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Over de tentoonstelling 

Middeleeuwenrage leeft op in de Hermitage
Romanovs in de ban van de ridders 
brengt middeleeuwse kunst, hoofse liefde, 
ridders en toernooien naar Nederland 

Juist in onzekere tijden leeft het op: een 
romantisch verlangen naar een voorbije tijd. 
Ook in de roerige decennia eind achttiende, 
begin negentiende eeuw, toen men in Europa 
idealiserend ging terugverlangen naar de 
middeleeuwen. Het groeide uit tot een ware 
revival op veel terreinen: architectuur, 
literatuur en beeldende kunst. Ook aan het 
Russische keizerlijke hof raakte men in de 
ban. Verschillende tsaren gaven op eigen 
wijze invulling aan hun fascinatie voor de 
middeleeuwen, met bouwopdrachten in 
neogotische stijl, re-enactmentscènes en een 
verzamelwoede van onder meer historische 
harnassen. En middeleeuwse kunst was hot in 
de kunsthandel. Zo kocht tsaar Alexander III een 
fameuze middeleeuwse kunstcollectie op vlak 
voor de veiling ervan in Parijs – tot woede van 
de Fransen. Het was in één klap het begin van 
een enorme, unieke verzameling middeleeuwse 
objecten in de Hermitage, die inmiddels 
wereldberoemd is.

De tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders 
is het verhaal van tsaren en ridders, aan de 
hand van ruim 250 objecten uit de Europese 
middeleeuwse kunstcollectie en het Arsenaal 
van de Hermitage Sint-Petersburg. Voor het eerst 
komen meerdere hoogtepunten daaruit naar 
Nederland. Ze vertellen over de middeleeuwen, 

met ridders en jonkvrouwen, hoofse liefde en 
toernooien, en de bewondering hiervoor in het 
Huis Romanov. De tentoonstelling is te zien vanaf 
zaterdag 7 november 2020 tot in de zomer 2021.

Hoogtepunten uitgelicht
Tot de hoogtepunten in de tentoonstelling behoren 
tientallen werken uit de Bazilevski-collectie, 
zoals de prachtige vergulde reliekenkist uit 
Limoges uit circa 1200 met scènes uit het Nieuwe 
Testament. Of de vijf plaquettes van een ivoren 
kistje met scènes uit het verhaal van Tristan 
en Isolde. Daarnaast een kostbare buste van de 
Heilige Thekla (circa 1325–50): een bruikleen van 
het Rijksmuseum, waar het vanuit de Hermitage 
na een reeks omzwervingen was beland. Er zijn 
bijzondere schilderwerken opgenomen van 
onder andere Cranach, Hugo van der Goes en 
de kring rond Agnolo Bronzino, en een Tuin der 
Lusten van een navolger van Jeroen Bosch. Verder 
krijgt de bezoeker een schitterend geïllumineerd 
manuscript van de Roman de la Rose te zien en 
komen er bijzondere bruiklenen van Koninklijke 
Verzamelingen. 

In de tentoonstelling staan ook achttien volledige 
harnassen uit het Arsenaal van de Hermitage, 
spectaculair geëxposeerd in een ware ridderwereld 
met als climax een toernooi. Bijzonder zijn het 
harnas van keizer Karel V en een uniek zestiende-
eeuws harnas dat speciaal voor tsaar Nicolaas I 
werd vermaakt.

Een selectie beelden is te downloaden via 
hermitage.nl

Kroon
West-Europa, 15de eeuw

Hugo van der Goes (1435/40–1482)
Drieluik De Aanbidding der Wijzen, ca. 1460–82 

Navolger van Hieronymus Bosch 
De Tuin der Lusten, 1556–68 

www.hermitage.nl


Illuminatie uit een 
manuscript van Roman de 
la Rose (Guillaume de Lorris, 
Jean de Meung, 13de eeuw)
Frankrijk, kopiist onbekend, 
eind 15de eeuw, omslag 
16de eeuw

Achtergrondinformatie 



Achtergrondinformatie 

1  Comeback van de Dark Ages aan het 
Russische hof

Tot ver in de achttiende eeuw werden de 
middeleeuwen gezien als een duister en barbaars 
tijdperk – de Dark Ages. Maar rond 1800 kwam 
daar verandering in. Dit hing samen met de 
opkomst van de moderne nationale staat, de 
industriële samenleving en de Napoleontische 
oorlogen in Europa. Men verlangde terug naar 
de middeleeuwen, vanuit het idee dat het leven 
toen nog puur en zuiver was. Er ontketende zich 
een ware revival op culturele terreinen, waarin 
ridderverhalen en neostijlen populair werden en 
een verzamelwoede van middeleeuwse toegepaste 
kunst om zich heen greep. 

