nederland.
Volgens Frans Grijzenhout was alleen de keuze voor deze locatie al
nationalistisch geïnspireerd: het huidige Den Haag (’s-Gravenhage) was het
centrum van de nieuwe nationale overheid. Omdat het niet in de stad lag
maar erbuiten was de bereikbaarheid niet optimaal, zeker voor de
buitenlanders die het museum nu juist wilde aantrekken. 8 Een tweede
drempel voor bezoekers moet het relatief hoge toegangstarief van elf
stuivers zijn geweest. Kunstenaars die in het museum werken wilden komen
kopiëren, moesten zelfs twaalf stuivers betalen en een permissiebiljet
aanvragen.9 Daarnaast konden museumbezoekers niet vrij rondlopen, maar
alleen het museum in met een rondleiding door Jan Gerard Waldorp die was
aangesteld als conciërge en gids. Als trotse patriot benadrukte hij het
nationale karakter van het museum, zo getuigen bezoekers uit de eerste
jaren. 10 De rondleiding zorgde er in elk geval voor dat elke bezoeker in
dezelfde volgorde door de zalen liep, waardoor er over het narratief van het
museum geen twijfel bestond.
7

Th. H. Lunsingh Scheurleer, ‘Geboorte en jeugdjaren van het Rijksmuseum’,
Bulletin van het Rijksmuseum 6:3/4 (1958), 1-42; 3.
8 F. Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij te ’sGravenhage’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984), 1-75; 2-3 en 21-22.
9 Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 23; Lunsingh Scheurleer, ‘Geboorte’, 3.
10 E. Bergvelt, ‘Great narratives or isolated statements? History in the Dutch
national museums (1800-1887)’, EuNaMus Report 4 (2011) 115-131: 118.
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Wat betreft de collectie van het museum moest worden geroeid met
de riemen die men had: de relatief magere kunstcollectie van de verdreven
stadhouder Willem V was grotendeels geconfisqueerd nadat Frankrijk de
oorlog had verklaard.11 De rest van zijn bezittingen kwam in handen van de
Nederlandse staat, die een groot deel verkocht uit winstbejag. Uit
verschillende paleizen werden stukken bijeengezocht die het uitgangspunt
van de museumcollectie werden: bij de opening waren ruim tweehonderd
werken tentoongesteld. Van de inrichting van het museum maakte Waldorp
een algemene plattegrond (zie afbeelding 1) en gedetailleerde plattegronden
per zaal waarop de museumstukken zijn aangegeven. De schilderijen hingen
boven elkaar tot het plafond in de zalen en kabinetten. Passend bij de
heersende trend werd er gestreefd naar een zo symmetrisch mogelijke
opstelling, die de voorkeur kreeg boven een volledig thematische of
chronologische indeling.

Afb. 1: Algemeene Plattegrond van alle de Kamers geschikt tot de
Nationaale Kunstgallery op ’t Huis in ’t Bosch.12
11

Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 11: 13. In 300 kisten werden de meeste
schatten van Den Haag naar Parijs vervoerd. De kunstcollectie van Willem V was
relatief mager vergeleken bij zijn verzameling etnografische en natuurkundige
voorwerpen.
12 J.G. Waldorp, ‘Algemeene Plattegrond van alle de Kamers geschikt tot de
Nationaale Kunstgallery op ’t Huis in ’t Bosch’ (1800). Nationaal Archief, Den
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De bezoeker kwam het museum binnen in de westelijke vleugel en
werd de trap op geleid naar boven. Daar bestond het museum uit zes
kamers, drie kabinetten en een lange gang. De rondleiding door Waldorp
begon in de zaal die hij op zijn plattegrond als ‘1e kamer’ aanduidde. Deze
was gevuld met vaderlandse kunst: portretten van de familieleden van
Oranje en historiestukken. De nadruk lag op de zeventiende, Gouden,
Eeuw. De tweede zaal was gewijd aan Italiaanse kunst en daarop
geïnspireerde werken, waaronder van Rembrandt van Rijn en Peter Paul
Rubens. In de twee kabinetten en de derde zaal hingen vooral landschappen,
interieurs en stillevens van zeventiende-eeuwse Nederlandse meesters in een
wisselende samenstelling. De vierde zaal was gewijd aan de zeventiendeeeuwse classicistische schilder Gerard De Lairesse en zijn omgeving, van
wie een plafond integraal uit Paleis Soestdijk was overgebracht.

