HEILIG ROOMSE RIJK
EN DANUBIA
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Erfenis van het Romeinse keizerschap
Met het verlenen van de eretitel ‘Augustus’ in 27 v. Chr. aan Octavianus door de
senaat brak voor de Romeinse wereld een nieuw tijdperk aan. De periode van de
burgeroorlogen was voorbij. Formeel werd tijdens de senaatsvergadering in 27 v.
Chr. de oude orde van de republiek hersteld, maar in feite werd een nieuwe,
monarchale orde gecreërd: het principaat. Augustus liet bijna alle bestaande
republikeinse ambten en instellingen aan zijn persoon toekennen, die hem
gezamenlijk een haast koninklijke positie verleenden. Tegelijkertijd maakte deze toeeigening van republikeinse ambtsbevoegdheden het hem mogelijk zich voor te stellen
als gewoon een ambtsdrager van de republiek. Maar wel een ambtsdrager met een
missie. Tijdens zijn ruim 40-jarig bewind zorgde hij voor stabiliteit en economische
vooruitgang. Er heerste rust aan de grenzen, legioenen werden massaal opgeheven,
met een weldoordachte bouwpolitiek werd de infrastructuur verbeterd. De grootste
zorg voor Augustus zal echter de opvolging geweest zijn. Hij wilde de opvolging in
de eigen Julische familie verzekeren en dwong daarom zijn dochter Iulia meerdere
opvolgingskandidaten achter elkaar te huwen. Uiteindelijk koos hij Tiberius uit als
zijn nieuwe schoonzoon en liet hem met zijn dochter (en stiefzus van Tiberius zelf)
trouwen. Daarmee was de opvolging voorlopig geregeld. Uiteindelijk zou een
dynastieke opvolging regel worden voor de meeste Romeinse keizers tijdens de Pax
Romana.

Gemma Augustea, ca. 10 na Chr. met Augustus als Tiberius

Met de troonsbestijging van Marcus Aurelius, Commodus, in 180 verbleekte de glans
van het keizerschap en raakte het rijk in steeds grotere problemen. Uiteindelijk zou
keizer Theodosius I het Romeinse rijk in tweeën verdelen, waarbij het OostRomeinse rijk de werkelijke erfgenaam werd van het oorspronkelijke Romeinse
keizerrijk. De Byzantijnen bleven zich altijd Rhomaioi noemen en noemden hun rijk
‘het Keizerrijk van de Romeinen’ (Βασιλεία των Ῥωμαίων) of ‘Romania’
(Ῥωμανία). Door hun vijanden in het oosten werden zij ‘Rûm’ genoemd, ja zelfs
namen zij de naam over in bijvoorbeeld het ‘sultanaat van Rûm’.
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Het begrip ‘Byzantijns keizerrijk’ is een idee achteraf geformuleerd door de Duitse
historicus Hieronymus Wolf in 1557. Pas toen het moderne Griekenland in de
negentiende eeuw werd geboren burgerde het begrip in. In feite is het moeilijk te
zeggen wanneer het Romeinse keizerrijk ophield te bestaan, na de plundering van
Constantinopel door de kruisvaarders in 1204 of na de inname van de stad in 1453
door de Ottomanen.
Na de val van Constantinopel in 1453 werd de broer van de Byzantijnse keizer
Constantijn XI, Thomas Paleologos, tot keizer gekozen, maar zijn bewind duurde
niet lang, en hij verhuisde naar Italië. Hij bleef door de christelijke machthebbers als
Byzantijnse keizer erkend. Zijn zoon Andreas Palaiologos bleef aanspraak maken op
de Byzantijnse troon totdat hij de titel voor zijn dood in 1502 aan Ferdinand en
Isabella verkocht. De titel werd echter nooit door de Spaanse monarchen gebruikt.
Indien dat wel het geval was geweest, zou de Spaanse koning symbolisch wettig
keizer van Rome zijn geworden.

tsaar Boris Godoenov

In Oost-Europa maakten de Bulgaarse, Servische en later Russische tsaren aanspraak
op het keizerschap. Ivan III beschouwde Moskou als Roma Tertia. Ivan was
getrouwd met Sophia Paleaologos, de nicht van keizer Constantijn XI, hoewel zij niet
de erfgename van de Byzantijnse troon was. Omdat Rusland de machtigste orthodox
christelijke staat was, beschouwde de Russische tsaren zich als de wetmatige heersers
over de orthodox christelijke wereld. Daarin stonden zij echter niet alleen, zelfs de
Ottomaanse sultan Mehmet eiste de titel op van Kayser-i-Rûm.

munt Odoacer

De barbaarse koning Odoacer maakte in 476 een einde aan het bewind van de laatste
West-Romeinse keizer, Romulus Augustulus. Toch zou het ideaal van een keizerrijk
in West-Europa niet verdwijnen. Karel de Grote legde in 800 de basis voor het
duizendjarig concept van het Heilig Roomse Rijk.
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Nebukadnezar, Daniel en de Translatio imperii
Na een aanslag door de Romeinse stadsadel op hemzelf zocht paus Leo III steun bij
Karel de Grote en kroonde hem in 800 tot keizer. De eenheid van kerk en staat was
nu officiële staatsdoctrine, Karel zag zichzelf als Augustus Imperator Renovati
Imperii Romani. In 812 werd het keizerschap van Karel de Grote zelfs diplomatiek
door de Byzantijnse keizer erkend, ondanks het feit dat de Byzantijnse keizer
historisch de enige echte ‘Romeinse’ keizer was. De Bijbel en latere uitleggingen
waren Karel behulpzaam geweest om aanspraak te maken op de titel ‘Rooms keizer’.
Sinds Karel de Grote werd het Romeinse staatsconcept voortgezet in het Heilig
Roomse Rijk, waarvan de keizers zich de wetmatige opvolgers van de oude
keizerlijke traditie beschouwden en Rome beschouwden als de hoofdstad van het rijk.

Droom Nebukadnezar

Droom Daniel, Apocalyps saint-Sever

Uit het Boek Daniel stamt de Vierrijkenleer die in het bijzonder is gebaseerd op twee
teksten waarin Daniel een droom van de Babylonische koning Nebukadnezar II over
de toekomst duidt, maar ook zelf een visioen heeft waarvan de betekenis hem wordt
geopenbaard.
Nebukadnazer had gedroomd van een groot standbeeld waarvan het hoofd uit goud,
de borst en armen uit zilver, de buik en lenden uit brons, de benen van ijzer en de
voeten deels van ijzer en leem waren. Het beeld werd vernietigd door een grote steen
die het omstootte. Het vernielde beeld werd door de wind verspreid, de steen groeide
tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Daniel duidde de koning zijn droom.
Het hoofd van goud stond voor het rijk van Nebukadnezar, na hem zou een nieuw
maar kleiner koninkrijk ontstaan en daarna een derde koninkrijk uit brons, dat over
de hele wereld zou heersen. Een vierde koninkrijk zou sterk zijn als ijzer. De uit ijzer
en leem bestaande voeten stonden voor een gedeeld rijk dat deels sterk, maar deels
ook breekbaar zou zijn. De grote steen zou erop duiden dat God in de tijd van deze
koningen een koninkrijk zou stichten dat tegen alle koninkrijken en altijd zal bestaan.
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Ook Daniel had een droom: hij zag vier verschillende dieren uit de zee opstijgen. De
eerste was een leeuw en had vleugels van een adelaar; zijn vleugels werden hem
uitgetrokken, daarna werd hij op de aarde neergezet en het hart van een mens
gegeven. Het tweede dier leek op een beer met drie ribben tussen de tanden, het derde
dier was een luipaard met vier koppen en op de rug vier vleugels van een vogel. Het
vierde dier was sterk, had ijzeren tanden, bronzen klauwen en tien hoorns. Hij
vertrapte de rest met zijn poten. Tussen de hoorns kwam een nieuwe hoorn omhoog,
met ogen en een mond. Drie van de eerste hoorns werden uitgetrokken. Maar de ene
hoorn voerde oorlog tegen de heiligen en overwon ze. Daarna werden tronen
opgesteld en op een troon van vuurvlammen nam een oude in wit gewaad plaats.
Daarna werd het vierde dier gedood en vernietigd. Ook de andere dieren werd de
heerschappij ontnomen en een eeuwig koninkrijk werd gesticht. Nog tijdens zijn
droom werd Daniel de betekenis geopenbaard. De grote dieren staan voor vier
koningen die zich van de aarde willen verheffen. Het vierde koninkrijk zal de hele
aarde opvreten. Zijn tien hoorns staan voor tien koningen die zich uit dit koninkrijk
willen verheffen. Na hen komt een volgende koning op die drie van de voorgaande
zal vernederen. Deze koning zal tegen de Hoogste spreken, de heiligen vervolgen en
de feestdagen proberen te veranderen. Maar de heerschappij wordt hem ontnomen en
de heiligen zullen het koningschap voor altijd ontvangen.
In zijn commentaar op het Boek Daniel ordende kerkvader Hieronymus de
wereldgeschiedenis en deelde deze in vier rijken in, de Vierrijkenleer:
1 Babylonische rijk
2 Medisch-Perzische rijk
3 Macedonische rijk
4 Romeinse rijk
Na het laatste rijk zou het einde van de wereld komen. Het Romeinse rijk voldeed
aan het vierde rijk omdat het een gedeeld rijk was, het Oost-Romeinse en WestRomeinse rijk. Het Romeinse rijk was nog voor de deling gekerstend. Zo werd het
gekerstende Romeinse rijk als het aangekondigde godsrijk beschouwd.
Aan de Vierrijkenleer knoopte de middeleeuwse theorie van de Translatio imperii
aan. Het is ontwikkeld om het ideaal van het imperium christianum te
verwezenlijken: eén God, één Kerk, één keizer.

Paus Leo III en Karel de Grote
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Aan het Karolingisch hof stelden geleerden dat er ondanks de ondergang van het
West-Romeinse rijk geen einde was gekomen aan het Romeinse rijk, maar dat dit via
het Byzantijnse rijk over was gegaan op Karel de Grote. Tenslotte was Clovis I al in
507 door de Byzantijnse keizer Anastasius tot consul benoemd. Zijn afstammeling
Karel de Grote werd in 800 tot keizer gekroond door paus Leo III. Daarbij was de
kroning door de paus meer dan betekenisvol, noodzakelijke verbinding tussen de
Romeinse oudheid en een Heilig Rooms rijk (hoewel de naam Heilig Rooms rijk pas
sinds de dertiende eeuw werd gebruikt). In 812 heeft de Byzantijnse keizer na veel
diplomatie, maar de nodige tegenzin, het hernieuwde westerse keizerschap erkend.
Het vierde rijk was dus niet ten ondergegaan. Toch probeerden de keizers van het
Heilig Roomse rijk zich steeds maar weer geaccepteerd te krijgen door de
Byzantijnen als hun gelijken. Hetzij door middel van diplomatieke relaties, hetzij
door politieke huwelijken, hetzij door bedreigingen.

Karolingische dynastie

Europa in 814

Karolingische dynastie van gekroonde keizers
Karel de Grote: 800-814.
Lodewijk de Vrome: 813-840. Zoon van Karel de Grote
Lotharius I: 823-855. Zoon van Lodewijk de Vrome
Lodewijk II: 855-875. Zoon van Lotharius I
Karel de Kale: 875-877. Zoon van Lodewijk de Vrome
Karel de Dikke: 881-885. Kleinzoon van Lodewijk de Vrome
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Van alle Germaanse volkeren in het West-Romeinse rijk hebben de Franken het
meest geprofiteerd van de ‘scholing’ door het Romeinse rijk. Als directe buren
hebben zij al vroeg in nauw contact gestaan met de Romeinse machthebbers en
behoorden tot de eersten die binnen de grenzen van het rijk kwamen. Hun succes een
blijvend rijk te stichten is waarschijnlijk voor een groot deel te danken aan een
‘kennismakingsperiode op voet van gelijkheid’. De Salische Franken hadden sinds
ongeveer 450 stamkoningschappen te Kamerijk en Doornik. Waarschijnlijk werd in
481 de zoon van Childeric, Clovis, als nieuwe koning uitgeroepen. Hij is het
voorbeeld van de succesvolle, meedogenloze, koning uit de periode van de
volksverhuizingen. Hij was Romeins gezagsdrager en koning van de Salische
Franken. Hij liet zich tot het katholicisme bekeren en wist zo de katholieke GalloRomeinse elite voor zich te winnen. Met Clovis werden de Franken ook gekerstend.
De hegemonie van de Franken werd onder hem uitgebreid over het noorden van
Frankrijk en het Rijngebied, het Merovingisch rijk was een feit. Clovis liet de
Romeinse staatsinstellingen die hij aantrof, zoveel mogelijk bestaan, bijv. het
belastingsysteem en het Romeinse recht. Na de dood van Clovis werd het rijk
opgedeeld en verkwanseld door nietsnutten van koningen (rois fainéants). Alle macht
was in feite in handen van de major domus, de hofmeier. Uit Austrasië kwam die uit
het geslacht der Peppiniden, later naar de beroemdste zoon Karolingers genoemd.
Karel Martel bestuurde vanaf 737 de Franken en werd de stamvader van het
Karolingisch Huis.