In de literatuur werd de ‘historische roman’ een 
belangrijk nieuw thema. Beroemd is het werk van 
Sir Walter Scott, vooral de ridderroman Ivanhoe uit 
1819. In de architectuur werd de neogotische stijl 
populair en in de muziek raakten componisten 
geïnspireerd door middeleeuwse thema’s. Neem de 
opera Tristan und Isolde (1865) van Richard Wagner. In 
Rusland componeerde Aleksandr Borodin de opera 
Prins Igor, die teruggreep op een middeleeuws episch 
dichtwerk. De opera, na Borodins dood in 1887 door 
Nikolaj Rimski-Korsakov en Aleksandr Glazoenov 
afgemaakt, ging in 1890 in Petersburg in première. 

De herwaardering van de middeleeuwen leefde 
ook volop aan het tsarenhof in St.-Petersburg en de 
tsaren Paul I, Nicolaas I en Alexander III gaven ieder 
op eigen wijze invulling aan de ridderromantiek 
die in Europa bloeide. De laatste twee legden de 
basis voor unieke Europese middeleeuwse collecties 
in de Hermitage. Nicolaas kocht harnassen en 
pronkwapens voor zijn Arsenaal, Alexander wist 
– tot grote woede van de Fransen – een fameuze 
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Lucas Cranach de Oudere (1472–1533)
Portret van een vrouw, 1526

(Kring van) Angelo Bronzino (1503–1572)
Portret van hertog Alessandro de’ Medici, 1510–37 
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middeleeuwse kunstcollectie uit Parijs aan te 
kopen. Beide verzamelingen zijn in de loop 
der tijd flink uitgebreid en zijn inmiddels 
wereldberoemd. Speciaal voor deze tentoonstelling 
komen hoogtepunten daaruit naar Amsterdam. 
Zij nemen de bezoeker mee op reis door de wereld 
van ridders en jonkvrouwen, hoofse liefde en 
toernooien, fenomenale kunstvoorwerpen, 
schandaal in Parijs en natuurlijk: de ridderlijke 
Romanovs.

2  Ridderlijke tsaren
2.1  Tsaar Paul I: de beschermheer van 
  de Maltezer ridderorde 

Paul I (reg. 1796–1801) was onder andere 
beschermheer van de Maltezer ridderorde, die 
hij in 1797 ook in Rusland instelde; de rol van 
de ridder sloot aan bij zijn mystieke verlangen 
om via oorlogsvoering een soort orde van deugd 
te creëren. Pauls fascinatie voor de ridderorde 
had enerzijds te maken met de verovering van 
Malta door Napoleon; het eiland was strategisch 
belangrijk en het verstevigde Napoleons macht 
in Europa. Paul wierp zich vervolgens op als 
beschermheer van de Maltezer orde, in de hoop dat 
hij zo kon uitgroeien tot de grote Europese rivaal 
van Bonaparte. Anderzijds was hij gefascineerd 
door de Maltezer ridders en hun middeleeuwse 
symboliek; dat laatste inspireerde hem ook tot 
een zeer middeleeuwse verbouwing van zijn 
favoriete buitenverblijf Gattsjina, ten zuidwesten 
van St.-Petersburg. In Gattsjina bood Paul Giulio 
Litta, buitengewoon gezant van de Maltezer orde 
in St.-Petersburg, onderdak. Het Gattsjina-paleis 
was in 1766 gebouwd in opdracht van Pauls moeder 
Catharina de Grote en graaf (later vorst) Grigori 
Orlov. Voor het ontwerp tekende de Italiaanse 
architect Antonio Rinaldi, die middeleeuwse 
stijlen combineerde met Engelse jachtkasteel-
stijlen. Catharina gaf het na de dood van Orlov in 
1783 aan haar zoon. 

Paul was zeer geïnspireerd door de romantische 
geschiedenis van de kruistochten, en dan 
vooral die van de Maltezer orde. Deze orde, 
voluit de Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint 
Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, is een 

kruisridderorde met hoofdkwartier in onder meer 
Jeruzalem (tot 1291), Rhodos (1310–1522), Malta 
(1530–1798), St.-Petersburg (1799–1801) en Rome 
(vanaf 1834). De orde heeft geen grondgebied 
meer, maar wordt onder internationaal recht 
erkend als een soevereine entiteit (zonder land) en 
onderhoudt diplomatieke relaties met 107 landen. 

Toch ging Pauls passie voor ridders en 
middeleeuwen nog verder dan alleen de ridderode. 
Hij organiseerde een aantal toernooien en 
ging daarbij verkleed als middeleeuwse ridder. 
Paul was vanaf zijn kindertijd al in de ban van 
verhalen over ridders. Hij verkleedde onder 
meer zijn kamerheren in maliënkolders. In de 
tentoonstelling komt een troon van Paul met het 
embleem van de Maltezer ridderorde.

2.2  Tsaar Nicolaas I: de ‘ridderlijke tsaar’ en 
grondlegger van het Arsenaal

Nicolaas I (reg. 1825–55) stond bekend als een 
strenge en veeleisende monarch met een 
grote liefde voor (middeleeuwse) wapens en 
parades, wat hem de bijnaam ‘ridderlijke tsaar’ 
opleverde. Samen met zijn zachtmoedige vrouw, 
tsarina Alexandra Fjodorovna vormde hij een 
liefdevol en harmonieus paar. Nicolaas groeide 
op in het paleis in Gattsjina, maar koos als 
zomerresidentie het Alexanderpaleis in Tsarskoje 
Selo, het tsarendorp dat was gebouwd rondom het 
immense achttiende-eeuwse Catharinapaleis. 