Afb. 2: Oostwand van de Oranjezaal. Frederik Hendrik als
Triomfator.13
Haag, Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, nummer toegang 4.VTH,
inventarisnummer 3329A
13 Margareta Svensson, ‘Oostwand: triomfator’.
https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/koninklijkhuisarchief/oranjezaal/oostwand-triomfator/, geraadpleegd 25 september 2018.
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De laatste zaal van het museum was de Monumentenkamer, waarin
de ‘nationale relieken’ een plek hadden. Een rondleiding aan de
museumbezoekers eindigde in de Oranjezaal (zie afbeelding 2) het
indrukwekkende middelpunt van Huis ten Bosch. De opstelling van de
museumstukken bleef tussen 1800 en 1805 nagenoeg hetzelfde.14 Volgens
Grijzenhout had minister Gogel drie motieven bij de oprichting van de
Nationale Konst-Gallerij. Ten eerste was dat
het verlangen om het zedelijk niveau van de Nederlanders te
verhogen door hen het voorbeeld van hun voorouders voor te
houden, hetgeen het in Nederland nog zo zwakke gevoel van
nationale eenheid en grootheid zou moeten versterken
ofwel: het creëren en versterken van een nationale identiteit met behulp van
geschiedenis. Ten tweede had het museum een educatieve functie: het
toonde wat goede smaak was. Ten derde hoopte hij dat de voorbeelden in
het museum contemporaine kunstenaars zouden aanzetten tot translatio,
imitatio en met name aemulatio: door de kunst in het museum te bestuderen,
na te schilderen en als inspiratiebron voor hun eigen werk te gebruiken, zou
het niveau van de hedendaagse Nederlandse kunst hopelijk naar een hoger
plan worden getild.15
Het eerste motief, het creëren en versterken van nationalisme, wordt
onderschreven door historicus Gijs van der Ham. Hij stelt dat Gogel een
actieve nationalistische rol voor het museum in gedachten had: het moest
een bijdrage leveren aan het bevorderen van het nieuwe eenheidsgevoel.
Volgens Van der Ham slaagde de Nationale Konst-Gallerij daar echter niet
in, omdat de collectie die werd getoond duidelijk een soort samenraapsel
was en geen sluitend verhaal over de geschiedenis vertelde. De nadruk lag
op de vele Oranjeportretten, en alleen door een actief aankoopbeleid kon
hieraan voldoende ‘tegenwicht’ worden geboden, schrijft hij. Van der Ham
beargumenteert dat de aankopen die door de directeur van de Nationale
Konst-Gallerij Cornelis Sebille Roos werden gedaan, afbeeldingen van de
belangrijkste tegenstanders van de stadhouders waren: een doelbewuste zet