Kroning Pepijn de Korte door paus Stephanus II

Zijn opvolger Pepijn de Korte moest op gezag van paus Zacharias een echte koning
zijn. Hij werd in 751 koning van de Franken. Toen paus Stephanus II om hulp vroeg
om de rechten van St. Petrus te verdedigen, kon hij niet anders dan in 753 het
koningschap van Pepijn legitimeren, zelfs dat van zijn zonen Karel en Carloman als
koninklijke erfgenamen. De Karolingers zouden een hechte band met het pausschap
houden. In 768 werd Karel koning van de Franken en begon een grote uitbreiding
van het rijk, waarbij het via de Longobarden het Frankisch koninkrijk met het
pausschap verbond. Hij kwam op verzoek in 773 paus Hadrianus I te hulp bij zijn
claim op een aantal steden in Noord-Italië en bestreed de Longobarden. Hij werd
daarop door de paus benoemd als patricius en kroonde zichzelf tot rex
longobardorum in Pavia. In 781 benoemde hij zijn twee jongste zonen, Carloman en
Lodewijk de Vrome, tot koning en liet ze door de paus kronen.
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In 797 werd de Byzantijnse keizer Constantinus VI van de troon gestoten door zijn
moeder Irene die zichzelf tot keizerin uitriep. Voor de Kerk was echter alleen een
mannelijke keizer mogelijk. Paus Leo III zocht daarom een nieuwe kandidaat voor
deze waardige positie. Voor de paus was Karel de ideale kandidaat, hij was zelfs in
799 door hem in Paderborn beschermd na fysieke aanvallen in Rome. Hij werd in
800 tot keizer gekroond, waardoor het Romeinse rijk weer verenigd was en de
vacante plaats van de afgezette Constantinus opgevuld. Voor paus en Karel de Grote
was het Romeinse rijk één en ondeelbaar. In 802 werd Irene als keizerin afgezet en
kwam keizer Nikephorus I in haar plaats als Byzantijnse keizer: vanaf nu waren er
dus twee Romeinse keizers. Nog eeuwenlang zouden keizers van West en Oost de
soevereiniteit over het geheel opeisen. Karel claimde de vernieuwer te zijn van het
Romeinse Rijk. In 812 erkende de Byzantijnse keizer Michael I de status van Karel
als keizer, maar niet noodzakelijkerwijs als ‘keizer van de Romeinen’. Karel
prefereerde dan ook als officiële titel ‘Karolus serenissimus Augustus a Deo
coronatus magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium’ boven
‘Imperator Romanorum’. De titel bleef enkele generaties in de Karolingische familie.
Na de Karolingische periode kroonde de paus elke machthebber tot keizer die hem
het beste kon beschermen tegen vijanden. Het keizerrijk zou nog een millennium
bestaan als het Heilig Roomse Rijk, een waardige keizerlijke opvolging van het rijk
van Karel de Grote. De eerste stap was in 813 gezet, toen Karel zijn zoon Lodewijk
de Vrome kroonde als mede-keizer.

Constantinus VI en Irene

Karel de Grote werd vereerd als een heilige in het Heilig Roomse Rijk na de twaalfde
eeuw. De paus erkende zijn canonisatie echter niet, uitgesproken door tegenpaus
Paschalis III die de gunst van Frederik Barbarossa in 1165 wilde winnen. Bij het
Derde Lateraans Concilie in 1179 werden alle besluiten van Paschalis als ongeldig
verklaard.
Toen Karel de Grote in 800 van de paus de keizerskroon ontving, werd zijn aspiratie
om West-Europa tot één staatkundige eenheid te maken, symbolisch bekrachtigd. Het
jonge Karolingische rijk miste een samenhang, een structuur, die vroeger het
Romeinse imperium bijeen had gehouden. De onderdanen bestonden uit analfabeten,
halve barbaren. Karel schakelde daarom de kloosters in om een samenhangende
structuur in het rijk op te bouwen en beschaving te brengen. Het kloosterwezen nam
9
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in het Frankische rijk een enorme vlucht; als centra met een ononderbroken traditie
van het schrift waren zij bij uitstek de plaatsen vanwaar het schrift verbreid kon
worden. Tevens werden zij de ideale plaats voor de artistieke propaganda van het
keizerschap.
Karel had het ambitieuze plan op zich genomen om de oude Romeinse beschaving in
het Frankische rijk te herstellen. Zowel voor de ontwikkeling van een nieuwe
rijksstructuur als voor de ontwikkeling van een nieuw vormenpatroon in de
beeldende kunst werd een vormenarsenaal uit de voornamelijk christelijk-Romeinse
cultuur verzameld: Renovatio Romanorum Imperii. De antieke vormen werden echter
niet klakkeloos overgenomen, maar als voorbeeld gebruikt en een nieuwe inhoud
gegeven. Deze opleving van antieke ideeën en vormen zette zich onder zijn opvolgers
Lodewijk de Vrome en Karel de Kale voort.
Als waarborg voor een stabiliteit achtte Karel de stichting van een hoofdstad
onmisbaar. Rond 786 werd daarvoor het toen nog onbeduidende Aken gekozen. Het
moest een politiek en geestelijk centrum van het rijk worden, een Roma Secunda.
Rond het hof in Aken werden tal van geleerden uit het rijk verzameld, die als
"denktank" fungeerden van de grootscheepse hervormingsoperatie. De bekendste
geleerden van deze braintrust waren de Engelse geleerde Alcuin van York, de
Vicegoth Theodulf van Orléans en Einhard.

Kroningsevangeliarium, Aken. Ca. 800

Arcus Einhardi, ca. 800

De ambitie van Karel de Grote om het Romeinse imperium te doen herleven werd
onderbouwd door de opdrachten in architectuur en beeldende kunst, geheel gericht
op voorbeelden uit de Grieks-Romeinse oudheid. Daarvoor moesten wél de
figuratieve modellen uit de oudheid omgewerkt worden voor de Bijbelse wereld.
Karel de Grote had de toestemming van paus Hadrianus I gekregen om in Ravenna
marmeren zuilen en andere zaken van antieke monumenten weg te halen. Het gebruik
ervan in bijvoorbeeld te paleiskapel te Aken is ‘letterlijk’ een renaissance van de
oudheid te noemen.
Karel de Grote wilde met het laten maken van evangelieboeken e.d. zowel aanknopen
bij de traditie van de oudheid, maar ook de liturgie eenvormig maken en de Kerk
reorganiseren. Boeken speelden een centrale rol in de verwezenlijking van de droom
om opnieuw aan te knopen bij het Romeinse keizerrijk en tegelijkertijd de Kerk
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grondig te reorganiseren. De oprichting van vele scriptoria zorgde voor een
grootscheepse verspreiding van kennis naar hofbeambten en hogere geestelijkheid.
Het schrift werd verfijnd –de Karolingische minuskel– zodat manuscripten
gemakkelijker leesbaar waren. Verluchtingen van manuscripten waren illustratie en
commentaar in beeldvorm. De kennis van theologen werd erin verbeeld, maar ook
de kracht van Grieks-Romeinse voorbeelden die in christelijke thema’s waren
vertaald.
Zonder enige twijfel werkten ook kunstenaars uit de Byzantijnse wereld aan het hof
van Karel de Grote, gelet op een aantal illustraties in hellenistische traditie. Met name
de voor het hof bestemde handschriften waren zeer luxe uitgevoerd met rijke
illustraties. Dat verklaart de plotse wederopleving van de menselijke figuur,
landschappen en gecompliceerde achtergronden.
Veel manuscripten en ivoren waren letterlijk copieën of nieuwe interpretaties van
modellen uit de laatantieke of vroegbyzantijnse tijd.

Evangeliarium van Lorsch, Johannes

Boekband, hofschool Karel de Grote, ca.800

Ook na de dood van Karel de Grote werd de cultuurpolitiek van de Karolingische
renaissance voortgezet, mogelijk omdat diverse kunstenaars van Aken verhuisden
naar nieuwe centra die direct of indirect aan de keizer verbonden waren (Hautvillers
bij Reims, Metz of Tours). In politiek opzicht was het bewind aanmerkelijk zwakker
dan in de periode van Karel de Grote. Lodewijk de Vrome had als diens opvolger
grote moeite om controle te houden over het rijk. Paus Stephanus IV kroonde
Lodewijk in Reims tot keizer van het Westen. In 817 had de keizer drie nieuwe
koningschappen gecreëerd voor zijn zonen uit zijn eerste huwelijk: Lotharius werd
koning van Italië en mede-keizer, Pepijn werd koning van Aquitanië en Lodewijk de
Duitser werd koning van Beieren. Toen hij in 823 zijn vierde zoon (uit een tweede
huwelijk) Karel de Kale in zijn opvolgingsplannen wilde opnemen, werd het rijk
getroffen door burgeroorlogen tussen de zonen. Bij de dood van Lodewijk de Vrome
eiste Lotharius het gehele rijk op, zonder rekening te houden met de inmiddels
voltrokken verdelingen. Als gevolg hiervan trokken Karel de Kale en Lodewijk de
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Duitser ten strijde tegen Lotharius. In 842 verklaarden Karel en Lodewijk hun
tegenstander Lotharius niet geschikt voor het keizerschap. Dit markeerde de OostWest verdeling van het keizerrijk tussen Lodewijk en Karel de Kale. In feite waren
Frankrijk en Duitsland als staten geboren. De verdeling van het Karolingische
keizerrijk werd uiteindelijk tussen de drie zoons van Lodewijk de Vrome geregeld in
843 bij het Verdrag van Verdun.

Verdeelde keizerrijk bij Verdrag van Verdun, 843

Lotharius ontving de keizerlijke titel, het koninkrijk Italië en het gebied tussen Rijn
en Rhȏne, Lodewijk de Duitser kreeg het gebied ten oosten van de Rijn en Karel de
Kale het gebied ten westen van de Rhȏne. De oudste zoon van Lotharius, Lodewijk
II, werd in 850 mede-keizer. Toen Lotharius in 855 stierf, verdeelde hij zijn
koninkrijk in drieën, tot ongenoegen van zijn opvolger Lodewijk II en met interne
strijd tussen de erfgenamen als gevolg. Uiteindelijk werd de jongste zoon van
Lodewijk de Vrome, Karel de Kale, in 875 door paus Johannes VIII tot koning van
Italië gekroond en tot Heilig Rooms keizer, en wel op 25 december.
Karel de Dikke was de laatste heerser over het gehele Frankische rijk. Hij was de
derde zoon van Lodewijk de Duitser. Op 12 februari 881 werd hij door paus Johannes
VIII tot keizer van het Roomse Rijk gekroond. Door gebrek aan leiderschap en
politiek inzicht, maar ook door een ondermijnende ziekte, geraakte hij snel in
discrediet. Hij wist de Noormannen niet buiten de deur te houden en werd in 887
afgezet. Na zijn dood viel het Karolingisch uiteen en werd niet meer hersteld.
Na de dood van Karel de Dikke waren degenen die door de paus tot keizer werden
gekroond enkel heersers in gebieden van Italië. Hoewel de pausen zich inspanden om
de eenheid te herstellen, nam het bestuurlijk verval alleen maar toe, en werden lokale
machthebbers steeds zelfstandiger. De laatste van hen was Berengar I van Italië, die
in 924 overleed.
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De rol van Karel de Grote bij de intellectuele en artistieke onderbouwing van zijn
keizerschap doet die van zijn opvolgers enigszins in de schaduw staan. Van Lodewijk
de Vrome beschikken wij inderdaad nauwelijks over echte feiten over zijn keizerlijk
mecenaat. De algemene opinie is dat hij nog een tijd gebruik heeft gemaakt van de
intellectuele entourage van Karel de Grote. Zijn belangrijkste raadgever was Ebbo,
bisschop van Reims vanaf 816 en met een vergelijkbare hoge positie van Einhard als
raadgever bij Karel de Grote. Ebbo liet wél bijzondere manuscripten maken.
Geheel anders was dat het geval bij Karel de Kale. Het enorme aantal manuscripten
en het bijzondere edelsmeed- en kleinkunstwerk dat hij in ateliers te Corbie, Reims
en Saint-Denis liet maken, toont aan dat hij de visuele kunst gebruikte om zijn
koninklijke prestige te afficheren, net zoals Karel de Grote had gedaan. Hij werd, net
als Lotharius, in zijn evangeliarium op hetzelfde niveau als Christus en de apostelen
zelf afgebeeld. Deze verheffing van beide vorsten tot de status van heilige was nooit
eerder gebeurd, zelfs niet bij Karel de Grote. Toen Vivianus abt van het klooster in
Tours was, 843-851, werden twee luxe Bijbels gemaakt voor Karel de Kale, met in
de Eerste Bijbel een prominente voorstelling van Karel als vorst. Dat was ook het
geval in een psalter en een andere Bijbel voor hem die later in Saint-Denis werden
gemaakt. Net voordat hij keizer werd, liet Karel de Kale zich al als een ware
alleenheerser uitbeelden in de beroemde Codex Aureus van Sankt-Emmeran. Het
lijkt erop dat de tegenslagen en tegenwerking Karel de Kale juist motiveerden om
zich in de rol als keizer gezien te hebben.