De tijd waarin Nicolaas opgroeide was vol 
heldenromantiek. Hij was geïnteresseerd 
in militaire zaken en gebiologeerd door de 
Napoleontische oorlogen. Nicolaas had groot 
ontzag voor zijn oudere broers Alexander I (tsaar 
1801–25) en Konstantin, die deelnamen aan de 
krijgshandelingen. In 1811 kreeg hij een sabel van 
generaal Aleksandr Langeron. Daarmee begon 
een van de interessantste collecties wapens en 
harnassen ter wereld, met meer dan 15.000 
objecten. De collectie werd ondergebracht in 
een in 1834 tot neogotisch kasteel omgebouwd 
barokpaviljoen in Tsarskoje Selo. Het ziet eruit 
als een slot met vier torens, gemodelleerd naar 
het Engelse neogotische slot Cranbourne Tower 
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in Windsor. Het kreeg de officiële naam Arsenaal 
van Tsarskoje Selo en was al snel na de opening in 1834 
de populairste plek in het keizerlijke dorp, vooral 
omdat het toegankelijk was voor het publiek.

In de ridderzaal, de grootste en hoogste zaal, 
werden diners en ontvangsten gehouden. Tegen 
de wanden waren in drie rijen halve harnassen en 
details van verdedigingswapens geplaatst.

In 1885 verhuisde de collectie naar de Keizerlijke 
Hermitage, tegelijk met de komst van de door tsaar 
Alexander III aangekochte collectie middeleeuwse 
kunstobjecten van Aleksandr Bazilevski. Zo 
ontstond het Arsenaal van de Hermitage. Enkele 
bijzondere topstukken komen speciaal voor de 
tentoonstelling naar Amsterdam. Zoals het 
harnas van keizer Karel V en een zestiende-eeuws 
harnas dat speciaal voor Nicolaas I op maat werd 
aangepast. Een ander topstuk is een typisch gotisch 
‘schubbenharnas’ uit circa 1500 dat geschikt is voor 
het steekspel (een vorm van riddertoernooi). Alleen 
al de helm – ook wel de paddenkophelm genoemd – 
weegt bijna 8 kilo, wat bewegen extreem moeilijk 
maakt. Dit soort harnassen kon in zijn geheel wel 
40 tot 50 kilo wegen. Het Arsenaal van Tsarskoje 
Selo kwam na de Revolutie van 1917 leeg te staan 
en raakte in verval. In 2016 is het gebouw na een 
restauratie weer in gebruik genomen met een deel 
van de Arsenaalcollectie uit de Hermitage.

2.3  Tsaar Alexander III: grondlegger  
middeleeuwse kunstcollectie

Een andere tsaar met een liefde voor de 
middeleeuwen was Alexander III (reg. 1881–94). Hij 
regeerde in Rusland met harde hand en draaide 
de liberaliseringen die waren ingevoerd door zijn 
vader Alexander II voor een groot deel weer terug. 
Hij was van mening dat de grotere vrijheden de 
aanleiding waren geweest voor de terroristische 
moord op zijn vader. Uit veiligheidsoverwegingen 
bracht hij veel tijd door in het betrekkelijk 
afgelegen Gattsjina. In het paleis, dat toen bekend 
stond als ‘De citadel van autocratie’ vanwege het 
reactionaire beleid van de tsaar, ondertekende hij 
decreten en hield diplomatieke recepties. Met zijn 
vrouw, fashionista Maria Fjodorovna, organiseerde 
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Horace Vernet
De carrousel van Tsarskoje Selo, 1843
© Museumcomplex Tsarskoje Selo, Poesjkin, Rusland

Aleksandr Petrovitsj Sokolov (1829–1913)
Portret van tsaar Alexander III uit diens kroningsalbum,  
uitg. St.-Petersburg 1883
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hij daar vele theatervoorstellingen, maskerades, 
gekostumeerde bals. Met Maria, van oorsprong 
de Deense prinses Dagmar, had Alexander een 
oprechte, loyale relatie. De tsarina was populair, 
modebewust en hield van feesten en partijen. 
Daarmee compenseerde zij tot op zekere hoogte 
de wat lompe uitstraling van de tsaar. Alexander, 
een beer van een vent, was sociaal ongemakkelijk 
en had een hekel aan publieke optredens.

Alexander raakte gefascineerd door de Russische 
middeleeuwen en de bojaren – vooraanstaande 
leden van de Russische feodale aristocratie. 
Alexanders bewondering voor de middeleeuwen 
leidde mogelijk tot de ambitie om een 
middeleeuwse kunstverzameling te beginnen 
in de Hermitage. Dat lukte in één keer met de 
aankoop van de Bazilevski-collectie in Parijs, 
waarover meer in paragraaf drie. Doordat de 
collectie van het Arsenaal in Tsarskoje Selo naar 
de Keizerlijke Hermitage werd overgebracht, 
ontstond in één klap een unieke en grootschalige 
middeleeuwse verzameling.