14 Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld de plattegronden van Waldorp en de beschrijving
van Moes en Van Biema. Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 24; E. W. Moes en E. van
Biema, De Nationale Konst-gallery en het Koninklijk Museum (Amsterdam 1909).
15 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, 9.
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om een betere balans in de museumcollectie aan te brengen.16 Voor werken,
beelden en relieken van de gebroeders De Witt en Johan van Oldebarnevelt
gaat dat zeker op; zeevaarders zoals Maarten Tromp, Michiel de Ruyter en
Johan Arnold Zoutman toonden echter bij uitstek de superioriteit van de
Nederlandse natie over andere volkeren en landen wereldwijd, in plaats van
dat zij opponenten van de heersende Oranjes waren. Grote zeehelden
werden opgenomen in een heroïsche, nationalistische canon van ‘grote
mannen’, waarin hun positie pas sinds heel recent ter discussie wordt
gesteld. 17 In de collectie van de Nationale Konst-Gallerij bracht hun
aanwezigheid een balans aan door vorsten af te wisselen met volkse helden
van simpele(r) afkomst, maar zorgde er niet voor dat de Oranjes in het
museum van hun voetstuk werden gestoten. In het museum uit 1800 werd
dus een inclusiever beeld van de geschiedenis weergegeven dan tijdens de
Bataafse Republiek het geval zou kunnen zijn geweest: de uitgesproken haat
tegen de heersende familie van Oranje was rond de eeuwwisseling
verdwenen. Willem van Oranje en de stadhouders uit de late zestiende tot
achttiende eeuw hoorden in de Nationale Konst-Gallerij ook bij de
nationale geschiedenis.
Roos, een patriottische kunsthandelaar, voerde het dagelijks bestuur
over de Nationale Konst-Gallerij en was tevens verantwoordelijk voor het
aankoopbeleid. Tijdens de eerste vijf jaar van het bestaan van de Nationale
Konst-Gallerij werden aankopen gedaan op historische in plaats van
kunsthistorische, artistieke en esthetische gronden. ‘Bij het vermeerderen
der collectie bleef men steeds letten op de historische beteekenis der
schilderijen, ook wanneer de kunstwaarde hiervan zeer gering was’.18 Het
meeste geld ging naar stukken die de vaderlandse geschiedenis
verbeeldden. 19 Over een schilderij waarop de lichamen van Johan en
Cornelis de Witt zijn afgebeeld nadat ze waren omgebracht, schreef Roos
aan Gogel die de aankoop had doorgedrukt:
het is elendig mistekend, geen Anatomie, nog iets waarom men zoo
een stuk zou begeeren, ik durf ’t niet te taxeeren, en oordeel het geen
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Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 20-22.
A. D. Smith, The cultural foundations of nations. Hierarchy, Covenant, and Republic
(Malden 2008) 150-151.
18 Moes, De Nationale Konst-Gallery, 58.
19 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, 12.
17
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nieuwe lyst waardig, het doet my leed, dat ik er dit getuigenis van
geeven moet (…).20

Een inclusieve, volledige weergave van de Nederlandse geschiedenis gaf de
Nationale Konst-Gallerij niet, zelfs na aankoop van meer dan honderd
werken in de eerste vijf jaar. Maar dat was ook niet nodig voor de creatie
van een nationale identiteit; sterker nog, daarvoor kunnen sommige (minder
glorieuze) periodes juist beter worden weggelaten. Historicus Jan Bank
bevestigt dit:
In de vormgeving van het cultureel nationalisme [in de negentiende
eeuw, JH] oriënteerde men zich op de gehele geschiedenis met de
natie als richtsnoer. Men was eclectisch en koos wat van zijn gading
was in verschillende situaties en op verschillende momenten. 21

De blik op het verleden van de Nationale Konst-Gallerij was voornamelijk
gericht op de zeventiende eeuw en de Tachtigjarige Oorlog. De Oranjezaal,
die officieel geen onderdeel van de museumcollectie was maar door veel
bezoekers desalniettemin als het hoogtepunt van de Nationale KonstGallerij werd beschouwd, stond volledig in het teken van Frederik Hendrik
als initiatiefnemer van de Vrede van Münster die het einde van de oorlog en
het begin van de Nederlandse glorietijd had betekend. Ook de vijf
zogenaamde nationale relieken refereerden naar momenten uit de
Tachtigjarige Oorlog of naar de Gouden Eeuw die daarna aanbrak. In 1795
waren deze door de Fransen overgedragen aan de Staten-Generaal en bij de
opening van het museum in de Monumentenzaal geplaatst. Het ging om een
houten ‘Geuzenbeker’ en een houten ‘Uniebal’ waar spijkers in waren
geslagen als teken van standvastig verzet tegen de Spaanse overheersing. Uit
de zeventiende eeuw stamden een zwaard van De Ruyter en een
commandostaf van Tromp, die wederom verwezen naar de Nederlandse
suprematie op zee. Het laatste nationale gedenkstuk was een klein kanon,

