ONA VAN NEDERLAND:
VAN TAFELMES
TOT POSTZAKJAS
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Vaneen 16de-eeuws tafelmes van
Willem van Oranje tot en met een
wereldberoemd jasje dat is uitgeleend
door koningin Máxima zelf, tijdens de __
tentoonstelling ONA von Nederland zun
in Museum Prinsenhof Delft meerdere
'koninklijke' objecten te zien.

Tafelmes van Willem
van Oranje, palmhout,
zilver en staal, 1574

Beulszw aard waarm ee Johan
van Oldenbarn evelt onthoofd
zou zijn, ci rca 1600.
Onderbroek van
Hendrik Casim ir I,
1630-1640 (niet
op de expositie).

TEKST MAURICE W ERY

De tencoonstelling in Museum Prinsenhof Delft gaat over herinneringsobjecten en de waarde
die mensen daaraan roekennen. Een voorwerp kan 'waardeloos' zijn, maar doordat het een
bijzondere rol in de geschiedenis heeft gespeeld, kan het nu van grate historische of emotionele
waarde zijn. Een goed voorbeeld zijn de kogelgaten in het Prinsenhof die achterbleven toen
Willem van Oranje werd vermoord. Al 430 jaar kamen bezoekers hiervoor naar Delft. Ook de
kogelgaten maken dee! uit van de tencoonstelling.
Hee is geen toeval clac in een tentoonstelling over historische herinneringsobjecten ook voorwerpen uit koninklijk bezic getoond worden. 'Koninklijke' voorwerpen kunne~ al e~~wenlang ~P
bijzondere belangstelling rekenen. Het bewaren van gebruiksvoorwerpen die 001c m het bezit
waren van een vorst, is een traditie in veel Europese landen. In Nederland (of de Nederlanden)
is de fascinatie voor de !eden van het Huis Oranje-Nassau zo sterk dater sinds de 17de eeuw
allerhande (gebruiks)voorwerpen van hen zijn bewaard. Een opmerkelijk voorbeeld is de onderbroek van de Friese Nassau Hendrik Casimir I graaf van Nassau-Dietz (1612-1640), die zieh in
de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt. Maar ook liehaamsmateriaal wordt
bewaard ter herinnering. Eveneens in het Rijksmuseum bevindt zieh een vlecht van stadhouder
Willem IV (171H751). Hee is een flinke bos lichtgrijs haar van bijna 30 centimeter lang, aan één
eind samengebonden met dun touw tot acht vlechten. Niet bekend is of deze vlecht bij leven of
bij dood is afgesneden. De vlecht is te zien in de tentoonstelling, en vormt een wel heel tastbare
herinnering aan de 18de-eeuwse stadhouder.

Wat de situatie in Nederland zo uniek maakt, is dat hier vanaf de rzde eeuw niet alleen
koninklijke objecten worden bewaard, maar ook voorwerpen die herinneren aan 'gewone'
politici of hooggeplaatste militairen. Dit heeft te maken met de specifìeke politieke sit~a~ie
in de Nederlanden rond die tijd. De Nederlanden zijn verdeeld. De oorlog tegen Spanje 1s
gestaakt vanwege het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Stadhouder M_aurit~ zou li_ev~r doorvechten omdat hij vreest dat Spanje zieh herstelt en alsnog de Republiek wil vermengen. Johan
van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van Holland en daarmee de hoogste ambtenaar van het
meest machtige gewest, wil juist vrede omdac dat goed is voor de handel. Daarnaast is er sprake
van een conflict op godsdienstig gebied. Ook hier zijn Maurits en Van Oldenbarnevelt het niet
met elkaar eens. Deze strijd binnen de gereformeerde kerk speelt zieh af tussen remonstranten
en contraremonstranten. In eerste instancie is de strijd theologisch van aard, maar het conflict
wordt al snel politiek: Maurits vreest dat een verdeelde kerk ook zorgt voor een verdeeld Nederland. Daar mag geen sprake van zijn. Maurits grijpt in. Hij laat zijn belangrijkste remonstrantse
tegenstanders oppakken. Hugo de Groot, de briljante Delftse rechtsgeleerde, wordt opgeslote~
in scaatsgevangenis Loevestein. Johan van Oldenbarnevelt krijgt een zwaardere straf: op 13 rnei
1619 wordc hij onthoofd op het Haagse Binnenhof.