Evangeliarium Sankt-Emmeran, ca. 870, met voorstelling Karel de Kale

Widonidische dynastie van gekroonde keizers
Guy I: ?- 894. Achterkleinzoon van Karel de Grote
Lambert I: 880-898. Zoon van Guy I
13
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Widonidische dynastie
De Widoniden of Guidoniden waren een Italische familie van Frankische oorsprong
en heersten met name in de negende eeuw. Zij stamden af van Guy van Nantes die
Austrasisch van oorsprong was. De familie breidde de macht uit tot in de Pauselijke
Staten. Ziij waren via moederskant gelieerd aan het Karolingisch Huis. De meest
bekende familieleden waren Guy I (later Guy II en Guy III genoemd) en zijn zoon
Lambert II die beiden koning van Italië werden en Rooms keizer. Over het algemeen
stond de familie vijandig tegenover de paus. Omdat Guy in 887 gekroond was tot
koning van Italië stond het dichter bij Rome en had zich verzoend met paus
Stephanus V die hem beschreef als ‘zijn enige zoon’. Guy werd formeel door de paus
gekroond tot koning van Italië in 889 en tot Romeins keizer in 891. In 891 dwong
Guy paus Formosus om zijn zoon Lambert II als medekeizer te kronen. De
geïrriteerde paus verzocht daarop Arnulf van Karinthië, neefje van Karel de Dikke,
om Guy te verdrijven en zelf gekroond te worden. Arnulf zou uiteindelijk in 896
Rome innemen en de inmiddels gevangengezette paus bevrijden. Daarop werd
Arnulf tot koning en Rooms keizer gekroond, maar vertrok weer naar het noorden.
In de tijd daarna werd het keizerschap van Lambert door zeventig Italische
bisschoppen in ere hersteld en bleef hij Rooms keizer tot eind 898.
Karolingische dynastie van gekroonde keizers
Arnulf: 896-899. Neef van Karel de Dikke
Bosonidische gekroonde keizer
Lodewijk III, de Blinde: 901-905. Kleinzoon van Lodewijk II
Unruoching gekroonde keizer
Berengar I: 915-923. Kleinzoon van Lodewijk I

Lodewijk III was koning van de Provence, koning van Italië en zelfs korte tijd Rooms
keizer. Via de familielijn van zijn moeder Ermengard was hij Karolingisch. In 901
werd hij in Rome tot Rooms keizer gekroond door paus Benedictus IV. In 899 was
Lodewijk verloofd met Anna, de dochter van de Byzantijnse keizer Leo VI die de
banden met westerse mogendheden wilde aantrekken in zijn strijd tegen
gebiedsverlies in Zuid-Italië aan de Saracenen.
Berengar heerste over Friuli, werd koning van Italië vanaf 887 en Rooms keizer van
915 tot 924. Via moederskant was hij familie van Lodewijk de Vrome. Als koning
van Friuli bezette hij een sleutelpositie in het Karolingisch rijk omdat zijn territorium
grensde aan dat van de Kroaten en Slaven. Berengar werd een van de meest
invloedrijke personen rond Karel de Dikke. In 915 kroonde paus Johannes X hem tot
keizer. Zijn bewind geldt over het algemeen als troebel omdat er zoveel andere
mededingers waren voor de keizerlijke kroon en de Magyaren in deze tijd WestEuropa binnenvielen. Hij was de laatste keizer voor Otto de Grote die pas in 962
werd gekroond, na een keizerloze periode van 38 jaar.
Hoewel de vroegere Duitse en Italische vorsten gekroond werden tot Rooms keizer, begon het
werkelijke Heilig Roomse Rijk pas met de kroning van Otto I in 962. Officieel was het een gekozen
positie, maar regelmatig verliep het langs familielijnen, zoals bij de Saliërs en de Habsburgers.
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Ottoonse dynastie van gekroonde keizers
Otto I: 962-973. Achter-achter kleinzoon van Lodewijk I
Otto II: 967-983. Zoon van Otto I
Otto III: 996-1002. Zoon van Otto II
Hendrik II: 1014-1024. Tweede neef van Otto III

Ottoonse dynastie
Toen Hendrik I in 912 hertog van Saksen werd, had zijn familie al een halve eeuw
een sterke positie verworven in het Saksische gebied. Hendrik trouwde met Matilda
van Ringelheim, een nazaat van de legendarische Saksische vorst Widukind en
erfgename van gebieden in Westfalen. Hij werd gekozen door de Germaanse
hertogen als een primus inter pares. In 919 werd hij gekozen tot Rex Francorum en
won de steun van de hertogen van Franconia, Beieren, Schwaben en Lotharingen.
Zijn strijd tegen Slaven en Hongaren was succesvol. Omdat hij veel macht had
verworven door zijn overwinningen kon hij deze overdragen aan zijn tweede zoon
Otto.
Otto I of de Grote slaagde erin om het denkbeeld te verwezenlijken van een christelijk
keizerschap met Westers karakter. Hij werd in 936 gekozen tot koning en spande zich
in om de Germaanse stammen in een koninkrijk te verenigen, waarbij hij zijn
koninklijke macht versterkte ten koste van de aristocratie. Door middel van
strategische huwelijken en persoonlijke benoemingen installeerde hij leden van zijn
eigen familie in de belangrijkste hertogdommen. Opstanden in zijn eigen familie wist
hij de kop in te drukken. Zijn rijk kreeg de hegemonie in Midden-Europa. Na de
overwinning op de Magyaren op het Lechfeld gold Otto als de onbetwiste leider van
de Westerse christelijke wereld.

Ivoren paneel met Otto I als donateur

Otto II en Theophanou

In 951 was Otto getrouwd met Adelaide van Bourgondië, de weduwe van koning
Lotharius II van Italië. Dat leverde hem de Ijzeren Kroon van Lombardije in Pavia
op. Reeds toen hij tot Saksisch koning gekozen werd, had Otto het innerlijk verband
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met de politieke ideologie van het Frankische rijk der Karolingers hersteld. Zijn
kroning vond plaats in de paleiskapel van Karel de Grote in Saken. Daarmee was in
politiek opzicht de aandacht gevestigd op de Karolingische traditie. Aken kreeg een
symbolische betekenis in het Duitse rijk. Toch zou een nieuwe hoofdstad worden
gesticht in Maagdenburg, in het politieke zwaartepunt van de staat gelegen.
Toen zijn rivaal Berengar van Ivrea de Pauselijke Staat aanviel in 960, kwam Otto
paus Johannes XII te hulp en veroverde het Italische koninkrijk in 962. Daarop
kroonde de paus hem tot Heilig Roomse keizer in Rome. Vanaf dat moment waren
de koningen van Italië altijd ook koning van Duitsland en werd Italië een substantieel
onderdeel van het Heilig Roomse Rijk. Het keizerschap was daarmee vernieuwd in
de geest van Karel de Grote. Tenslotte slaagde Otto erin om op politiek en cultureel
gebied in contact te treden met het Oostromeinse rijk. Tien jaar na de Otto’s kroning
tot keizer keerde aartsbisschop Gero van Keulen als leider van een gezantschap uit
Byzantium terug met prinses Theophanou, toekomstige echtgenote van Otto II.
Otto veranderde de kerk in het Duitse rijk tot een soort van eigendom en koninklijke
machtsbasis waar zijn eigen familie een grote rol speelde.
De precieze aard van de relatie tussen de pausen en keizers- en tussen de Pauselijke
Staten en het Keizerrijk- is omstreden. Het is niet duidelijk of de Pauselijke Staten
een apart rijk vormden met de paus als soeverein vorst, enkel een onderdeel waren
van het Keizerrijk waar de pausen slechts bestuurlijke macht had, of dat de Heilig
Roomse keizer een vicaris van de paus was waarbij de paus alleen direct
verantwoordelijk was voor de omgeving van Rome en geestelijke plichten. Toen paus
Johannes XII Otto I tot keizer kroonde, ondertekenden beiden het Diploma
Ottonianum waarbij de keizer de beschermer van de onafhankelijkheid van de
Pauselijke Staten werd. Toch zouden er de volgende twee eeuwen veel twistpunten
tussen keizer en paus volgen, en de Duitse heersers beschouwden de Pauselijke
Staten als hun domein bij die gelegenheden wanneer zij de macht in Italië wilden
versterken.

Bamberg Apocalyps, kroning Otto III

Otto II was de zoon van keizer Otto I. Hij werd opgevoed door Bruno, aartsbisschop
van Keulen, en zijn stiefbroer Willem, aartsbisschop van Mainz. Zo kreeg hij
belangstelling voor wetenschap en theologie. Al in 961 werd hij medekoning van
Italië, een jaar later medekoning van Duitsland. Zijn vader probeerde in deze tijd de
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relatie met het Byzantijnse keizerrijk op te helderen. Daarom wilde hij een huwelijkse
band tussen het keizerlijk huis en de Macedonische dynastie. Een voorwaarde voor
zo’n huwelijk was de kroning van Otto II als medekeizer. Op 25 december 967 werd
Otto II door paus Johannes XIII in Rome tot medekeizer gekroond. Na
onderhandelingen met keizer Johannes I Tzimisces werd een huwelijk
overeengekomen tussen Otto II en Theophanou, nicht van de Byzantijnse keizer. Het
huwelijk vond plaats in 972. Na de dood van Otto I in 973 werd Otto II door de edelen
van het keizerrijk ‘gekozen’ tot nieuwe keizer. Toch zou hij veel energie moeten
steken in de versteviging van de macht, met name door de oppositie van edelen en
zijn neef Henry II van Beieren. Nadat zijn vader het koninkrijk Denemarken in 950
al ondergeschikt had gemaakt aan hem, maakte Otto II het koninkrijk officieel
onderdeel van het keizerrijk. Hij voerde oorlog tegen Frankrijk. In 979 vroeg paus
Benedictus VII steun aan Otto II omdat zijn positie als heerser over Rome werd
bedreigd. Otto II trok naar Italië, ontving in 980 de Ijzeren Kroon van Lombardije en
herstelde in 981 probleemloos de pauselijke troon voor Benedictus VII. De keizer
hield hof in Rome en maakte de stad tot zijn keizerlijke hoofdstad.
Otto breidde in navolging van zijn vader de positie van de Kerk in zijn rijk uit, met
name de rol van de kloosters. Daarom bevorderde hij de wettelijke integriteit en
financiële onafhankelijkheid van de bisschoppen. De keizer stichtte zelf een
keizerlijk klooster te Memleben. Het kloosterwezen kreeg een sleutelrol in de
keizerlijke politiek, abten kwamen op politiek belangrijke posten terecht.

Italië rond 1000

Otto II wilde absolute heerschappij over geheel Italië. Otto verkreeg erkenning van zijn
gezag van alle Longobardische vorstendommen in Zuid-Italië onder de heerschappij van
Manso I van Amalfi. In 982 trokken Duitse troepen naar de Byzantijnse gebieden en
veroverden Bari en Tarento. Otto leed echter een zware nederlaag tegen de Saracenen in
de slag van Crotone en moest zich terugtrekken naar het noorden. Op 7 december 983
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stierf hij echter, 30 jaar oud, en werd begraven in het atrium van de oude Sint-Pieter te
Rome. Dat was in hetzelfde jaar dat hij was geconfronteerd met een grote Slavische
opstand. Otto II had vier kinderen, van wie zijn dochter Adelheid abdis in Quendlinburg,
Gernrode en Gandersheim werd, en zijn tweede dochter abdis van Gandersheim en Essen.
Otto III werd in 983 tot Heilig Rooms keizer gekroond op 3-jarige leeftijd, kort na de
dood van zijn vader Otto II. Theophanou was regentes tot aan haar dood in 991, Bernward
van Hildesheim zijn belangrijkste leraar. Pas in 996 trok hij naar Rome om de titels van
koning van Italië en Heilig Rooms keizer op te eisen, maar ook om de paus hulp te bieden
omdat hij Rome had moeten ontvluchten. In hetzelfde jaar werd hij gekroond tot Heilig
Rooms keizer. Hij versterkte de relaties met Polen, Bohemen en Hongarije en bevorderde
de kroning van Stephan I tot eerste christelijke koning van Hongarije. Otto III wilde net
als zijn vader trouwen met een Byzantijnse prinses, maar door zijn vroege dood is het
daar niet van gekomen. Hij maakte Rome tot het bestuurlijk centrum van zijn keizerrijk
en voerde weer Romeinse gebruiken en Byzantijns hofceremonieel in.
Op 24 januari 1002 stierf Otto III in de leeftijd van 21 jaar. Hij was niet getrouwd en liet
het rijk na zonder een duidelijke opvolger.

Henry II, Sacramentarium van Henry II

Hendrik II van Beieren, de zoon van Hendrik II die gerebelleerd had tegen zijn
voorgangers Otto I en Otto II, wierp zich op als nieuwe keizer. Hij kreeg echter niet de
steun van de Saksische edelen. Daarop kroonde hij zichzelf tot koning van Duitsland in
1002. In 1004 werd hij gekroond tot koning van Lombardije. Tweemaal moest hij oorlog
voeren met de Polen omdat Boleslaw I revolteerde tegen zijn handelwijze. In 2014 ging
Hendrik II naar Rome en installeerde Benedictus VIII op de troon nadat hij had moeten
vluchten voor tegenpaus Gregorius VI, en werd daarop gekroond tot Heilig Rooms keizer.
Een derde oorlog met Polen volgde. Een expeditie tegen de Byzantijnen in Zuid-Italië
werd geen groot succes.
Hendrik II wilde in eerste instantie een Renovatio regni Francorum bevorderen, niet
zozeer een Renovatio imperii Romanorum. Hij gebruikte nog meer dan zijn voorgangers
de geestelijkheid als tegenwicht tegen de wereldlijke edelen. Door middel van donaties
aan de Kerk en het stichten van nieuwe diocesen, zoals dat van Bamberg, versterkte hij
de controle over geestelijke zaken. Uiteindelijk werd hij in 1146 heilig verklaard als de
enige Duitse monarch. Hij was getrouwd met Kunigunde, maar er kwamen geen kinderen.
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Bij zijn dood in 1024 kozen de Duitse edelen Conrad II als opvolger, een achterachterkleinzoon van keizer Otto I.
De plaatsen waar de Ottoonse keizers begraven liggen -Maagdenburg, Aken en Romeomvatten als symbolen van de Germaanse, Karolingische en laat-Romeinse erfenis de
drie grote gebieden van waaruit de Ottoonase kunst en cultuur zich ontplooide. De
Ottoonse kunst is in hoge mate aristocratisch van aard. Opdrachtgevers behoorden tot de
hoogste standen, keizers en hun familie zijn vaak vertegenwoordigd. Een belangrijke
groep waren de rijksbisschoppen van wie velen aan het keizerlijk huis verwant waren.
Als bouwheer was hun betekenis groot, maar ook vrouwen uit de hoge adel verschaften
als abdis menig opdracht.
De Ottoonse bouwkunst knoopte bewust aan bij de Karolingische erfenis. De kloosterkerk
van Gernrode werd gesticht door markgraaf Gero, een van de meest markante
persoonlijkheden rondom keizer Otto I. De kloosterkerk St. Michael te Hildesheim was
een stichting van de leraar van Otto III, bischop Bernward. Bruno was de broer van Otto
de Grote, bisschop van Keulen en stichter van de St. Pantaleon. Het canonessenklooster
in Essen heeft de Ottoonse nieuwbouw waarschijnlijk aan abdis Mathilde te danken, een
kleindochter van Otto de Grote. Willigis was lange tijd de belangrijkste raadsman in het
rijk. Toen hij door Otto III tot aartsbisschop van Mainz werd benoemd, begon hij direct
met de bouw van de dom in die stad, een van de meest gigantische bouwplannen in het
hele rijk.

