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Ten geleide

Ten geleide

Precies 500 jaar geleden deed keizer Karel V Martin Luther in de ban. Het is een van
de belangrijkste keerpunten in de Europese geschiedenis. Het thema religie en adel
loopt als een rode draad door deze editie van Virtus. Jos de Weerd beschrijft in zijn
bijdrage hoe de hertog van Gelre zich in zijn territorium probeerde te weren tegen
Luthers uiterst nieuwe en geduchte ideeëngoed, nadat paus Clemens VII hem het
mandaat op kettervervolging geweigerd had. Ruim een eeuw later, zo blijkt uit een
van de andere korte bijdragen, waren de kaarten in Engeland heel anders geschud en
raakten leden van de katholieke gentry hun landgoederen kwijt; alleen als zij een boete betaalden en politieke trouw en religieuze conformiteit zwoeren, konden zij hun
bezit redden. Religie lag niet alleen aan de basis van veel vroegmoderne (burger-)
oorlogen, maar speelde tegelijkertijd, in een meer vreedzame zin, een rol in het classicistische tuinontwerp. Volgens Lenneke Berkhout, auteur van het Object in Context, was de betekenis van de zeventiende-eeuwse adellijke tuin niet alleen kunstzinnig maar ook nadrukkelijk religieus van aard. Juist in de natuur was Gods hand zichtbaar. Berkhout gaat in haar bijdrage in op het tuingereedschap van de hovenier. Vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de uitrusting van de hovenier
uitgebreid met vernuftige instrumenten zoals scheerbanken (een soort tennis-‘umpire’-stoel bedoeld voor het snoeien van hoge hagen), speciale scharen en (gras-)rollers
gemaakt van restanten van antieke marmeren zuilen uit het Ottomaanse Rijk.
Een mooi gesnoeide, smaakvolle tuin maakte niet alleen een ontmoeting met God
mogelijk, maar representeerde ook de adellijke identiteit. De materiële cultuur van
edellieden vertelde via gegraveerde namen, stambomen en wapens het verhaal van
de adellijke eigenaar, en hun kastelen, kleding, sieraden, meubels en grafmonumenten moeten alle beschouwd worden als identity markers. De dynastieke identiteit van
respectievelijk een koningin en gravin staat centraal in twee artikelen in het huidige
nummer. Met welke families identificeerden deze hoogadellijke vrouwen zich: met
die van hun ouders, of toch vooral met die van hun echtgenoot en kinderen? Sanne
Frequin biedt een nieuw perspectief op de graftombe van de Engelse koningin Filippa van Henegouwen (gestorven 1369) in Westminster Abbey in Londen. Filippa, aldus Frequin, heeft zelf opdracht gegeven voor de creatie van het grafmonument én
het iconografische programma van de tombe bepaald. Waar het monument tot op heden beschouwd is als een politieke claim van haar man, de Engelse koning Edward II,
op de Franse troon, interpreteert Frequin de tombe als een verwijzing naar haar eigen
illustere, hoog-adellijke familie. De bijdrage van Margreet Brandsma sluit naadloos
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aan op Frequins artikel. Brandsma pakt de draad van de Van Hengouwens driekwart
eeuw later op in haar analyse van de dynastieke identiteit van Margaretha van Bourgondië (gestorven 1441), echtgenote van de graaf van Henegouwen. Met welke families, en dus met welke politieke facties, Margaretha zich identificeerde, blijkt uit de
aankleding van haar grafkapel en uit een analyse van de zegels met alliantiewapens
die Margaretha gebruikte.
Nikolaj Bijleveld heeft ook dit jaar weer voor Virtus een adelonderzoeker of -curator geïnterviewd. Voor deze editie is dat Luuc Kooijmans, de bekroonde schrijver van
boeken als Liefde in opdracht over de noordelijke stadhouder Willem Frederik van
Nassau en Het geheim van de Valeriusstraat waarin het Tweede Wereldoorlog-verleden van Kooijmans eigen familie centraal staat. Bijleveld sprak Kooijmans over zijn
meest recente boek, Cosimo aan de Keizersgracht, waarin voor het eerst fictie een rol
speelt, en over de reden waarom zijn protagonisten zo vaak edellieden zijn. De elf re-
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censies behandelen onder meer een drietal bundels (over de wijze waarop de ridder
adellijk werd, de rol van heraldiek in de vroegmoderne staat, en de figuur Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg), een monografie over de (gevaren van de) achttiende-eeuwse grand tour, en de biografie van Christiaan Snoeck Hurgronje (1857-1936),
arabist, islam-autoriteit en zowel aanjager als criticaster van het Nederlandse optreden in Atjeh.
Tot slot nog een opmerking over de samenstelling van de redactie. Dit jaar heeft
Dries Raeymaekers afscheid genomen. Wij willen hem hier graag bedanken voor zijn
jarenlange deskundige inzet. Zeer verheugd zijn we met het feit dat drie nieuwe redactieleden zich aangediend hebben: historicus Liesbeth Geevers (Universiteit van
Lund, Zweden), kunsthistoricus Eelco Nagelsmit (Rijksuniversiteit Groningen) en
Gerrit Verhoeven, historicus (Universiteit Antwerpen en Koninklijk Museum voor
Kunst en Geschiedenis).
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