3  Middeleeuwse kunst: een rage onder 
verzamelaars, Aleksandr Bazilevski

Onder kunstverzamelaars, -handelaars en musea 
was in de negentiende eeuw de heropleving 
van alles wat middeleeuws was of daaraan 
deed denken – het kwam niet zelden uit de 
renaissance – enorm. Zij begonnen middeleeuwse 
kunstverzamelingen aan te leggen, met meubels, 
wapens en harnassen, sculpturen, schilderijen en 
wandtapijten. Parijs speelde daarin de hoofdrol. 
Het leidde daar tot indrukwekkende collecties 
in zowel privéwoningen als nieuw opgerichte 
musea, zoals het Musée de Cluny (1843), opgezet 
om voor de bezoeker een middeleeuws aandoende 
sfeer te creëren. 

Aleksandr Petrovitsj Bazilevski (1829–1899) was 
een van die verzamelaars. Hij kwam rond 1860 
in Parijs wonen, maakte kennis met plaatselijke 
antiquairs en verzamelaars en begon al snel een 
serieuze collectie op te bouwen van christelijke 
kunstnijverheid, met een groot aandeel 
middeleeuwse objecten. Geld vormde geen 

enkel probleem, want hij en zijn vrouw Olga 
Bachmeteva waren enig kind van rijke ouders. 
Zij leidden een leven vol luxe, waarbij ze Parijs 
versteld deden staan met de glamour van hun 
ontvangsten en bals. En met de rijkdom van hun 
collectie.

3.1  Een verbluffende verzameling

In de tentoonstelling is op een aquarel uit 1870 
de galerie te zien in het huis van Bazilevski, 
aan de Rue Blanche. In de grote ruimte 
zijn veel meesterwerken uit zijn collectie 
afgebeeld, waarvan er vijfentwintig ook in de 
tentoonstelling te zien zullen zijn.

Een van de topstukken is een zeer zeldzaam 
verguld reliekenkistje uit circa 1200 met 
Bijbelscènes uit het kerstverhaal en de Vlucht 
naar Egypte. Dergelijke voorwerpen van 
champlevé-email – een techniek die in de 
middeleeuwen tot bloei kwam in de Franse streek 
Limoges – behoorden tot Bazilevski ’s persoonlijke 
favorieten. De iconografie op dit kistje is vrijwel 
uniek, zij komt voor op slechts enkele voorwerpen 
wereldwijd.

Andere objecten waar de verzamelaar grote 
belangstelling voor had, waren die van 
gesneden ivoor. In de tentoonstelling (en op de 
aquarel) zijn bijvoorbeeld drie plaquettes uit 
een vierluik te zien met scènes uit het Nieuwe 
Testament (Frankrijk, 1350–75). Een ander 
topstuk in deze groep is een ivoren vijfluik 
met taferelen uit de roman van Tristan en 
Isolde (1300–25). Een complete cyclus van dit 
verhaal in ivoor komt bijzonder weinig voor in 
museumcollecties en is uniek binnen gotisch 
ivoor. De plaquettes maakten oorspronkelijk 
deel uit van de buitenkant van een kistje. Ook 
was Bazilevski sterk geïnteresseerd in religieuze 
kunstvoorwerpen. Op de aquarel en in de 
tentoonstelling zijn bijvoorbeeld een bijzonder 
beeld van Johannes de Doper (circa 1400) en de 
uiterst kostbare reliekbuste van de heilige Thekla 
(circa 1325-50) te zien.
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Reliekbuste van Sint Thekla
Boven-Rijn, Straatsburg,  
ca. 1290–1300 en/of 1325–50 
Bruikleen en © afbeelding:
Rijksmuseum Amsterdam

Haut-reliëf met Sint Joris 
die prinses Cleodolinda 
redt van de draak
Zuid-Duitsland of 
Nederlanden, 1400–50

Reliekenkistje met 
afbeeldingen van heiligen
Frankrijk, Limoges, eind 12de 
eeuw

Kistje voor relieken van 
Johannes de Doper
Boven-Rijn, Basel, 1400–25

Op verschillende Wereldtentoonstellingen in Parijs 
(1865, 1867 en 1878) was Bazilevski met zijn collectie 
een belangrijke deelnemer. Maar in 1884 besloot 
hij afstand te doen van zijn kunstcollectie, die 
toen ruim 750 objecten omvatte. De aankondiging 
van de veiling bracht een sensatie teweeg onder 
Parijse experts en verzamelaars. Het zou een van 
de omvangrijkste veilingen van middeleeuwse (en 
renaissance-) objecten sinds lange tijd worden. 
Franse journalisten bogen zich massaal over de 
vraag: waarom verkoopt hij zijn levenswerk? 
Bazilevski zei zelf na afloop van de verkoop tegen 
een verslaggever van Le Figaro: ‘De collectie was zo 
kostbaar geworden dat die alleen keizerwaardig 
was’. Dankzij recente archiefvondsten weten 
we wat de werkelijke reden was: het echtpaar 
Bazilevski had een verzoek tot echtscheiding 
ingediend. ‘Dit huwelijk wordt wegens ontrouw 
van de echtgenoot ontbonden.’ Het is bekend dat 
Bazilevski in de jaren zestig en zeventig liaisons 
had met bekende Parijse actrices en courtisanes als 
Marie Louise Eloy – bekend als La Ferraris – en Sarah 
Bernhardt. Het schijnt dat het echtpaar al geruime 
tijd apart leefde, maar juist in 1884 begon Olga een 
eigen palazzo te bouwen in Florence.
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Vasili Veresjtsjagin (1835–1909)
Aleksandr Bazilevski in zijn herenhuis in Parijs, 1870
Op deze aquarel is de galerie te zien van de verzamelaar. In de ruimte zit Bazilevski zelf, omringd  
door vele meesterwerken, waarvan er vijfentwintig ook in de tentoonstelling te zien zijn.