Gernrode, St. Cyriacus

Manuscripten werden in Ottoonse tijd niet in speciale hofscholen gemaakt, maar in
bestaande kloosters, meestal rijkskloosters. Opdrachten kwamen van zowel keizers als
bisschoppen, abten en abdissen. Dus hoewel de kunstproductie veel minder onder directe
controle van de keizer stond, werd hij wel gebruikt om de keizerlijke macht te propageren.
De keizer liet zich nu als ‘rex et sacerdos’ afbeelden, als iemand met goddelijk gezag, als
een god op aarde. Vaak is de hand Gods boven de keizer afgebeeld, heeft de keizer de
globus cruciger in de hand en zijn soms de personificaties van de veroverde landen
voorgesteld. Figuren van religieuze status en macht, personificaties van kennis en
deugden ontbreken niet. In de beginperiode werden Karolingische voorbeelden
gekopieerd, maar men kan goed zien dat de voorbeelden niet meer werden begrepen.
Nieuwe vormen kondigden zich aan, vlakker en met meer expressie, zeker ook met
gebruikmaking van Byzantijnse voorbeelden.
Voor het eerst in de middeleeuwen ontwikkelt zich een monumentale beeldhouwkunst
naast de kleinkunst van ivoor of email. Uit de voorstellingen op de bronzen deuren van
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Bernward in Hildesheim spreekt een grote theologische kennis en eruditie. De bronzen
zuil van Bernward refereert direct aan een van de iconen van Romeinse beeldhouwkunst,
de Zuil van Trajanus in Rome. De grote mate van piëteit bij de entourage van de Ottoonse
keizers blijkt uit de opkomst van cultusbeelden. Beroemd zijn het Gerokruis in Keulen en
de madonna in Essen. De uiterst vrome Hendrik II is de schenker van het befaamde
antependium van Bazel. De piepkleine stichtersfiguur aan de voeten van Christus getuigt
van de overtuiging van een onmetelijke afstand tussen de aardse keizerlijke macht en die
van de hemel.
Het Lothariuskruis is een crux gemmata van omstreeks 1000, en waarschijnlijk gemaakt
voor keizer Otto III. Waarschijnlijk werd het direct geschonken aan de Dom van Aken,
en fungeerde als een bijzonder object van keizerlijke ideologie. Uniek is de centrale
camee met een portret van keizer Augustus. Als men zich bewust was van deze
identificatie fungeerde het als verbinding van de Ottoonse dynastie met de Romeinse
keizers en bevestigde hen als de vertegenwoordiger van God op aarde.

Lothariuskruis, ca. 1000, detail

Salische dynastie van gekroonde keizers
Conrad II: 1027-1039. Achter-achter kleinzoon van Otto I
Hendrik III: 1046-1056. Zoon van Konrad II
Hendrik IV: 1056-1106. Zoon van Hendrik III
Hendrik V: 1111-1125. Zoon van Hendrik IV

Salische dynastie
Hendrik van Speyer was graaf van het Rijnlandse Franconische Wormsgau. Met de
kroning van zijn zoon Conrad II tot Heilig Rooms keizer in 1024 werd hij de stamvader
van de Salische dynastie. De dynastie was afkomstig van de Widoniden uit het hertogdom
Franken.
Na de dood van de kinderloze Hendrik II werd Conrad tot koning gekozen in 1024 in
Mainz gekroond. De adel uit Lotharingen en Saksen had echter zijn uitverkiezing niet
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gesteund. De eerste daad als koning was een reis van Keulen naar Aken waar hij
plaatsnam op de troon van Karel de Grote en daarmee zich bewust in de Karolingische
traditie plaatste. Met de belofte de Saksische wetten te respecteren werd hij uiteindelijk
door de Saksische rijksgroten als koning erkend. In 1026 werd Conrad in Milaan tot
koning van Italië gekroond. In 1027 volgde de kroning van Conrad en zijn vrouw Gisela
tot keizer en keizerin van het Heilig Rooms rijk. Deze kroning geldt als een van de meest
glamoureuze van de middeleeuwen, met als gasten koning Knoet van Engeland,
Denemarken en Noorwegen, Rudolf III van Bourgondië, aartbisschoppen als die van
Keulen, Mainz, Maagdeburg en Milaan. Hendrik III werd in 1028 tot medekoning
gekroond.

Conrad II

Conrad voerde een agressieve politiek tegen de oostelijke buurlanden, in 1028 hield hij
een veldtocht tegen Polen, in 1029 een mislukte veldtocht tegen Hongarije. Hij werd
bondgenoot van Knoet de Grote en liet zijn zoon Hendrik met een dochter van Knoet
trouwen. Conrad liet zich, na veel problemen, in 1033 tot koning van Bourgondië kronen.
In Italië versterkte hij zijn positie door er Duitse bisschoppen te benoemen en door hoge
Italische adel bij voorkeur met Duitse families te laten trouwen. Ook in Zuid-Italië kreeg
hij een aantal vazallen. Hij zette het beleid van de Ottonen voort met een voortzetting van
de Rijkskerk. Ook trachtte hij de politieke rol van de kloosters in te perken. In 1039 stierf
de keizer in Utrecht na een kort verblijf in de keizerlijke residentie in Nijmegen. Omdat
de ingewanden van hem in de Dom van Utrecht werden bijgezet, heeft zijn zoon mogelijk
rondom de Dom een kerkenkruis laten bouwen. Hij werd begraven in de Dom van Speyer.
In de Salische tijd ontstonden de grote Kaiserdome in Speyer, Mainz en Worms. Zij
worden gerekend tot de grootste prestaties van de Duitse romaanse bouwkunst. Met de
bouw van de Dom van Speyer werd onder Conrad in 1030 begonnen.

Speyer, Dom, crypte
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De opvoeding van Hendrik III, de zoon van Conrad II, door de bisschoppen van Augsburg
en Freising bevorderde zijn streven naar vrede en gerechtigheid. Na de dood van zijn
vader in 1039 kon hij hem zonder problemen opvolgen. Hij bouwde zijn eigen bezit sterk
uit en het beheer ervan leidde tot de opkomst van ministerialen in belangrijke functies.
De spanningen met de hoge adel liepen op. Bohemen moest de Duitse suprematie
erkennen, Hongarije werd vazal. Bij benoemingen van bisschoppen selecteerde hij op
kwaliteit en politieke belangen. Hij benoemde Clemens tot paus in 1046, in hetzelfde
werd hij Heilig Rooms keizer. Hij benoemde maar liefst vier Duitse bisschoppen tot paus
waardoor het ambt van paus onafhankelijk werd van de Romeinse aristocratie. De positie
van de paus werd daardoor sterker. Hij werd ook in de Dom van Speyer begraven.
Hendrik maakte de Dom van Speyer tot een van de meest indrukwekkende kerken van
West-Europa. Hij liet de keizerpalts van Goslar herbouwen en stichtte er een kapittel dat
een opleidingsinstituut werd voor de hogere geestelijkheid. Hij is een van de machtigste
keizers van het Heilig Roomse rijk geweest. Hij had de Kerk sterker gemaakt en aan hem
gebonden. De oostelijke buurstaten waren alle aan hem ondergeschikt, zijn macht in het
noorden en midden van Italië was onbetwist.

Hendrik III

Hendrik IV werd in de palts in Goslar geboren als oudste zoon van Hendrik III en zijn
vrouw Agnes van Poitou. In 1054 werd hij in Aken tot koning gekroond. Na de dood van
Hendrik III werd zijn vrouw Agnes aanvankelijk regentes. Zij probeerde de invloed van
de aartsbisschoppen en de hoge adel zo klein mogelijk te houden.
Hendrik IV probeerde als jonge koning zo veel mogelijk de bestuurlijke macht te
concentreren in handen van betrouwbare, door de koning benoemde, bisschoppen. De
vernieuwing van de Kerk leidde ertoe dat kerk en paus zichzelf begonnen te beschouwen
als onafhankelijk van wereldlijke leiders en stelden zich zelfs op het standpunt dat de
Kerk belangrijker was dan koningen. Dit leidde tot een toenemend verzet tegen politieke
bisschopsbenoemingen door de koning. Hendrik moest ook rekening houden met verzet
in Saksen: per slot van rekening waren de Saliërs afkomstig uit het Rijnland. Zo werden
daar bijvoorbeeld kastelen en paltsen gebouwd zoals die van Goslar.
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De in 1073 benoemde paus Gregorius VII was een sterk voorstander van kerkhervorming
en stelde dat de paus boven de rest van de maatschappij was geplaatst. In 1076 kwam het
tot een open conflict met Hendrik IV vanwege zijn benoeming van een nieuwe bisschop
van Milaan. Deze bisschop was door de paus in de ban gedaan. Hendrik liet de
bisschoppen van Duitsland en Noord-Italië in Worms verklaren dat de paus als afgezet
moest worden verklaard, waarop Hendrik werd geëxcommuniceerd. De investituurstrijd
was begonnen. Na zijn gang naar het kasteel van Canossa werd na drie dagen wachten
door de paus de excommunicatie opgeheven. Daarna beslechtte hij een opstand in Saksen
en veroverde in 1084 Rome. Paus Gregorius werd verdreven en Hendrik liet een nieuwe
paus benoemen, tegenpaus Clemens III. Deze kroonde Hendrik in 1084 tot keizer. Zijn
zoons Conrad en Hendrik V kwamen tegen hem in opstand. Na zijn dood in 1106 werd
hij in de Dom van Speyer begraven.

Hendrik V en Ruthard, bisschop van Mainz

In 1099 werd Hendrik V door zijn vader, Hendrik IV, in Aken gekroond tot koning van
Duitsland. In 1104 kwam hij opstand tegen zijn vader die moest aftreden. Zijn
belangrijkste zorg was de investituurstrijd. De afspraak om af te zien van de investituur
leidde uiteindelijk na veel tumult tot de kroning van Hendrik V tot Heilig Rooms keizer
in 1111. In 1114 trouwde hij met de dochter van de Engelse koning Henry I, Matilda. In
1122 werd het Concordaat van Worms getekend, waarbij Hendrik afzag van het recht op
investituur en beloofde alle kerkbezittingen terug te geven. De paus ging akkoord met de
aanwezigheid van keizerlijke gezanten bij de verkiezingen van bisschoppen. In 1125
stierf de keizer in Utrecht en werd in Speyer begraven. Hij liet geen wettige kinderen na.
De Salische keizers bouwden de Kaiserdome in Speyer, Mainz en Worms uit tot
monumentale bouwwerken. Deze kerken hadden een speciale band met de keizers van
het Heilig Roomse rijk. De Dom van Speyer werd door Conrad II gesticht als een grafkerk
voor de Salische dynastie. Hendrik IV verving de oostzijde van de in 975 gestichte Dom
van Mainz na een brand in 1081. In deze Dom werd o.a. Hendrik IV tot keizer gekroond.
De kerk van Worms wordt vanwege de grootte en pracht ook Kaiserdom genoemd. De
familie van Conrad II ligt hier begraven.
Opmerkelijk is dat in de miniaturen van manuscripten de eerste Salische keizers veel
minder dan voorheen uitgebeeld worden als machtige vorsten. Veeleer worden zij
afgebeeld als schenker, bijvoorbeeld aan de Dom van Speyer.
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De rijkskroon onderscheidt zich van alle andere die wij kennen niet alleen door haar grote
historische betekenis, maar ook door haar vorm. Het lichaam van de kroon bestaat uit acht
van boven afgeronde gouden platen, waarvan de vier grote bedekt zijn met edelstenen,
filigraan en parels, en de vier lagere figuratieve voorstellingen hebben in email. Boven de
voorste plaat bevindt zich een kruis met daarachter een rijk versierde beugel. Een preciese
datering is niet bekend. Hij zou op zijn vroegst voor Otto I en op zijn laatst voor Conrad
II zijn gemaakt. Mogelijk is hij in Essen of Keulen vervaardigd. De meeste Heilig Roomse
keizers sinds Conrad II zijn hiermee gekroond. De kroon behoorde naast het rijkskruis,
het rijkszwaard en de heilige lans tot de belangrijkste rijksimperialia.