20

Moes, De Nationale Konst-Gallery, 58. Brief gedateerd 28 augustus 1801. Het
betreffende schilderij is toegeschreven aan Jan de Baen, De lijken van de
gebroeders De Witt, 1672-1675.
21 J. Th. M. Bank, Het roemrijk verleden. Cultureel nationalisme in Nederland in de
negentiende eeuw (Den Haag 1990) 32.
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waarvan werd geloofd dat het van De Ruyter was geweest of dat het door
de Turkse sultan aan Nederland was geschonken.
De nationale relieken zijn een invented tradition, om met Eric
Hobsbawm en Terence Ranger te spreken.22 Verrassend genoeg verwijst de
naam ‘relieken’ naar een algemeen gebruik in de katholieke kerk, waar de
overwegend protestantse gewesten in diezelfde Tachtigjarige Oorlog nou
juist mee gebroken hadden. De meeste van de objecten stamden overigens
helemaal niet uit de periode 1568 tot 1648. De beker en bal waren door
Willem V in 1782 aangekocht uit de verzameling van Karel van Lotharingen.
Hun herkomst en link met het verzet tegen Spanje wordt in de bestaande
literatuur sterk in twijfel getrokken. Het zwaard en de staf hadden nooit tot
de Nederlandse zeevaarders behoord, maar waren aan Willem V
aangeboden in 1765 door de gouverneur van de kolonie Ceylon. Net als het
kanon waren ze buitgemaakt op de koning van een Ceylonees deelstaatje.23
Symbolen van Nederland als handelsnatie op wereldniveau waren het dus
niet. De verzonnen verhalen die aan de vijf objecten verbonden waren en
hun benoeming tot nationale objecten dragen uiteraard bij aan natievorming.
Heroïsche verhalen en tastbare herinneringen aan een gedeelde geschiedenis
verenigen een bevolking door een gevoel van nationale trots en idee van
gemeenschappelijke herkomst.
Voor de dagelijkse bezoekers zal in het narratief van de Nationale
Konst-Gallerij absoluut verheffing van de natie hebben doorgeklonken.
Vaderlandsliefde voerde de boventoon in het museum, waarbij vooral de
glorietijd van de Gouden Eeuw uitgebreid aan bod kwam. De continuïteit
werd benadrukt door de Bataafse Republiek te presenteren als opvolger van
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Vrijwel alles in het museum was
historisch: van kunst uit de eigen tijd was geen sprake. Het teruggrijpen op
een lange, gemeenschappelijke geschiedenis is een van de manieren om een
nieuwe imagined community te funderen, zoals de beroemde politicoloog
Benedict Anderson beschrijft.24 Volgens Anthony D. Smith is een van de
doelen van een nationale identiteit om een collectief waardengevoel in ere te
herstellen door zich te herroepen op een gouden eeuw. Nationale kunst in
de Nationale Konst-Gallerij moest mensen het gevoel geven tot een en

22

E. Hobsbawm en T. Ranger, The invention of tradition (Cambridge 1983).
Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 13.
24 Anderson, Imagined Communities, 11.
23
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dezelfde politieke ‘super-family’ te behoren, een politieke én culturele eenheid
met een gedeelde bestemming.25
De tweede, educatieve functie van het museum die Grijzenhout
noemt wordt bevestigd door kunsthistorica Ellinoor Bergvelt, volgens wie
in de eerste jaren van de negentiende eeuw de nadruk in het Nederlandse
nationale museum lag op de opvoeding van het algemene publiek.26 Vanaf
de negentiende eeuw zou nationalistisch onderwijs niet alleen plaatsvinden
in musea waar bezoekers op vrijwillige basis naartoe gingen, maar ook
systematisch op scholen en universiteiten. De derde functie die Gogel voor
het museum voor ogen had, namelijk verbetering van het moderne
kunstniveau in Nederland, was een flop. Door het museum voor
kunstenaars zelfs duurder te maken dan voor bezoekers, ging het voorbij
aan zijn functie van academie.
In hun beschrijvingen van het interieur van de Nationale KonstGallerij in Huis ten Bosch maken zowel Bergvelt als Van der Ham een
nadrukkelijk onderscheid tussen historische en niet-historische werken. 27
Ook Grijzenhout ziet met name de eerste kamer en de monumentenkamer
als zalen in het teken van de vaderlandse geschiedenis.28 Maar alle ruimtes
van het museum waren doordrongen van nationale en vaderlandse
sentimenten: er was geen zaal waarin exclusief schilderijen van nietnationale kunstschilders te vinden waren. Waar deze waren gemengd met
niet-Nederlandse kunst, was dit gedaan om een invloed op de Nederlandse
kunst of de superioriteit daarvan weer te geven. Ook in de Italiaanse kamer
hingen meer werken van Nederlandse dan van Italiaanse schilders, waar
vooral de afgebeelde verhalen uit de Bijbel en klassieke mythologie
overeenkomstig waren. Hoewel Nederlandse schilders als Rubens, Govert
Flinck en Adriaen Van der Werff geen nadrukkelijk Nederlandse thema’s
schilderden, waren de figuren in hun werken wel groot, blond en hadden ze
25