Viecht van stadhouder Willem IV, circa 1750.

De orde lìjkt hersteld. Maurits heeft de macht, de gereformeerde kerk
is verenigd en de oorlog tegen Spanje kan weer beginnen. Maar enderhuids is de Republiek verdeeld. Niet iedereen is Hugo de Groot en
Van Oldenbarnevelt vergeten. In eigen kring worden de 'helden' van
de Republiek herdacht. Dit kan niet in de openbaarheid, dus standbeelden of grate schilderijen zijn uit den boze. Nee, de grootste 'fans'
van Van Oldenbarnevelt herdenken hun held door middel van het
bewaren van herinneringsobjecten. Dit zijn vaak eenvoudige gebruiksvoorwerpen, die hebben toebehoord aan de overledene, en die juist
daar hun waarde aan ontlenen,
Van Van Oldenbarnevelt zijn er talloze herinneringsobjecten bewaard.
Zijn ring, zijn snuifdoos, zijn bril, en natuurlijk zijn wandelstok, waar
hij op-leunt wanneer hij in Den Haag het schavot beklimt. Maar ook
andere objecten die verband houden met de executie worden bewaard.
In het Rijksmuseum bevindt zieh nog altijd de stael waarop de raadspensionaris zat voor hij het schavot beklom. Het meest spectaculair is
wel het beulszwaard, ook in de collectie in het Rijksmuseum. Om de
herinnering levend te houden is het zwaard voorzien van een inscriptie:
'Stokoude schuldeloze helr / Rampzalige Oldebarneveldc / Dit zwaart
sloeg door uw hais den staat / Een diepe wonde in zijnen raadt / Toen
op het Haagse moortschavot / Uw dierbaar leven wierd geknot',
Er zit trouwens een koninklijk tintje aan dit beroemde zwaard. In
1878 wordt her geschonken aan de voorloper van het Rijksmuseum; de
schenker is een kamerheer van koning Willem III.
In de rzde eeuw worden de herinneringsobjecten van Van Oldenbarnevelt vooral uit bewondering bewaard, maar later raken ze deze functie
kwijt. In de 19de eeuw kamen enkele van deze 'vaderlandse relieken'
zelfs terecht in de koninklijke verzamelingen. Dit is opmerkelijk,
omdat de objecten ook herinneren aan Maurits die zijn tegenstanders
- onder wie Van Oldenbarnevelt - uit de weg heeft geruimd. Voor
koning Willem II is dit waarschijnlijk niet relevant als hij midden 19de
eeuw de snuifdoos van de oude raadspensionaris toevoegt aan zijn nog
alcijd uitdijende kunst- en curiosacollectie. De schildpad snuifdoos is
voorzien van een prachtige ajour gezaagde zilveren versiering. In het
zilver zijn de letters 'Mr. J.O.' gegraveerd. Koning Willem II zal zieh
niet meer bewust zijn geweesc van de oorspronkelijke politieke lading
van een dergelijk 'reliek'. De snuifdoos past goed in zijn verzameling
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Kogelgaten in de M oordhal
van M useum Prinsenhof Delft .

skenklst van Hugo de G root in M useum
Prinsenhof Delft , 1600-16 50.

~n, waarin het bij lange na niet het meest opmerkelijke object
1 zoon Hendrik bijvoorbeeld krijgt hij een envelopje met
t mysterieus poeder. Het opschrift in het Frans, verklaart de
)e as van Achilles en Patroklos',