Rijkskroon

Supplinburg dynastie van gekroonde keizers
Lotharius II: 1133-1137. Achter-achter-achter-achter-achter-achter-achterneef van
Otto I

Supplinburg dynastie
Lotharius II was de enige zoon van Gebhard van Supplinburg en Hedwig van Formbach.
Door familiebanden was hij verbonden met alle belangrijke Saksische families. Vanaf
1104 steunde Lotharius Hendrik V in de strijd tegen zijn vader Hendrik IV. Mede hierdoor
kreeg hij de titel van hertog van Saksen. In de gespannen verhoudingen tussen de Saliërs
verloor hij zelfs enige tijd zijn titel. Na de dood van Hendrik V was Frederik II van
Zwaben de beste kandidaat als opvolger. Bisschop Adalbert vormde echter een coalitie
rond Lotharius en Hendrik de Zwarte van Beieren, van wie de kinderen met elkaar
trouwden. Onverwachts werd Lotharius daarop in 1127 tot koning gekroond. Intussen
ontstond een conflict met Frederik II. In Rome werden twee pausen tegelijkertijd
gekozen, Innocentius II en Anaclatus II. Beide pausen beloofden in ruil voor steun de
keizerskroon. Uiteindelijk koos Lotharius voor Innocentius, waarop Anacletus Roger II
van Sicilië tot koning van Sicilië kroonde. Lotharius vroeg daarop om het Concordaat van
Worms (in 1122 gesloten tussen Hendrik IV en de paus om een einde te maken aan de
investituurkwestie) aan te passen maar Innocentius weigerde dat. Lotharius werd in 1133
in de St. Jan van Lateranen tot keizer gekroond omdat Anacletus de St. Pieter
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controleerde. Korte tijd later werd Innocentius door de soldaten van Roger II uit Rome
verdreven. Frederik onderwierp zich aan Lotharius, de keizer dreef Roger II terug. Op
zijn terugtocht naar Duitsland overleed Lotharius, nadat hij de regalia aan zijn zoon
Hendrik had gegeven. Deze beschouwde dat als een benoeming tot opvolger als koning.
Lotharius is begraven in de Dom van Köningslutter. Een nieuwe dynastie zou aantreden.
Welfen en Ghibellijnen
De Welfen zijn een van oorsprong Frankisch adellijk geslacht dat teruggaat tot de
Karolingische tijd. Zij hadden grote macht en veel bezittingen in het zuiden van Duitsland
en in het noorden van Italië. In Duitsland werden zij vertegenwoordigd door de hertog
van Saksen en de hertog van Beieren. Mathilda van Toscane, machtige heerseres in
Noord-Italië, was getrouwd met Welf II, hertog van Beieren. De Welfen waren
aanhangers van het pauselijk gezag.
De Ghibellijnen ontstonden als een politiek verbond tijdens de opkomst van het Huis
Hohenstaufen. Zij keerden zich tegen de wereldlijke macht van de paus, met als argument
dat de Donatio Constantini niet betekende dat de paus absolute macht kon krijgen. Zij
waren aanhangers van de Duitse keizers en gezworen tegenstanders van de Welfen.
Met de investituurstrijd tussen Hendrik IV en paus Gregorius VII begon de twist tussen
Welfen en Ghibellijnen. Tijdens het keizerschap van de Hohenstaufen werd de
investituurstrijd grimmiger. Toen paus Innocentius III een tegenkeizer uit de familie van
de Welfen tot tegenkeizer benoemde, Otto IV, riepen de aanhangers van de Duitse keizer
zich uit tot Waiblingen naar de naam van het familiekasteel Hohenstaufen. De
onderdrukkende maatregelen van de Staufische keizer Frederik Barbarossa deed in
Noord-Italië de Lombardische Liga ontstaan.
Staufische dynastie van gekroonde keizers
Frederik I Barbarossa: 1155-1190. Achterkleinzoon van Hendrik IV
Hendrik VI: 1191-1197. Zoon van Frederik I Barbarossa
Frederik II: 1220-1250. Zoon van Hendrik VI

Staufische dynastie
De Staufen behoorden in het midden van de elfde eeuw al tot de meest invloedrijke
adellijke families in het zuidwesten van Duitsland. De eerste belangrijke te controleren
datum van de familiegeschiedenis is 1079 toen de Saliër Hendrik IV de Staufer Frederik
I het hertogdom Schwaben beleende en hem zijn dochter Agnes von Waiblingen tot
vrouw gaf. Frederik I bouwde de burcht Hohenstaufen. De Staufen werden bondgenoten
van het Salische keizerlijke Huis. Na de dood van Lotharius II in 1137 werd met Konrad
III in 1138 voor het eerst een Staufer tot Rooms Duits koning gekroond. Na diverse
verwikkelingen werd Hendrik de Leeuw in 1142 door Konrad III als hertog van Saksen
erkend, waardoor het hertogdom weer in Welfische handen kwam.
Konrad sloot een verbond met de byzantijnse keizer Manuel I Komnenos tegen de Welfen
en de Noormannenkoningen op Sicilië. Hij huwde Bertha von Sulzbach, de zus van zijn
vrouw, aan de keizer uit. De wens om tot keizer gekroond te worden werd gedwarsboomd
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door de Tweede Kruistocht en de problemen met de Welfen. Hoewel nooit gekroond
droeg Konrad wel de keizerstitel.
Waarschijnlijk heeft Konrad zijn neef, de latere Frederik Barbarossa, tot zijn opvolger
bestemd, omdat inmiddels zijn eerste zoon was gestorven. Voor zijn keizerkroning erfde
hij het hertogdom Zwaben. Omdat zijn vader van het huis van de Staufen was en zijn
moeder, dochter van de hertog van Beieren, Welfisch, zou hij acceptabel zijn om als
keizer gekozen te worden. In 1152 werd hij tot koning gekroond.

Frederik Barbarossa en zijn twee zoons

Het Duitse rijk dat Frederik probeerde te verenigen bestond uit een lappendeken van 1600
individuele staatjes. Enkele waren groot, zoals Saksen en Beieren. Hij wilde het rijk
herstellen zoals het was onder Karel de Grote en Otto I. In 1153 beloofde hij paus
Eugenius III om in ruil voor zijn kroning tot keizer de pauselijke staat te verdedigen, geen
vrede te sluiten met Roger II van Sicilië of andere vijanden van de Kerk zonder
toestemming van de paus en de paus te helpen weer controle over de stad Rome te krijgen.
In 1154 trok Frederik met een leger naar Rome, veroverde diverse steden in Noord-Italië
en liet Arnold van Brescia als leider van opstandige republikeinen terechtstellen. In 1155
werd hij in de St. Pieter tot keizer gekroond. Hij schonk Hendrik de Leeuw, hertog van
Saksen, het hertogdom Beieren, vooral om de Welf gunstig te stemmen. Door middel van
zijn huwelijk in 1156 met Beatrice van Bourgondië voegde hij het graafschap Bourgondië
aan zijn rijk toe. Hij verklaarde zich de enige Augustus van de Romeinse wereld en
erkende daarmee Manuel I Komnenos niet meer.
De relatie tussen paus en keizer werd slechter doordat de paus gebieden aan Willem I van
Sicilië schonk die Frederik als zijn domein beschouwde en vooral ook omdat de paus zich
meer en meer boven de keizer stelde. In 1158 trok Frederik weer naar Italië, geholpen
door Hendrik de Leeuw en zijn Saksische troepen. De expeditie eindigde in een revolte
van Milaan en de inname van de stad en het begin van een lange strijd met paus Alexander
III. De keizer had de pauskeuze van Alexander III niet gesteund en erkende Victor IV als
de officiële paus. Daarop excommuniceerde Alexander III zowel Frederik als Victor IV.
Paus Alexander III vormde een bondgenootschap met de Noormannenstaat op Sicilië.
Intussen moest Frederik een nieuwe rebellie in Milaan ondrukken waarbij de stad werd
verwoest. In 1164 haalde Frederik de relieken van de Drie Wijzen uit de Sant’Eustorgio
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in Milaan en schonk ze aan de aartsbisschop van Keulen, Rainald van Dassel. Onder het
gezag van tegenpaus Paschalis III organiseerde Frederik de heiligverklaring van Karel de
Grote. Een vijfde expeditie naar Italië werd een ramp, omdat hij zich gesteld zag
tegenover de pro-pauselijke Lombardische Bond die hem in de Slag bij Legnano in 1176
verpletterend versloeg. Bij de Vrede van Anagni erkende Frederik Alexander III als paus.
Een permanente vrede met de Lombardische steden brak aan in 1183, bij de Vrede van
Constanz. Hendrik de Leeuw verloor Saksen aan Frederik.
In 1186 arrangeerde hij een huwelijk van zijn zoon Hendrik met Constance van Sicilië,
erfgename van het koninkrijk Sicilië. De nieuwe paus Gregorius VIII was meer bezorgd
over het Heilig Land dan over een machtsstrijd met Frederik. De keizer zou deelnemen
aan de Derde Kruistocht (1189-92), samen met koning Philippe August en Richard
Leeuwenhart. In 1190 zou Frederik verdrinken in de rivier de Göksu in Oost-Turkije.

dood van Frederik Barbarossa

Met Frederik Barbarossa was de Codex Justinianus, het oude Romeinse wetsstelsel, weer
van kracht. Het gaf hem de mogelijkheid om zijn claim op het recht van bestuur in zowel
Duitsland als Noord-Italië kracht bij te zetten. Hij kon hiermee zijn goddelijke macht
opeisen. Het was een tegenwicht tegen de eisen van de Kerk om gezag te hebben op basis
van goddelijke openbaring. Frederik zag zich als opvolger van de grootste keizers uit de
voor-christelijke periode.
Hendrik VI werd in 1165 op het Valkhof in Nijmegen geboren. Op 4-jarige leeftijd werd
hij in Aken gekroond tot Rooms koning. Hij stelde o.a. zijn heerserspositie veilig in de
Nederlanden, onderhandelde met de steden van de Lombardische Bond en werd in 1191
tot Heilig Rooms keizer gekroond door paus Celestinus III. Nog altijd verstrikt in het
conflict tussen Hohenstaufen en Welfen moest hij zijn erfopvolging bevechten tegen de
neef van zijn vrouw, Tancred van Lecce. Nadat hij een enorme dwangsom betaald had
gekregen voor de door hem gevangen gezette Richard Leeuwenhart (die een verbond was
aangegaan met Tancred van Lecce) veroverde hij Sicilië en werd in 1194 koning van
Sicilië. Zijn ideaal om Sicilië te integreren in zijn rijk als een tweede basis van de macht
van de Hohenstaufen lukte echter niet. Hendrik wilde de keizerkroon erfelijk maken. Hij
stierf plotseling in Messina en werd begraven in Palermo.
Na de dood van Hendrik VI begon een machtstrijd tussen de Staufer Philips van Zwaben
en de Welf Otto IV van Braunschweig. Philips van Zwaben was de jongste zoon van
Frederik Barbarossa en broer van Hendrik VI. Hij werd echter vermoord en Otto IV werd
in 1209 gekroond tot keizer door paus Innocentius III. Een jaar later werd hij echter in de
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ban gedaan, omdat hij, in tegenstelling tot zijn belofte aan de paus, de keizerlijke macht
in Italië wilde herstellen. Na zijn nederlaag in de Slag bij Bouvines (tegen Franse troepen
onder leiding van koning Philippe August) moest hij in 1215 afstand doen van de troon.
Hij stierf in 1218 en werd begraven in de Dom van Braunschweig.
Welfische dynastie van gekroonde keizers
Otto IV: 1198-1215. Achterkleinzoon van Lotharius II

Frederik II werd door zijn tijdgenoten ‘stupor mundi’ genoemd. Hij was buitengewoon
begaafd en zeer erudiet, kunstzinnig aangelegd, sprak veel talen, verdiepte zich in tal van
takken van wetenschap en had zijn leven lang belangstelling voor de islam. Het eerste
boek over valkerij werd door hem geschreven. Hij was echter ook trouweloos en
ongelovig en werd wel de ‘gedoopte sultan’ genoemd. Na de Slag bij Bouvines en de
dood van Otto IV werd hij direct Rooms Duits koning. In 1220 werd hij tot Heilig Rooms
keizer gekroond. Het bewind over Duitsland liet hij aan zijn zoon, hij bekommerde zich
om de belangen van zijn Siciliaans rijk. Hij centraliseerde het bestuur en stichtte de eerste
staatsuniversiteit. Bovendien hield hij een weelderig hof in Palermo, beroemd in Europa
om zijn Arabische, joodse en christelijke kunsten en wetenschappen. Dankzij Frederik
kreeg de Arabisch-Siciliaanse cultuur toegang in Apulië, zoals te zien is aan talloze
kerken en burchten.

Frederik II

Frederik werd door de paus in de ban gedaan omdat hij niet direct met de beloofde
Kruistocht begon. Uiteindelijk reisde hij in 1228 wel naar het Heilig Land, bereikte door
middel van diplomatie een wapenstilstand en liet zich tot koning van Jeruzalem kronen.
Na terugkeer van een Kruistocht in 1229 begon Frederik aan een grote reorganisatie van
zijn rijk in Zuid-Italië. In Apulië en andere gebieden van Zuid-Italië werden tientallen
burchten gebouwd, sommige voor de jacht.
In de jaren daarna vond een strijd plaats tussen keizer (Imperium) en paus (Sacerdotium),
waarbij naast militaire ook propagandistische middelen werden ingezet. Frederik werd
als antichrist bestempeld, de keizer betichtte de paus van machtspolitiek. In 1245 ontnam
de paus Frederik de keizerlijke waardigheid, wat tot de keuze van enkele tegenkoningen
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in Duitsland leidde en de Staufische macht verzwakte. Frederik II stierf in 1250 in Apulië,
in een cisterzienser habijt. Hij werd in Palermo begraven.
De grote eruditie en brede culturele visie van Frederik blijkt uit de bouw van het
raadselachtige Castel del Monte. Het unieke ontwerp met een octagonale vorm en
octagonale torens op elke hoek bewijst een streven naar perfectie. Het gebouw is een
kristallijnen geometrische vorm, die een symbolische of zelfs astronomische betekenis
kan hebben. Het gebouw heeft een mathematische en astronomische precisie. Elementen
uit Noord-Europa, de islamitische wereld en klassieke oudheid zijn met elkaar vermengd.
Nog altijd is niet bekend of het kasteel een defensieve functie had, een symbolisch
gebouw was met referenties aan bijvoorbeeld de Dom van de Rots in Jeruzalem of de
paleiskapel in Aken, of als jachtkasteel bestemd was.