4  Parijs in shock: tsaar koopt Bazilevski-
collectie op

‘De Bazilevski-collectie  
werd gisteravond per 
telegram verkocht’
Le Figaro, november 1884

Drie jaar nadat tsaar Alexander III de troon had 
bestegen, deed hij een historische kunstaankoop. 
Als troonopvolger had hij de collectie al in 
Parijs gezien. Toen in 1884 de verkoop werd 
aangekondigd, besloot de tsaar op 11 november 
de aankoop uit eigen middelen te financieren. 
Al na 48 uur ontving de tsaar een telegram 
met het nieuws dat Bazilevski het voorstel had 
geaccepteerd. Daarmee kwam de langverwachte 
veiling in Hôtel Drouot te vervallen. Alexander 
betaalde een recordbedrag van 5,5 miljoen 
frank (omgerekend rond € 30 miljoen nu). 
Ter vergelijking: de bouw van de Eiffeltoren – 
gerealiseerd in 1889 – bedroeg naar schatting 
7,5 miljoen frank. Maar voor Bazilevski was het 
zeker geen financieel succes geweest. Hij was 
behoorlijk tegemoetgekomen aan de tsaar en had 
veel minder ontvangen dan had gekund. Omdat 
Bazilevski zich nog Russisch voelde, besloot hij 
uiteindelijk akkoord te gaan en de (geschatte) 
750 objecten tellende collectie aan Alexander te 
verkopen. Tien dagen later arriveerde de zeldzame 
kunstverzameling in St.-Petersburg en zo legde 
Alexander III een basis voor een schitterende 
collectie van Europese middeleeuwse kunst in 
de Hermitage. De tsaar was opgetogen toen de 
objecten in de Hermitage stonden en benadrukte 
dat dergelijke objecten uniek waren voor Rusland. 

De teleurstelling in Parijs was groot toen 
het grandioze evenement werd afgeblazen. 
Daarnaast werd er geshockeerd gereageerd, want 
deze unieke verzameling kunstschatten zou 
Frankrijk voorgoed verlaten. Voor enkelen was 
er een troost. Conservator van het Louvre Alfred 
Darcel was blij dat het levenswerk van zijn vriend 
Bazilevski bij elkaar zou blijven, met behoud van 
diens naam.

4.1  De Bazilevski-collectie alsnog verspreid

In 1885 kon men zich moeilijk voorstellen dat 
de persoonlijke eigendommen van de tsaar ooit 
verkocht zouden worden, maar na de Revolutie 
van 1917 bleek dat toch het geval. Tussen 1928 en 
1932 werden veel voorwerpen uit de Hermitage aan 
het buitenland verkocht omdat het Sovjetregime 
dringend om geld verlegen zat. Ook voorwerpen 
die aan Bazilevski hadden toebehoord verlieten 
Rusland. Enkele topstukken zijn in Londen, New 
York, Amsterdam en Basel terechtgekomen; 
overigens vrijwel allemaal niet rechtstreeks 
aangekocht door de musea waar ze zich nu 
bevinden. In het Victoria and Albert Museum 
staat een zeldzame situla (wijwatervat) uit 980 
van ivoor, speciaal gemaakt voor de Heilige 
Roomse Keizer Otto II. En in het Rijksmuseum 
is een bijzondere, zilverkleurige reliekbuste van 
Sint Thekla te bewonderen. Dat laatste object is 
ook te zien in de tentoonstelling. De Hermitage 
Amsterdam brengt dus na bijna negentig jaar 
enkele Bazilevski-objecten weer bij elkaar.

5  Hoofse liefde en Roman de la Rose:  
een middeleeuwse bestseller

Een van de bekendste middeleeuwse werken 
is Roman de la Rose. Een Franse roman in verzen 
over de hoofse liefde, de in de middeleeuwen 
veelbeschreven kuise hartstocht tussen man en 
vrouw. Het was het bekendste en belangrijkste 
werk uit de Franse middeleeuwse literatuur, 
geschreven in de dertiende eeuw, dat tot in de 
zestiende eeuw populair bleef. Wereldwijd staat 
het werk bekend als dé roman over hoofse liefde. 