ndere beroemde tegenstander van Maurits, Hugo de Groot,
rdere interessante 'vaderlandse relieken' op. Van Hugo de
_ onder andere een pluk haar, zijn mantel, een srukje broekatuurlijk de sleutel tot zijn spectaculaire ontsnapping uit
1, zijn boekenkist, bewaard. Nadar Hugo de Groot door zijn
tria van Reigersberch en haar dienstmeisje in een boeken)t Loevestein is gedragen, is de vernedering voor Maurits
De stadhouder - die hem daar heeft laten opsluiten - staat
:. Na zijn ontsnapping roemt De Groot zijn kist in een
) zoete schuilplaats! O voor karte tijd nauw huisje!' Des te
jker dat de kisr zelf zoekraakt.
Ieri er tegenwoordig maar liefst drie boekenkisten van Hugo
oewaard. Hoe kan dit? Hugo de Groot zelf concludeert al,
:fwisseling met zijn broer Willem, dar de echte kist waarzoek is. In de vroege 18de eeuw wordt de kist als verloren
d. Dan, plotseling, na meer dan honderdzestig jaar, duikt 'de
c8de eeuw weer op. Hee einde van deze eeuw staat bekend als
tentijd. De patriotten zijn niet tevreden met de impopulaire
:r Willem V. Zij proberen van Nederland een vrije, dernocrarblìek te maken, geheel volgens Franse verlichtingsidealen.
: zijn de patriotten fe! tegenstander van de Oranjes. Voor
kijken zij naar het verleden. Hugo de Groot is een inspiratiepatriorten menen dat historische figuren zoals Van Oldenen De Groot Nederland groat hebben gemaakt, en niet de
)e net teruggevonden kist fungeert als tastbare herinnering
neceen ingezet als politiek instrument. De kist functioneert
t als een waar reliek: de kist is zo populair, clac er meerdere
:staan.
fels rondom de authenticiteit gelden ook voor veel andere heribjecten. De hierboven beschreven snuifdoos, het gegraveerde
rd, het stokje van Van Oldenbarnevelt, deze herinnerings-

objecten zijn allemaal 'ontdekr' gedurende de patriottentijd, en voor
alle drie geldt dat de motieven om de objecten te bewaren en te tonen
politiek van aard zijn.
En de kogelgaten in Delft, hoe zit het daar dan mee? Ook het
antwoord op deze vraag is deels ontnuchterend. Vaststaat dat Willem
van Oranje op deze plek in her Prinsenhofis neergeschoten. Vaststaat
ook clac de kogels meerdere garen in de muur hebben achtergelaten.
Bovendien beschikken we over heel veel dagboeken en reisverslagen
die getuigen van een rijke bezoekersgeschiedenis aan de Moordhal.
Al vanaf de late rode eeuw kamen bezoekers langs en schrijven
zij over deze bijzondere kogelgaten die een versmelting zijn van
herinneringsobject en herinneringsplaats. Maar of de garen altijd
hun huidige vorm hebben gehad? Dac valt te bezien. De wat oudere
bezoeker aan het Prinsenhof herinnen zieh de tijd waarin men nog
met de vinger kon voelen hoe de kogels die de prins doorschoten
hadden zieh in de muur geboord hadden. En al die bezoekers wilden
hetzelfde: de moord op Willem van Oranje voelen, opnieuw beleven.
Door slijtage was het nodig de kogelgaten enkele keren bij te smeren.
Is er dan niks meer echt? Een van de meest opzienbarende stukken
in de tentoonstelling DNA van Nederland, maakt een goede kans clac
wel te zijn. In de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag bevindt
zieh een dun mes met een gesneden houten schede, dat naar alle waar- ~
schijnlijkheid wel degelijk heeft toebehoord aan Willem van Oranje!
~
Van de prins is slechts een handvol objecten bewaard gebleven. Zijn
wapen, enkele spreuken en her jaartal 1574 staan in het palmhout
gesneden. Gezien de datering is het mes gebruikt in de tijd dat de
prins in het Prinsenhof verbleef van 1572 tot 1584. Een dergelijk mes
werd in de röde eeuw aan de riem gedragen en werd onder andere
gebruikt om mee te eten. In de tentoonstelling DNA van Nederland
is het mes weer in de oude eetzaal van Willem van Oranje te zien, de
plek waar het mes ook gebruikt zou kunnen zijn door de prins.

Is het postzakjasje
van Jan Tamlniau
dat koningin
Máxima droeg een
herinneringsobject
voor de toekomst?
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DE TENTOONSTELLING DNA VAN NEDERLAND, VAN STAA RT TOT SPACEPAK
IS TOT EN MET 18 FEBRUAR! 2018 TE ZIEN IN MUSEUM PRINSENHOF DELFT.

Auteur Maurice Wery is conservator stads- en Oranje-gescbiedenis
Museum PrinsenhofDelft.
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