Castel del Monte

Castel del Monte, Vitruvius-man op ingang

Na de dood van Frederik II in 1250 verkruimelde de macht van de Staufen, eerst in
Duitsland en daarna in Italië. Daarmee brak de periode van het Grote Interregnum aan.
De zoon van Frederik II, Konrad IV, werd koning van Sicilië, maar is nooit tot keizer
gekroond. Hij stierf in 1254. In 1273 kwam voor het eerst een Habsburger op de troon,
Rudolf I, echter alleen als koning van het Duitse rijk, officieel Rex Romanorum. Na zijn
dood in 1291 kwamen nog twee zwakke opvolgers, Adolf van Nassau en Albert van
Habsburg, beide echter enkel als Rex Romanorum.
In 1308 werd Hendrik VII uit het Huis van de Luxemburgers gekozen, een jaar later tot
koning gekroond in Aken en uiteindelijk tot Heilig Rooms Keizer in 1312. Daarmee was
het Grote Interregnum beëindigd en brak een nieuwe bloeitijd aan.
Luxemburgse dynastie van gekroonde keizers
Hendrik VII: 1312-1313. 11x kleinzoon van Karel II
Karel IV: 1346-1378. Kleinzoon van Hendrik VII
Sigismund: 1433-1437. Zoon van Karel IV
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Luxemburgse dynastie
Mede door de steun van zijn broer Baldwin, aartsbisschop van Trier, werd Hendrik VII
in 1308 gekozen tot Rex Romanorum. Daarmee passeerde hij Charles van Valois die door
de Franse koning als kandidaat naar voren was geschoven. In 1312 werd hij door paus
Clemens V tot Heilig Rooms Keizer gekroond na de eed gezworen te hebben de paus en
de steden van de pauselijke staat te beschermen. Twee jaar daarvoor had hij het huwelijk
gearrangeerd tussen zijn zoon Jean en Elisabeth van Bohemen, de erfgename van het Huis
van de Premyslieden. Zo verwierf hij het koninkrijk Bohemen wat hem in staat stelde
meer effectief zijn macht te verdedigen tegen de dynastieën van Habsburg en Wittelsbach.
Als keizer wilde hij de glans van het Heilig Roomse rijk herstellen. In 1310 was hij naar
Italië vertrokken, maar hij had niet gerekend op de bitter verdeelde staat die Italië nu met
de strijd tussen Welfen en Ghibellijnen was geworden. In een decennialange strijd waren
talloze onafhankelijke stadstaten ontstaan, Welfisch of Ghibellijns. Hij werd door Dante
in zijn Paradiso bezongen als redder van Italië. Hendrik VII wilde dat de steden onder het
gezag van de keizer kwamen. Hoewel hij in enkele steden in Noord-Italië de macht
herstelde, zoals in Verona en Parma, keerden de Welfische steden zich tegen hem.
Florence ging een bondgenootschap aan met steden als Lucca, Siena en Bologna en startte
een propaganda-oorlog tegen de keizer. Dat bleek succesvol want ook de paus keerde zich
steeds meer tegen de keizer en steunde de Welfen. Intussen begon Robert van Napels zich
tegen de verspreiding van de keizerlijke macht in Italië te verzetten en rebelleerde een
groot deel van Lombardije meer openlijk tegen de keizer.

Henry VII tot keizer gekroond door drie kardinalen

Omdat Robert van Napels het gebied rondom de St. Pieter in Rome in handen had, kon
Hendrik VII niet door de paus tot keizer worden gekroond in 1312. Dat gebeurde in St.
Jan van Lateranen door drie Ghibellijnse aartsbisschoppen. Tijdens zijn gevechten tegen
rebellerende Welfische steden in Italië overleed de keizer in 1313. Hij werd in de
Ghibellijnse stad Pisa begraven, Tino da Camaino maakte zijn grafmonument. In
Luxemburg had hij het bestuur al in 1310 overgelaten aan zijn zoon Jean, maar voor de
positie als Rooms Duitse koning volgde een betwiste opvolging tussen Frederik de
Schone en Lodewijk van Beieren.
Wittelsbach dynastie van gekroonde keizers
Lodewijk IV van Beieren: 1314-1347. Verre afstammeling van Henry IV en vijf
keer achterkeinzoon van Lotharius II
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De keurvorsten negeerden de aanspraak van Hendrik’s zoon Jean en de nieuwe Roomse
Keizer kwam uit het Huis Wittelsbach. De zoon van Jean, Karel IV, zou echter later Heilig
Rooms keizer worden. Lodewijk van Beieren uit het Huis Wittelsbach was hertog van
Opper Beieren, markgraaf van Brandenburg en werd in 1314 tot Rooms koning, in 1327
tot Koning van Italië en in 1328 tot Heilig Rooms keizer gekroond. Toen zijn vrouw
Margaretha in 1345 Holland, Zeeland en Friesland erfde werd hij over deze gebieden
graaf. Hij sloot vrede met de Habsburgers maar zag de koning van Napels en die van
Frankrijk als belangrijke bondgenoten van de paus tegen zich opgesteld. Lodewijk had
zich in 1328 in Rome laten kronen door de oude senator Sciarra Colonna en zijn
tegenkanter paus Johannes XXII afgezet op grond van ketterij. Hij had ook al eerder de
podestá van Milaan, Galeazzo I Visconti, afgezet op verdenking van samenzwering met
de paus. Hij hield hof in Alter Hof te München, de eerste keizerlijke residentie van het
Heilig Roomse rijk. Het waren de hoogtijdagen van de Babylonische gevangenschap van
de paus in Avignon, waarbij Lodewijk zich verbond met koning Edward III van Engeland
tegen de Franse koning Philippe VI die paus Benedictus XII in Avigon steunde. Lodewijk
IV was beschermheer van de Teutoonse Orde die hij in 1333 toestemming verleende om
Litouwen en Rusland in te nemen. In 1330 erfde hij Beneden Beieren en verenigde
Beieren. De verwerving van veel gebieden leverde hem veel vijanden onder de Duitse
Prinsen op. In 1346 werd de Luxemburger Karel IV als tegenkoning gekozen met steun
van de paus. Lodewijk kreeg veel steun van de Keizerlijke Vrije Steden en bestreed Karel
IV die werd beschouwd als een pauselijke marionet, rex clericorum. Door de plotse dood
van Lodewijk kwam weer een Luxemburger op de keizerlijke troon, Karel IV.

Graf van Lodewijk IV, München

Karel IV was de oudste zoon van koning Jean van Bohemen. Zijn moeder was de zus van
koning Wenceslas III van Bohemen uit het Huis van de Premyslieden. Karel IV erfde het
graafschap Luxemburg van zijn vader en werd in 1347 tot koning van Bohemen
gekroond. Hij werd in 1349 gekroond tot Rex Romanorum, in 1355 tot Koning van Italië
en in 1365 tot Koning van Bourgondië. Zo werd hij de persoonlijke heerser van alle
koninkrijken van het Heilig Roomse rijk.
Aanvankelijk stelde Karel IV alles in het werk om in Bohemen zijn machtsbasis veilig te
stellen. De regio was niet getroffen door de pestepidemie. Praag werd de hoofdstad en hij
herbouwde de stad op basis van Parijs. In 1348 stichtte hij de universiteit van Praag, de
eerste universiteit in Centraal Europa. Deze diende voor de opleiding van bureaucraten
en advokaten en snel zou de stad uitgroeien tot het intellectuele en culturele centrum van
Centraal Europa. Karel was zelf zeer ontwikkeld en sprak vloeiend vijf talen: Latijn,
Tsjechisch, Duits, Frans en Italiaans. In 1333 ging hij naar Italië om zijn positie te
consolideren en stichtte Montecarlo. In 1334 werd hij markgraaf van Moravië. Hij was
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spoedig de onbetwiste heerser van het keizerrijk. Vriendschap en verbondenheid met
Habsburg en Beieren bereikte hij door huwelijken. In 1350 bezocht de Romeinse tribuun
Cola da Rienzo hem met het verzoek naar Italië te komen, ook Petrarca en de inwoners
van Florence smeekten erom. In 1354 stak hij de Alpen over zonder leger en werd een
jaar later gekroond tot keizer door een kardinaal. In 1356 werd door de keizer de Gouden
Bul uitgevaardigd om het kiezen van de koning en keizer van het Heilig Roomse rijk te
regelen. Het is een van de belangrijkste wetgevende documenten van het Heilig Roomse
rijk en zou tot het einde van het rijk in 1806 van kracht blijven. De Gouden Bul gaf aan
zeven keurvorsten het recht om de koning te kiezen. Het betrof de paltsgraaf aan de Rijn,
de hertog van Saksen, de koning van Bohemen, de markgraaf van Brandenburg en de
aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen. Daarmee was de strijd tussen de Staufen
en Welfen beëindigd. Degene die tot Rooms-Duits keizer was gekozen, moest in Rome
door de paus tot keizer worden gekroond.

Karel IV, St. Vitus in Praag

Met de gift van Moravië aan zijn broer en het hertogdom Luxemburg aan zijn zoon
Wenceslaus wilde hij de Boheemse monarchie versterken. Ook waren Opper Beieren,
Tirol en het markgraafschap voor de toekomst veilig gesteld. Hij verwierf o.a. ook een
enorm gebied in Silezië. De staten van het rijk werden georganiseerd in confederaties die
de vrede moesten bewaren. Zijn dominantie over de oostelijke grenzen verzekerde hij
door middel van opvolgingstraktaten met Habsburg en de verwerving van Brandenburg.
Tijdens het bewind van Karel IV werd Praag de residentie van de Duitse koning (1346)
en Roomse keizer (1355), en hoofdstad van het Roomse rijk. In 1333 begon hij met de
uitbreiding van de Praagse burcht. In 1344 werd begonnen met de bouw van de gotische
Veitsdom. In 1348 stichtte hij in Praag de eerste universiteit in Centraal-Europa. De vorst
was met de leidende kunstcentra in Frankrijk en Italië vertrouwd. De Praagse burcht werd
naar het voorbeeld van de koningszetel in Parijs gebouwd. Voor de nieuwbouw van de
Veitsdom werd de Franse architect Matthias van Arras naar Praag gehaald. Na diens dood
werd de geniale architect Peter Parler uit Schwäbisch-Gmünd naar Praag gehaald om de
bouw voort te zetten. De Parler-werkplaats was ook een verzamelpunt van belangrijke
Praagse beeldhouwers. Peter Parler paste op originele wijze net- en stergewelven in
diverse gebouwonderdelen toe. Ook de beeldhouwkunst aan de Dom is van grote
betekenis. De keizer zelf had zich ermee bemoeid. Zeer bijzonder is de gebeeldhouwde
portrettengalerij in het triforium van de kerk: portretten van aartsbisschoppen, leden van
de keizerlijke familie, architecten. Hiermee trad de beeldhouwkunst van de Parlerwerkplaats aan de top van de Europese kunst. Het Praagse hof werd ook centrum van een
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schildersschool, met Franse, Italiaanse en Duitse invloeden. Praag werd een centrum van
hoofse kunst, die vooral moest dienen voor de representatie en verheerlijking van de
keizer. De beroemdste schilder die voor Karel IV werkte was Meester Theodoric die
onder andere de levendige en realistische schilderingen van heiligen maakte, in een weke
stijl, in de kapel van het Heilig Kruis in het kasteel van Karlstejn.
Karel IV vergaarde grote rijkdom door de exploitatie van de zilvermijnen in Kudna Hora.
In deze stad werden munten geslagen voor tal van hofhoudingen.
De gotische kunst in Praag kende een hoogtepunt, maar ook een plots einde, onder Karel's
zoon Wenzel IV (1378-1419). Tijdens het bestuur van Wenzel werden nog wel geplande
bouwactiviteiten voltooid, met name aan de Veitsdom en de Praagse burcht. Toen Wenzel
in 1400 van de koningstroon werd gezet, verloor Praag haar functie als keizerresidentie,
en hielden ook de intensieve bouwactiviteiten voor een tijd op.

Praag, Veitskathedraal

Meester Theodoric, Karel de Grote

De zoon van Karel IV, Sigismund, kende een lange carrière voordat hij tot Heilig Rooms
keizer werd gekroond. Zo was hij enige jaren markgraaf van Brandenburg en raakte
verknocht aan Hongarije waarvan hij vanaf 1387 koning werd. Hongaarse edelen waren
wel jarenlang een bedreiging voor zijn troon. In 1396 leidde Sigismund de christelijke
legers in een Kruistocht tegen de Turken die tot de oevers van de Donau waren
doorgedrongen. In de Slag bij Nikopolis werden de christelijke legers echter definitief
verslagen. Sigismund dwong in 1402 zijn broer Wenceslaus IV afstand te doen van de
koningstroon van Bohemen.Tijdens zijn lange bewind werd het koninklijke kasteel van
Buda waarschijnlijk het grootste middeleeuwse kasteel van Europa. Sigismund stichtte
zijn eigen ridderorde, de Orde van de Draak, met als hoofddoel het bestrijden van de
Ottomanen. In 1411 werd hij gekozen tot koning van Duitsland, in 1419 koning van
Bohemen en in 1431 koning van Italië. Hij was een van de drijvende krachten achter het
Concilie van Konstanz dat een einde moest maken aan een Westers schisma met op dat
moment een paus in Avignon, een in Rome en een in Bologna. Dit probleem werd in
1418 opgelost, maar een ander belangrijk punt was de Wyclifistische ketterij onder
leiding van Jan Hus. Misstanden als simonie in de Katholieke Kerk en vraagtekens bij de
pauselijke aanspraken op wereldlijk gezag waren punten van kritiek. Jan Hus was zelf
naar Konstanz gekomen om zich te verdedigen tegen aanklachten, mede omdat
Sigismund hem vrijgeleide had gegeven. Sigismund greep niet in toen het Concilie Jan
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Hus tot de brandstapel veroordeelde. Hij werd in 1415 ter dood gebracht. Daarop volgden
de Hussietenoorlogen. De aanhangers van Jan Hus wantrouwden Sigismund als de
verrader van Jan Hus. De campagnes tegen de Hussieten eindigden in een drama. Hoewel
Sigismund in 1419 koning van Bohemen werd, zou het dan ook nog zeventien jaar duren
voordat de edelen van Bohemen hem daadwerkelijk erkenden. Twee latere oorlogen tegen
de Ottomanen leidden niet tot succes voor hem. In 1433 werd hij tot Heilig Rooms keizer
gekroond door paus Eugenius IV. Hij stierf in 1437 te Znojmo in Moravië. Met hem stierf
het Huis Luxemburg uit.