‘Un baisier dous et savoré.  
Pris de la rose errament’
(‘Ik stal direct een zoete en liefelijke kus van de roos’)

Een meeslepend liefdesverhaal dat in meerdere 
talen is verschenen. In de tentoonstelling 
komt een van de mooiste daarvan, rijkelijk 
geïllumineerd. De roman werd in de loop van de 
dertiende eeuw geschreven door twee auteurs, 
Guillaume de Lorris en – na diens dood – Jean de 
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Manuscript van Roman de la Rose (Guillaume de Lorris, Jean de Meung, 13de eeuw)
Frankrijk, kopiist onbekend, eind 15de eeuw

Meung. Dit verklaart de verschillende stijlen – van 
beschaafde liefdesliteratuur, met als hoofdthema 
de edele toewijding aan een dame, tot rauwere, 
erotisch geladen stadsliteratuur. Beide auteurs 
behandelen diverse aspecten van de liefde en 
dat doen ze in de allegorische vorm: abstracte 
begrippen als liefde, verzet, schaamte, jaloezie en 
angst treden op als menselijke personages die de 
hoofdpersoon helpen dan wel tegenwerken in het 
bereiken van zijn doel: de Roos.  

De Roman de la Rose is geschreven in een typisch 
middeleeuwse vertelvorm: als een droomvisioen. 
De ik-persoon droomt dat hij bij een prachtige 
Tuin der Liefde aankomt. Maar om de tuin 
binnen te treden, moet je vrij zijn van haat, 
ontrouw, vrekkigheid, afgunst, somberheid, 
ouderdom en armoede – deze zijn verbeeld als 

lelijke vrouwen aan de rand van de tuin. Als 
hij geheel vrij blijkt van deze zaken, gaat de 
poort open. In de tuin bewegen baronnen van 
Amor, zoals Vrolijkheid, Schoonheid, Rijkdom, 
Hoffelijkheid en Goedwillendheid. Eenmaal in 
de tuin ziet de jongeman de Roos; de verbeelding 
van een schone dame. Hij wordt verliefd op haar. 
Daarna ontmoet hij de cavalier Welwillendheid, 
die hem belooft te helpen om de begeerde Roos 
te bereiken. Maar tegenover de Verliefde staan 
bewakers van de Roos, onder wie Schaamte, 
Kwaadsprekendheid, Angst en Kuisheid – de 
belangrijkste belager van Venus en de Natuur. 
Dame Verstand probeert de jongeman te bewegen 
afstand te nemen van Amor en zijn liefde voor de 
Roos. De eerste vijand van verliefden, de Jaloezie, 
laat een vesting verrijzen om de Roos. Hier eindigt 
het deel van Guillaume.
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Jean de Meung vervolgt de roman met de 
belegering van de vesting waarin de eeuwige 
vriend van de Verliefde, Welwillendheid, 
zit opgesloten. De Verliefde krijgt hulp van 
de Natuur, die zich tegenover de Kuisheid 
opstelt. De Natuur voert onverzoenlijk strijd 
met haar tegenpool, de dame Verstand, die ze 
uiteindelijk overwint. Wie aan de regels van de 
Natuur gehoorzaamt, wacht het paradijs, waar 
lammeren (de afgezanten van Christus) hen 
heenvoeren. Uiteindelijk geven de Schaamte en 
de Angst op en kan de Verliefde de Roos plukken.

6  Hoofse liefde en spectaculaire 
riddertoernooien

Hoofse liefde is een middeleeuwse opvatting 
van de ideale liefde waarbij zelfbeheersing en 
dienstbaarheid aan de jonkvrouw of de ridder 
voorop staan. Een ideale gelegenheid om die 
toewijding te tonen was het riddertoernooi. 
Daar kwamen dan ook veel aristocratische 
jonkvrouwen naartoe om de sterren aan te 
moedigen. De vrouwelijke toeschouwers 
stimuleerden de moed van de strijders. 

Het fenomeen riddertoernooi stamt uit de 
elfde eeuw; het ontstond vrijwel tegelijk met 
het ridderschap zelf. Het toernooi bestond 
aanvankelijk vooral uit een mêlée, waarbij op een 
breed en open veld groepen van soms wel 200 
ridders elkaar te lijf gingen. Vanaf de twaalfde 
eeuw werd het steekspel – ook wel joest genoemd 
– een steeds populairder onderdeel. Een spel 
waarbij de ridderlijke ruiters één tegen één te 
paard streden met hun lansen. Ze moesten hun 
tegenstander raken of, liever nog, van het paard 
stoten. Het toernooi vormde het podium om 
ridderlijkheid te vertonen, maar kon eindigen 
met blessures of zelfs de dood. 