Smith, National identity, 161.
Bergvelt, ‘Great Narratives’, 116.
27 Bergvelt, ‘Great Narratives’ 116; Van der Ham, 200 jaar Rijksmuseum, 22. Bergvelt
stelt in een ander artikel dat ze dit onderscheid tussen geschiedenis en kunst maakt
‘as was done at the time’. Ook het budget van de Nationale Konst-Gallerij werd
deels besteed aan geschiedenis en deels aan kunst. Zie: E. Bergvelt, ‘The colonies in
Dutch national museums for art and history (1800-1885)’ in: H. Dunthorne en M.
Wintle ed., The Historical Imagination of Nineteenth-century Britain and the Low Countries
(Leiden 2013), 87-112; 87, 89.
28 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland’, 11.
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een bleke huid zoals de Nederlanders zelf. Volgens socioloog Ernest
Gellner is dit een van de manieren waarop cultureel nationalisme is
geïnternaliseerd en indirect wordt gecommuniceerd. 29 Door objecten te
tonen van niet-Nederlandse origine, tenslotte, liet het museum zien dat het
machtig genoeg was om de wereld buiten de eigen landsgrenzen te
ontdekken, verzamelen en controleren.30
Cultuur speelde een sleutelrol in het definiëren van het Nederlands
nationalisme in de eerste jaren van de negentiende eeuw. Geschiedenis en
kunst, waarop de nadruk lag in de Nationale Konst-Gallerij, werden tot de
nieuwe ‘waarden en oriëntatie in een burgerlijke maatschappij’ gemaakt,
zoals Bank schrijft.31 In het eerste nationale museum van Nederland lag de
focus op de glorietijd uit het vaderlandse verleden: de Gouden Eeuw. In een
tijd van grote politieke veranderingen, economische teloorgang en
buitenlandse dreiging was het begrijpelijk dat werd teruggegrepen op een al
dan niet fictief gedeeld verleden. Verder onderzoek naar een top-down
opgelegd idee van nationalisme en nationale identiteit in de Nationale
Konst-Gallerij in vergelijking tot scholen, boeken, kranten en
theaterstukken kan meer inzicht geven in de manier waarop een nationale
identiteit in Nederland werd geïmplementeerd, terwijl het interessant is om
tegelijkertijd bottom-up nationalistische initiatieven te onderzoeken.
De oprichting en eerste inrichting van de Nationale Konst-Gallerij
roept de vraag op hoe we het nu zouden doen als we een nationaal museum
zouden moeten inrichten. Deze vraag is in Brazilië daadwerkelijk aan de
orde: een van de eerste officiële reacties op de verwoestende brand van het
Nationaal Museum: ‘Wat te doen? HERBOUWEN!!!!!!!!!’. 32 Hoewel het
29