Pisanello, Sigismund

Habsburg dynastie van gekroonde keizers
Frederik III: 1440-1493. Tweede neef van Albert II van Duitsland
Maximiliaan I: 1493-1519. Zoon van Frederik III
Karel V: 1519-1556. Kleinzoon van Maximiliaan I
Ferdinand I: 1556-1564. Broer van Karel V
Maximiliaan II: 1564-1576. Zoon van Ferdinand I
Rudolph II: 1576-1612. Zoon van Maximiliaan II
Matthias: 1612-1619. Broer van Rudolph II
Ferdinand II: 1619-1632. Neef van Matthias
Ferdinand III: 1637-1657. Zoon van Ferdinand II
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Habsburg dynastie van gekroonde keizers
Leopold I: 1658-1705. Zoon van Ferdinand III
Joseph I: 1705-1711. Zoon van Leopold I
Karel VI: 1711-1740. Broer van Joseph I

Habsburgse dynastie
Het Huis van Habsburg was één van de meest invloedrijke koningshuizen van Europa.
De Habsburgers bezetten ononderbroken de troon van het Heilig Roomse rijk van 1438
tot 1740. Ook bezetten zij op gezette tijden bijvoorbeeld de koningstroon van Engeland,
die van Hongarije, Spanje, Portugal of Mexico. Na de regeerperiode van Karel V werd
de dynastie gesplitst tussen een Oostenrijkse en Spaanse tak.
De naam van het Huis is afkomstig van het kasteel Habsburg, oorspronkelijk van 1020,
in het kanton Aargau in Zwitserland. In 1276 werd de basis van de macht verplaatst naar
Oostenrijk. Door dynastieke huwelijken wist de familie in de loop van de tijd het
territorium enorm uit te breiden met o.a. Bourgondië, Spanje en zijn kolonies, Bohemen,
Hongarije.
Frederick III werd in 1452 tot Heilig Rooms keizer gekroond door de paus, als laatste in
Rome. In 1440 was hij al gekroond tot Duits koning. Hoewel hij veel energie stopte in
het herenigen van de Oostenrijkse erfgebieden legde hij wel het fundament voor het latere
Habsburgse keizerrijk. Met het Concordaat van Wenen in 1448 werd tot 1806 de relatie
tussen keizer en paus geregeld. De humanist Enea Silvio Piccolomini, later paus Pius II,
speelde een grote rol bij het huwelijk van Frederick en Eleanore van Aragon. Zij was de
dochter van de Spaanse koning en nicht van koning Alfonso van Napels. De gebeurtenis
zou de beroemste schildering worden van Pinturicchio in de Biblioteca Piccolomini in
Siena. Hij gad een persoonlijk motto: A.E.I.O.U, mysterieus maar door velen verklaard
als: Austria Est Imperare Orbis Universali.

Nikolaus Gerhartd van Leyden, graf van Frederick III, Stefansdom te Wenen
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Bij de belegering van Neuss in 1474-5 dwong hij Karel de Stoute van Bourgondië om
zijn dochter Maria van Bourgondië met zijn eigen zoon Maximiliaan te trouwen. Zo
kregen de Habsburgers controle over de Lage Landen.
In 1467 ontbood Frederick III de inmiddels beroemde Nikolaas van Leiden naar Wenen.
Deze beeldhouwer had ook al voor Sigismund in Budapest gewerkt. Omdat Sigismund
het keizerlijk hof naar Bratislava had overgebracht, zijn veel sculpturen voor het paleis
van Buda nooit voltooid. Het grafmonument voor Frederick III in de Stefansdom te
Wenen zou echter het hoofdwerk van Nikolaas van Leiden worden, Dit laatgotische
monument geldt als een van de belangrijkste artistieke werken van de laatgotiek, maar
zou pas in 1513 voltooid worden.
Maximiliaan I was de zoon van Frederick III en werd na de dood van zijn vader in 1493
door paus Julius II uitgeroepen tot Heilig Rooms keizer in Trento. Hij wist de invloed van
het Huis Habsburg uit te breiden door zijn huwelijk met Maria van Bourgondië en door
middel van het huwelijk van zijn zoon Philips de Schone met Johanna van Castilië in
1498 kwam de Habsburgse dynastie in Spanje. Zijn huwelijk met Maria van Bourgondië
gaf hem het erfrecht op Bourgondië en de Nederlanden. Na de vroege dood van Maria
trouwde Maximiliaan met Bianca Maria Sforza, de dochter van de hertog van Milaan.
Toch kon hij niet voorkomen dat de Franse koning Milaan innam. Zijn dochter
Margaretha stelde hij aan als regentes over de Nederlanden.

Albrecht Dürer, Maximiliaan I

Maximiliaan kreeg de controle over Tirol na een geschil tussen Tirol en Beieren en liet
daar als symbool van zijn macht en rijkdom het Gouden Dak bouwen. Zijn residentie was
in Wiener Neustadt. Middels een decreet werden in 1496 hier in Styria de joden
verbannen. In 1509 verordoneerde hij dat alle joodse literatuur moest worden vernietigd.
In 1495 voerde hij bestuurlijke hervormingen in (Reichskammergericht) en gaf de lokale
bestuurders meer inspraak (Reichsregiment) al was dit laatste zonder groot succes. Grote
tekorten aan geld maakten hem afhankelijk van bankiers zoals de Fugger. Door
huwelijken van zijn kleindochter Maria met Lodewijk, de zoon van koning Ladislaus II
van Hongarije en de zus van Lodewijk, Anna, met zijn eigen zoon Ferdinand werd de
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externe druk op het Habsburgse rijk minder. Met geleend geld van 1 miljoen gulden van
de Fugger konden de keurvorsten worden omgekocht ter veiligstelling van zijn opvolging
door zijn kleinzoon Karel V. Bij leven liet hij een gigantisch cenotaafgraf vervaardigen
in de Hofkirche in Innsbruck, hoewel het pas decennia later gereedkwam. Hij ligt
begraven in de hofkapel te Wiener Neustadt.
Maximiliaan was een ware mecenas van kunsten en wetenschappen. Hij onringde zich
met geleerden als Joachim Vadian en Andreas Stoberl die belangrijke wetenschappelijke
werken publiceerden. Zijn daden en leven moest worden geroemd voor het nageslacht. In
dit kader gaf hij opdracht voor het maken van drie monumentale houtsnedes: de
Triomfboog, de triomfprocessie en de Grote Triomfkar. Aan de meterslange drukken
werkten beroemde kunstenaars als Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer en Hans
Burgkmair. De keizer had ook een speciale belangstelling voor harnassen als kunstvorm.

Hans Burgkmaier, detail Grote Triomfkar, ca. 1517

Sinds Karel V in 1519 Heilig Rooms keizer werd was hij heerser over het grootste rijk
van Europa sinds Karel de Grote. Feitelijk was zijn rijk, inclusief de Amerikaanse en
Aziatische gebieden, groter dan het Romeinse rijk. Hij was de laatste Rooms-Duitse
keizer die zijn universele autoriteit feitelijk kon laten gelden. In Europa wist hij met
succes de aanvallen van het Otomaanse rijk af te slaan. Als nederlaag beschouwde hij het
feit dat hij Europa niet had weten te behoeden voor de scheuring die de Reformatie had
veroorzaakt.
Geboren in 1500 te Gent als zoon van Philips de Schone en Johanna van Castilië werd hij
opgevoed aan het hof van zijn tante Margaretha van Oostenrijk te Mechelen. In 1526
trouwde hij met Isabella van Portugal in Sevilla, vooral bedoeld om nauwere banden met
Portugal aan te halen. Tijdens zijn huwelijksreis gaf hij opdracht tot de bouw van het
paleis in Granada, naast het Alhambra. Later trouwde hij met Maria I van Engeland,
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Elisabeth van Valois en Anna van Oostenrijk. Al in 1501 was hij door zijn vader
opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Tijdens zijn regeerperiode groeide de Orde
uit tot de grootste Europese ridderorde. Zijn gekozen embleem was dat van de Zuilen van
Hercules, de intentie uistralend dat hij de invloed van de Orde zou uitbreiden tot voorbij
Europa, zowel naar het Westen (lees: Amerika) als het Oosten ter bevrijding van
Jeruzalem en ter bestrijding van de islam. De keizerskroning door paus Clemens VIII in
Bologna zou de laatste pauselijke keizerskroning zijn. Hij voerde een gedecentraliseerd
regentschap in voor alle drie delen van zijn rijk. Zo had hij afstand genomen van een
gecentraliseerde superstaat en gekozen voor een centralisatie op nationaal niveau. De
basis voor de vorming van de latere eenheidsstaten Spanje en de Nederlanden was
daarmee een feit.

Heilig Roomse rijk en de erflanden van Karel V

Met de slag bij Mohács in 1526 veroverde sultan Süleyman I grote delen van Hongarije
en in 1529 stond hij zelfs voor de poorten van Wenen. Karels broer kon dit bijna geheel
zelfstandig afslaan. Bij een tweede Ottomaanse aanval in 1532 wist Karel V met een leger
van 80.000 manschappen de Ottomanen terug te dringen. In 1547 werd Karel gedwongen
een wapenstilstand met de Ottomanen te tekenen.
Vele jaren voerde Karel V oorlog met Frankrijk, met name tegen Francois I. Daarbij was
Italië de inzet. Tijdens de Slag bij Pavia in 1525 werd de Fransen een zware nederlaag
toegebracht en Francois zelfs gevangengenomen. Bij een nieuwe Franse aanval op Italië
in 1527 begon het onderbetaalde keizerlijke leger Rome te plunderen, Sacco di Roma. In
1529 volgde een vredesverdrag met Frankrijk, waarmee de eenheid van Frankrijk was
veiliggesteld en Italië definitief onder keizerlijke overheersing gekomen. Toch rukte
Francois in 1536 weer op naar Italië en bezette Savoye en Piemont. In 1538 volgde een
wapenstilstand en daarna trok Karel voor het eerst vreedzaam door Frankrijk en bezocht
het beroemde Parijs en kastelen aan de Loire.
In 1522 werd een inquisitieraad ingevoerd omdat het protestantisme als bedreigend voor
de wereldlijke orde werd beschouwd. In 1550 werd het beruchte Bloedplakkaat
uitgevaardigd, waarmee het bezitten of verspreiden van ketters materiaal, maar ook het
bijwonen van ketterse bijeenkomsten of het prediken ervan met de dood bestrafd werd.
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De macht van Karel was in Duitsland verzwakt doordat veel vorsten zich in een eigen
bond hadden verenigd. Bovendien braken de problemen rond de Reformatie hem op.
Toen gesteld werd dat de vorsten in het Schmalkaldisch Verbond de bepalingen van het
Concilie van Trente zouden bestrijden, trok Karel V ten strijde en behaalde in de Slag bij
Mühlberg een overwinning op de protestanten.
In 1555 deed Karel V troonsafstand, ongehoord. Vervolgens droeg hij de Nederlandse
gebieden over aan zijn zoon Filips en de rechten op het keizerschap aan zijn broer
Ferdinand. Hiermee werd Karels wereldrijk als het Huis Habsburg gesplitst in een
Spaanse en een Oostenrijkse tak. Na zijn dood in 1558 werd hij door zijn zoon Filips in
het Escorial bijgezet.

Titiaan, Karel V

Los Honores, Pieter Coecke van Aelst, detail

Na een regeerperiode van veertig jaar werd Karel V de meest geportretteerde persoon van
de zestiende eeuw. Vanwege zijn talloze reizen door het rijk heeft hij geen groot stempel
gedrukt op één bepaalde residentie. Zijn mecenaat bleef daardoor beperkt tot kleinere
bouwwerken zoals de hofkapel van het afgebrande paleis op de Koudenberg in Brussel
of de gebrandschilderde ramen in de Sint Goedelekerk, of wandtapijten, edelsmeedkunst
en meubilair. Karel bestelde talloze wandtapijten bij de meest gerenommeerde wevers
van Brussel en andere centra in de Nederlanden. De beroemdste serie is die van Los
Honores, gemaakt naar aanleiding van de kroning van Karel V te Aken in 1520. Zij
bevatten de hele waardenschaal van hoge idealen, waardoor de ethiek van de keizer werd
geleid: eer, adel, wijsheid en gerechtigheid. De ontwerpen zijn van Pieter Coecke van
Aelst.
Het meest indrukwekkende monument dat Karel V heeft nagelaten is zijn paleis in
Granada. Het gebouw in renaissancestijl moest een unieke bouwkundige uitbeelding
worden van zijn opvattingen van het universele keizerschap. De basisvormen bestaan uit
een vierkant en een cirkel. De bouw van de kolossale kathedraal in de Mezquita van
Córdoba is nooit geheel voltooid en heeft uiteindelijk een hybridisch gebouw overgelaten.
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De beroemdste portretten van Karel V zijn van de hand van Titiaan. Karel leerde hem in
1532 kennen en benoemde hem tot zijn hofschilder. Hij maakte een beroemd portret van
de keizer naar een werk van Jakob Seisenegger. Met dit portret introduceerde Seisenegger
het genre van staatsieportretten met de vorst ten voeten uit. Veel later, ca. 1550-1, kreeg
Titiaan de opdracht voor een altaarstuk, la Gloria, waar Karel geportretteerd is in
doodshemd en in gezelschap van enkele familieleden.