7  Romanovs gehuld in neogotiek

Een terugkerende middeleeuws geïnspireerde 
liefde van vrijwel alle tsaren, vanaf Catharina 
de Grote (reg. 1762–96), betrof de neogotiek. 
Naast diverse ‘Gotische Serviezen’ werden in 
hun opdracht neogotische sieraden, meubels 

en reliekhouders gemaakt. Maar het meest in 
het oog sprongen de paleizen en paviljoens die ze 
lieten bouwen. Catharina gaf niet alleen opdracht 
voor het Gattsjina-paleis, in Moskou nam zij het 
initiatief voor het reislogement Petrovski-paleis 
en vooral het overdadige paleis Tsaritsyno. Paul 
I liet voor zijn eigen plezier het kleine kasteeltje 
Bip bouwen in het park van Tsarskoje Selo, waar 
later ook het Arsenaal van Nicolaas I verrees, het 
onderkomen van zijn wapencollectie. Een van de 
Moskouse Kremlintorens is in neogotische stijl 
opgetrokken in opdracht van Nicolaas, en zéér 
gotisch doet zijn geliefde woonpaleisje Cottage in 
het park van Peterhof aan de Finse Golf aan, waar 
hij graag verbleef. Om nog maar te zwijgen van 
de Gotische Kapel voor zijn familie in hetzelfde 
park. En het best bewaarde privévertrek van de 
laatste tsaar Nicolaas II in het Winterpaleis is de 
bibliotheek, waarvan de inrichting één en al gotiek 
ademt. In de tentoonstelling worden neogotische 
objecten getoond uit het privébezit van Nicolaas I.

8  Riddercarrousels in middeleeuwse stijl

Op 23 mei 1842 werd in Tsarskoje Selo de 25-jarige 
bruiloft van Nicolaas I en Alexandra Fjodorovna 
gevierd. Onderdeel van de feestelijkheden was 
een riddercarrousel, een ‘wedstrijd’ (eerder 
een rondedans) te paard geïnspireerd op de 
middeleeuwse riddertoernooien. Zo werd aan 
meerdere Europese hoven, waaronder het 
Russische, eer betoond aan de middeleeuwse 
riddertradities. Voor die van Tsarskoje Selo 
selecteerde Florian Gille, toenmalig conservator 
van de keizerlijke wapencollectie, negen prachtige 
harnassen uit de zestiende eeuw. Het harnas dat 
Nicolaas droeg komt naar Amsterdam. 

Vanaf het bordes van het Arsenaal ging een 
ridderstoet van zestien dames en evenveel ridders 
op weg naar het Alexanderpaleis, iets verderop. 
In de optocht reed bijna het hele gezin van de 
tsaar mee. Onder begeleiding van herauten en 
muzikanten reed de schilderachtige processie met 
aan het hoofd de tsaar zelf door het park. 

Het hoofdspektakel van de carrousel vond plaats 
voor het Alexanderpaleis. Hier draaide het om 
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de tsarina, die uitgedost als schone jonkvrouw 
een gezadeld paard besteeg. De cavaliers om 
haar heen droegen originele stalen, geribbelde 
harnassen in stijl van de Duitse keizer 
Maximiliaan I (1459–1519), ook wel de ‘laatste 
ridder van Europa’ genoemd. Hier werd de 
carrousel gevormd. De ridders bewogen in een 
kring en voerden bij elke galoppade een reeks 
oefeningen uit, zoals quadrilles, ‘chaînes’ en 
andere dansen. De tentoonstelling in Amsterdam 
bevat een groot, door Horace Vernet geschilderd 
groepsportret van het keizerlijke gezin tijdens 
deze carrousel (afbeelding pag. 3), een pronkstuk 
uit het heringerichte Arsenaal van Tsarskoje Selo.

Een carrousel was een serieuze aangelegenheid, 
maar in haar dagboek schreef de tsarina dat 
ze nog nooit zo gelachen had als tijdens deze 
carrousel. Die verliep niet bepaald vlekkeloos, 
want de harnassen waren vaak te klein en 
werden bloedheet in de zon (die in mei pas heel 
laat ondergaat in St.-Petersburg), waardoor de 
deelnemers het benauwd kregen, de paarden 
nerveus raakten en soms zelfs struikelden. Delen 
van de harnassen die slecht waren vastgemaakt 
vielen eraf en Nicolaas zelf wist maar geen 
controle te krijgen over het vizier van zijn helm, 
dat de hele tijd dichtklapte. De tsaar kreeg het 
benauwd en probeerde het vizier af te krijgen door 
met zijn hoofd te schudden. Het gevolg was dat de 
theatrale carrousel verwerd tot een soort parodie, 
maar juist dat zorgde voor warme herinneringen 
onder de deelnemers. Die lagen dubbel van het 
lachen, net als de toeschouwers. 

Nicolaas en Alexandra, geboren als prinses 
Charlotte van Pruisen, de dochter van koning 
Frederik Wilhelm III, hadden eerder carrousels 
meegemaakt, zoals in juli 1829 in Potsdam. 
Dat evenement werd georganiseerd als 
een middeleeuws toernooi ter ere van haar 
verjaardag. Een echt gevecht kwam er niet, 
want de lanssteken vond men te gevaarlijk. 
Om ongelukken te voorkomen werd slechts een 
spiegelgevecht gehouden. Tot de deelnemers 
behoorde prins Frederik van Nederland, broer 
van de latere koning Willem II en getrouwd met 
de Pruisische prinses Louise, de jongste zus van 

Charlotte. In de tentoonstelling wordt een album 
geëxposeerd met een aantal tekeningen van deze 
carrousel.