E. Gellner, Nations and nationalism (Oxford 1983).
P. Levitt, ‘Simultaneously Worlds Apart. Placing National Diversity on Display at
Boston’s Museum of Fine Arts’ in: G. Zubrrzycki ed., National Matters. Materiality,
Culture, and Nationalism (Stanford 2017), 83-104; 85.
31 Bank, Het roemrijk vaderland, 53.
32 Mércio Gomes, antropoloog en oud-directeur van de Braziliaanse
overheidsdienst van inheemse zaken, schreef op zijn Facebookpagina een lang
bericht over het verlies en de verwoesting.
https://www.facebook.com/merciogomes/posts/10216249832869703?__xts__%5
B0%5D=68.ARCIr5SYp
Q6qUkSRDf6V_htusHp4vnr4Yeu4yR4pzsfo8j9nDoC0TTQH3ID9Ys7B1iQUing
ExY45YTf12orUdn4HfCl55oVbw1HeSiHW40SCoD0jsM1RaMG4W993GhK7xJy
OPfpwDHiWCqq6VFh_Y5ukYO9B0SeRk7HZaChMitCwO5gbCiCUuFE&__tn_
_=K-R, geraadpleegd 7 september 2018.
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verlies van het museum en de schade aan de collectie een vreselijke ramp is,
biedt dit een unieke kans om from scratch een nieuw nationaal museum op te
bouwen.
Tegelijkertijd rijst de vraag of een nationaal museum nog wel van
deze tijd is. Ontwikkelingen in de museumwereld plaatsen vraagtekens bij
de nationale oriëntatie van musea in een globaliserende wereld: de in
november 2017 geopende dependance van het Louvre in Abu Dhabi claimt
een universeel museum van de Arabische wereld te zijn, waar cultureel
erfgoed van beschavingen uit drie continenten te zien is. 33 Dit museum
toont echter ook aan dat hoeveel geld je ook besteedt aan aankopen: een
volledig overzicht van de geschiedenis en cultuur geven blijft onmogelijk.
In Nederland is de overheid anno 2018 nog even geobsedeerd door
‘eene Nationale houding’ als in de Bataafse tijd. Dat blijkt wel uit de
discussies en nieuwe wetgeving over dagen om verplicht de Nederlandse
vlag te hijsen en het Nederlands volkslied op scholen te zingen getuigen. In
Nederland bestaan nu legio rijksmusea waarvan de collectie eigendom is
geworden van de staat. Zij spelen een belangrijke rol in het uitdragen van en
onderwijzen in de Nederlandse canon die onder kabinet Rutte III leidend is
geworden in het primair- en hoger onderwijs: de voornaamste
nationaliserende stimulans. 34 De Nederlandse nationale identiteit is de
afgelopen tweehonderd jaar inclusiever geworden dan ten tijde van de
Nationale Konst-Gallerij het geval was. Tegelijkertijd verhinderen politieke
en maatschappelijke discussies over de omgang met het koloniale- en
slavernijverleden nog altijd de totstandkoming van een nationaal
slavernijmuseum of een afdeling hieraan gewijd in, bijvoorbeeld, het
Rijksmuseum te Amsterdam. Tweehonderd jaar na de Nationale KonstGallerij voert de Gouden Eeuw hier nog steeds de boventoon. Een
volledige weergave van de Nederlandse identiteit is in nationale musea dus
nog niet te vinden.

33

P. Vermaas, ‘Dependance van het Louvre toont de hele wereld’.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/09/dependance-van-het-louvre-toont-dehele-wereld-13887906-a1580457/, geraadpleegd 27 september 2018.
34 Rijksoverheid, ‘Wat is een rijksmuseum?’
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/vraag-enantwoord/wat-is-een-rijksmuseum/, geraadpleegd 11 september 2018.
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Mededelingen
Vernieuwde website
Trots delen wij mee dat leidschrift.nl vernieuwd is!
15 april 2019
Op 15 april organiseert Leidschrift haar jaarlijks symposium. In het
Leidschrift Symposium 2019 staat het koloniaal verleden en hoe we daar
mee omgaan centraal. In recente jaren laaien discussies over Zwarte Piet, de
Gouden Koets en vereringen van dubieuze historische figuren zoals J.P.
Coen en Maurits regelmatig op. Welke invloed heeft het Nederlandse
koloniale verleden eigenlijk op de Nederlandse nationale identiteit en het
huidige maatschappelijke debat? Ook binnen de wetenschappelijk
historische en de museale wereld leven deze kwesties. Gert Oostindie,
hoogleraar koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Valika
Smeulders, curator van het Rijksmuseum te Amsterdam, bespreken hoe
men kan omgaan met deze gevoelige hoofdstukken uit de Geschiedenis.
Het symposium wordt ingeleid en gemodereerd door Karwan Fatah-Black,
universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Het
symposium vindt plaats op 15 april om 19:00, in het Lipsiusgebouw 0.11 te
Leiden.
Mei 2019
Deze editie van Leidschrift zal gaan over ‘Voedselgeschiedenis’. Deze
opkomende tak van sport binnen de geschiedschrijving richt zich op de rol
die voedsel en voedselvoorziening heeft gespeeld in de loop van de
geschiedenis. Met dit themanummer van Leidschrift wil onze stichting de
lezer laten kennismaken met het brede karakter van voedselgeschiedenis.
Bijdragen worden geleverd door onder andere Marlou Schrover, Chris
Woolgar, Yves Segers en Kim Beerden.
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