De witte roos, het symbool van het festival, was 
de favoriete bloem van Alexandra en ook haar 
bijnaam, die zij sinds haar jeugd droeg naar de 
heldin Blanchefleur in de populaire ridderroman 
Der Zauberring van Friedrich de la Motte-Fouqué 
(1812). Een roman met de typisch middeleeuwse 
thema’s ridderlijkheid en hoofse liefde. De 
naam Blanchefleur, ‘witte, blanke bloem’, komt 
regelmatig terug in de middeleeuwse literatuur, 
met als meest in het oog springende voorbeeld 
Floris ende Blancefloer (oorspronkelijk Floire et 
Blanceflor) uit de twaalfde eeuw.
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Harnas in de stijl van keizer Maximiliaan, speciaal versteld voor tsaar Nicolaas I
Duitsland, Neurenberg, 1500–35
 



9  Nederlandse (koninklijke) collectie 

In de tentoonstelling is ook een aantal 
Nederlandse objecten te zien. Een paar 
topstukken uit de Bazilevski-collectie zijn van 
Nederlandse bodem: een bijzondere kelk en een 
monstrans, een houder voor een geconsacreerde 
hostie. Daarnaast wordt de tentoonstelling 
aangevuld met bruiklenen uit Paleis Het Loo en 
de Koninklijke Verzamelingen. Laatstgenoemde 
leent een unieke neogotische klok uit, naast een 
neogotische kistje waarin botsplinters van de 
Prins van Oranje, de latere koning Willem II – 
toen hij gewond raakte bij de Slag bij Waterloo 
(1815) – bewaard zijn gebleven. Van Paleis Het Loo 
leent de Hermitage Amsterdam vier ingekleurde 
prenten met afbeeldingen van het befaamde 
Ivanhoe-bal van 1823.

9.1  Het Europese hofleven in de ban van de 
middeleeuwen: Oranje carnavalsbals 

In 1823 organiseerde Willem II (1792–1849), toen 
nog de Prins van Oranje, voor het eerst een 
koninklijk carnavalsbal. Het gekostumeerde 
bal vond plaats in Brussel, dat toen bij het 
Koninkrijk der Nederlanden hoorde en waar de 
Prins woonde met zijn Romanov-echtgenote 
Anna Pavlovna (1795–1865). Het bal werd beroemd 
als het Ivanhoe-bal. Britse eregasten dansten 
quadrilles en verkleedden zich als personages 
uit de historische avonturenroman Ivanhoe (1819) 
van Sir Walter Scott, een invloedrijke roman over 
dappere ridders en charmante jonkvrouwen. Het 
bal werd een groot succes en men besloot om de 
kostuums van de belangrijkste personages vast 
te leggen in een prentenalbum. Dit werd Costumes 
d’Ivanhoe, waaruit enkele prenten zijn geselecteerd 
voor expositie in de Hermitage Amsterdam. Een 
tweede editie van het bal werd georganiseerd 
in 1842. Dergelijke thema-evenementen laten 
zien dat ook het Huis Oranje onder Willem 
II teruggreep op de middeleeuwen. Zo gaf 
Willem ook opdracht voor diverse gebouwen in 
neogotische stijl in Den Haag en Tilburg. 

Het Nederlandse Ivanhoe-bal was een vroege 
schakel in een lange reeks evenementen 
die pasten in de negentiende-eeuwse 

ridderlijkheidscultus. Sir Walter Scott was hierin 
met zijn romans van grote betekenis. In andere 
Europese landen werd Scott eveneens zeer bekend. 
Zo hield de Engelse koningin Victoria in 1842 een 
beroemd Plantagenetbal in Buckingham Palace met 
als belangrijk onderdeel een ‘Ivanhoe Quadrille’. 
Zij en haar man prins Albert waren verkleed als het 
middeleeuwse koningspaar Philippa en Edward III. 
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Ivanhoe en de zwarte ridder
Lithografie De Jobard, tekeningen Félicité Lagarenne, 1823
© Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn 

Ridder Waldemer Fitzurse en zijn dochter Alicia
Lithografie De Jobard, tekeningen Félicité Lagarenne, 1823
© Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn 
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9.2  Echo 

In de tentoonstelling laten we zien hoe de 
bestsellers van toen – zoals de legenden en 
vertellingen van Ivanhoe, koning Arthur en 
Jeanne d’Arc nog steeds bijdragen aan ons beeld, 
onze herbeleving van de middeleeuwen. 
 

Ivanhoe, 1913

Voorbeelden van afbeeldingen 
die de sfeer in dit deel van de 
tentoonstelling zullen bepalen.

Tristan en Isolde, 1913 Jeanne d’Arc, 1889

Hermann Stilke 
(Berlijn, 1803–1861) 
Jeanne d’Arc in gevecht 
(middenluik van de triptiek 
Het leven van Jeanne d’Arc), 1843



Plaquette met de 
apostel Filippus
Frankrijk, Limoges, ca. 1231
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