Jakob Seisenegger, Karel V

Belegering van Wenen, 1529

Ferdinand I was de broer van Karel V en bestuurde de Oostenrijkse erflanden voordat hij
keizer werd. Hij was ook de vertegenwoordiger van Karel V in Duitsland. Nadat Karel V
in 1556 troonsafstand had gedaan, werd Ferdinand de gekozen nieuwe keizer. Zijn
kroning vond plaats in Székesfehérvár. Hij trouwde met Anna Jagiellonica, de dochter
van koning Vladislaus II van Bohemen en Hongarije.
Omdat Oostenrijk miserabele economische en financiële tijden kende, voerde Ferdinand
de zog. Turken Taks in om het gebied te beschermen tegen de Ottomanen. Extra
troepensteun van Karel V was nodig, geld werd geleend bij Fugger. Nog tijdens het
bewind van Karel V was een einde gekomen aan het koninkrijk Hongarije in de Slag bij
Mohacs in 1526. In 1529 belegerde Suleiman Wenen en zag Ferdinand zich voor een
grote uitdaging gesteld. Hoewel een nieuwe Ottomaanse aanval in 1532 werd afgeslagen
sloot Ferdinand vrede met de Ottomanen en werd het oostelijk deel van Hongarije feitelijk
een Ottomaanse vazalstaat. Intussen speelden de problemen met de protestanten in
Bohemen, die in 1532 religieuze vrijheid kregen, maar zo’n tien jaar later kwamen velen
in opstand. Ferdinand nam deel aan de succesvolle campagne van Karel V tegen de Duitse
protestanten in 1547. Tijdens de Rijksdag in Augsburg in 1555 kwamen de Duitse
keurvorsten tot een vergelijk en leken de godsdiensttwisten voorbij. Hij versterkte de rol
van de Katholieke Kerk in Bohemen en stond positief tegenover de vestiging van
jezuïeten.
Ferdinand verbleef vaak in Praag, hoewel hij de stad niet had gekozen tot vaste
residentiezetel. In de koninklijke tuinen liet hij het fraaie lustslot Belvédère voor zijn
vrouw Anna van Bohemen bouwen. De bouw begon in 1538 onder leiding van Paolo
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della Stella en werd een van de vroegste en belangrijkste voorbeelden van Italiaanse
renaissance in Midden-Europa. Er is veel beeldhouwwerk in renaissancestijl aan het
exterieur van het gebouw. In deze periode verrezen nog talrijke andere renaissance
gebouwen in de stad, zoals het Schwarzenbergpaleis en het paleis van de Koninklijke
secretaris Florian van Gryspek.
In 1562 nam Ferdinand de Milanese schilder Arcimboldo in dienst als portrettist. Hij zou
later een grote carrière maken onder Rudolf II. Uniek zijn zijn portretten die bestaan uit
een assemblage van voorwerpen zoals fruit en groenten, bloemen en zelfs boeken, met
alle een relatie tot de geprotretteerde. Vanaf 1556 werd Wenen de nieuwe residentiestad,
in de Hofburg richtte hij als eerste een Kunstkammer in.
Maximiliaan II was Heilig Rooms keizer van 1564 tot 1576, hoewel Karel V liever zijn
zoon Philips II als opvolger had gezien. In 1562 was hij al gekroond tot koning van
Bohemen en gekozen koning van Duitsland. In 1563 was hij gekroond tot koning van
Hongarije en Kroatië. Zijn opleiding kreeg hij voornamelijk in Italië met leraren als de
humanistische geleerden Kaspar Ursinus Velius en Georg Tannstetter. Met argusogen
bezagen de Habsburgers hoe hij ook in contact kwam met de Lutherse leer. Hij probeerde
zelfs het schisma met de Lutherse keizerlijke staten teniet te doen. Hij fungeerde even als
keizerlijke vertegenwoordiging in Spanje voor zijn oom Karel V.

Maximiliaan en zijn jongere broers Ferdinand II en Johan

De relatie tussen de twee neven Philips II en Maximiliaan II was ongemakkelijk: Philips
was opgevoed als een Spanjaard en Maximiliaan beschouwde zich als de echte Duitse
prins. Philips was gereserveerd en schuw, Maximiliaan daarentegen extravert en
charismatisch. De voorliefde van Maximiliaan voor humanisme en religieuze tolerantie
viel niet goed bij Philips. In 1551 nam hij deel aan het Concilie van Trente. Een jaar later
trok hij in de Hofburg te Wenen in. Dat ging gepaard met een triomfantelijke intocht in
de stad en een optocht waar de olifant Suleiman in meeliep. Hij liet de Hofburg uitbreiden
met de renaissance Stallburg, de plaats van de latere Spaanse Rijschool. In Simmering
liet hij het Neugebaüde paleis optrekken. De bibliotheek van Maximiliaan werd de kern
van de latere Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. De aanstelling van Giovanni Pierluigi
da Palestrina als Kapellmeister bij zijn hoforkest liep stuk op financiële problemen.
De vereniging van de christelijke Kerk was een streven van Maximiliaan, maar hij slaagde
er niet in. Evenmin kon hij de Ottomanen uit Hongarije houden en moest bij het Verdrag
van Adrianopel in 1568 de gebieden van Transsylvanië, Walachije en Moldavië aan de
Ottomanen laten.
Maximiliaan II koos Praag niet als permanente woonplaats. Wel werden tijdens zijn
regeringsperiode de bouwwerken in de koninklijke tuin, de grote Balspelzaal, en op de
burcht, de paardenstallen, voltooid door de architect Bonifatius Wolmut. Tijdens het
bewind van zijn zoon Rudolf II werd het indrukwekkende grafmonument door Alexander
Colin in de Praagse Veitskathedraal voltooid.
Rudolf II volgde als oudste zoon van Maximiliaan II zijn vader op als Heilig Rooms
keizer en regeerde van 1567 tot 1612. Hij was veel meer een man van de kunsten en
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wetenschap dan van politiek. Hij was vooral geïnteresseerd in occulte wetenschap zoals
astrologie en alchemie, verzamelde rariteiten en was een ware mecenas van de beeldende
kunsten. Typisch voor zijn tijd was hij een ‘homo melancholicus’. Hij leefde
teruggetrokken, maar had verschillende onwettige kinderen verwekt bij zijn maîtresse
Catherina Strada.
Rudolf stond tolerant tegenover protestanten en joden. Zijn streven om de christelijke
wereld te verenigen leidde tot een lange oorlog met de Ottomanen in 1593. Een jaar later
kwamen de uitgeputte onderdanen in Hongarije in opstand, Rudolf moest de macht over
de Hongaarse politiek aan zijn jongere broer aartshertog Matthias overgeven. Deze laatste
dwong een moeilijke vrede af in 1606 met de Hongaarse rebellen en de Ottomanen.
Tegelijkertijd eisten de Boheemse protestanten grotere religieuze vrijheid, door Rudolf in
1609 erkend in de ‘Majesteitelijke Brief’. De eis om meer religieuze vrijheid in Bohemen
was echter zeer groot (uiteindelijk zou het leiden tot de Dertigjarige Oorlog), Rudolf werd
door zijn broer Matthias gevangengehouden in zijn kasteel te Praag en behield weliswaar
de ‘lege’kroon van Heilig Rooms keizer, maar moest het Boheemse koningschap afstaan
aan zijn broer.

Arcimboldo, Rudolf II als Vertumnus

Tijdens het bewind van Rudolf II maakte Praag een kwart eeuw van economische bloei
door. Rudolf was de eerste Habsburgse keizer die Praag tot residentie verhief. De stad
beleefde een invasie van buitenlanders, edellieden, gezantschappen en zakenlieden voor
kostbare luxegoederen. Rudolf II toonde sterke overeenkomst met Karel IV, beiden waren
hartstochtelijke kunstverzamelaars. De Praagse burcht werd een van de grootste
kunstmusea en belangrijkste centrum van het maniërisme. Voor zijn enorme
verzamelingen van duizenden schilderijen en beelden bouwde Rudolf twee grote zalen,
de zog. Galerie en de Spaanse Zaal. In de verzameling waren werken van Leonardo,
Michelangelo, Rafael, Titiaan, Pieter Brueghel, Albrecht Dürer, Lucas Cranch en vele
anderen. Daarnaast verzamelde Rudolf curiosa in de grootste Kunstkammer van Europa,
antieke beeldhouwkunst, mozaïeken, klokken en geïllustreerde manuscripten. Hij had een
aantal hofschilders in dienst zoals Bartholomaeus Spranger, Roelant Savery en Hans van
Aken, maar bovenal Arcimboldo. Een beroemd beeldhouwer die voor hem werkte was
Adriaen de Vries. Prominente astronomen als Tycho Brahe en Johan Kepler werden naar
Praag gehaald, waardoor de stad een centrum van astronomische kennis werd. Kelley was
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een befaamde alchemist. Zijn levenlang was Rudolf op zoek naar de ‘Filosofensteen’, hij
had zelfs een eigen alchemistisch laboratorium. De stad was ook een trefpunt van
vertegenwoordigers van de Europese muziek. Veel kunstwerken verdwenen na zijn dood
naar Wenen of werden geplunderd op het einde van de Dertigjarige Oorlog. De voor hem
ontworpen keizerskroon zou tot het einde van de Habsburgse regiem gebruikt worden.
Kunsthistorisch was het Praag van Rudolf II van belang vanwege de symbiose van de
Italiaanse en Noord-Europese beweging van het maniërisme als voorbereidende fase van
de vroege barok.

Pieter Brueghel, de toren van Babel, voormalig bezit van Rudolf II

Matthias was de jongere broer van Rudolf en werd in ons land vooral bekend omdat hij
in 1578 Gouverneur-Generaal van de Staten-Generaal werd en een belangrijke rol speelde
bij de Unie van Utrecht in 1579 waarin de vrijheid van religie op basis van de lokale
situatie werd geregeld. In 1608 dwong hij Rudolf afstand te doen van Hongarije,
Oostenrijk en Moravië. In 1611 werd Rudolf gedwongen zijn keizerlijke kroon aan
Matthias af te staan. Hij zou tot 1619 Heilig Rooms keizer blijven. In 1617 verhuisde hij
met zijn hofhouding naar Wenen. Zijn verzoeningsgezinde politiek in religieuze kwesties
werd gedwarsboomd door de fel katholieke Habsburgers, vooral door zijn broer
aartshertog Maximiliaan die de opvolging van de onbuigzame katholieke aartshertog
Ferdinand wilde veiligstellen. Met de Tweede Defenestratie in 1618 (katholieke
stadhouders in de Praagse burcht uit het raam gegooid) brak de Boheemse protestantse
revolte uit, het begin van de Dertigjarige Oorlog. Daarbij wist de factie van Maximiliaan
de macht over te nemen en zou Ferdinand de nieuwe keizer worden.

Posthuum portret van Matthias
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Na de dood van Matthias in 1619 werd Ferdinand II tot Heilig Rooms keizer gekroond,
maar door de Boheemse protestanten afgezet. De felle opstelling van Ferdinand tegen de
protestanten veroorzaakte een oorlog in het gehele rijk. Als katholiek wilde hij de
Katholieke Kerk in het gehele rijk herstellen. De Dertigjarige Oorlog zou het Heilig
Roomse rijk verwoest achterlaten. De Slag van de Witte Berg in 1620 was een van de
beslissende slagpartijen van de Dertigjarige Oorlog die uiteindelijk leidde tot de
gedwongen bekering van de Boheemse bevolking tot het katholicisme. Een jaar later
werden 27 Boheemse opstandige edelen op het plein van de Oude Markt te Praag
terechtgesteld. Keizer Ferdinand II, in wiens persoon zich een door jezuïeten gevormd
contrareformatorisch fanatisme verenigde met het Habsburgse streven naar absolute
macht, besloot van de rebellerende Boheemse ketters volgzame katholieken te maken.
Maar voor alles wilde hij de economische macht van de Boheemse steden breken.

Slag van de Witte Berg, 1620

In 1622 huwde Ferdinand zijn tweede vrouw, Eleonora Gonzaga. De verenigde
keizerlijke en Spaanse troepen versloegen protestantse troepen in het Heilig Roomse rijk
in hetzelfde jaar. Het Reformationspatent van 1624 beval dat iedere protestantse dominee
en leraar in Opper-Oostenrijk in een speciaal register moest worden opgenomen. De
medische- en rechtenfaculteiten van de universiteit van Praag werden verenigd onder
theologische en filosofische faculteiten van het Jezuïtencollege. In 1625 beval de keizer
dat alle protestanten in Opper-Oostenrijk tot het katholicisme moesten worden bekeerd,
alleen de edelen mochten de regio verlaten.
In 1624 wist kardinaal Richelieu een allantie te vormen met Denemarken tegen de
Habsburgers. In 1625 werd een alliantie gevormd tussen Engeland, Holland en
Denemarken tegen de katholieke alliantie. Albrecht van Wallenstein wist voor Ferdinand
met een groot leger de protestanten in Denemarken, Anhalt en Silezië te verslaan. De
protestanten wisten toen Gustav III Adolphus van Zweden te overtuigen te helpen.
Daarop trokken de Zweedse troepen van Noord-Duitsland naar Oostenrijk. Na enkele
gewonnen veldslagen raakten de Zweedse troepen verzwakt, wat de Franse koning
Lodewijk XIII en kardinaal Richelieu deed besluiten om de protestante troepen te hulp te
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schieten. Met zijn dood in 1637 liet Ferdinand II aan zijn zoon Ferdinand III een rijk
achter dat nog altijd in oorlog was.
De door de Dertigjarige Oorlog veroorzaakte emigraties en confiscaties, met name in
Bohemen, schiep ideale voorwaarden voor de contrarefomatorische barokarchitectuur. Er
was meer dan voldoende ruimte en gelegenheid voor de bouw van barokpaleizen maar
vooral jezuïetencolleges en kloostergebouwen van de nieuwe geestelijke orden. De
barokstijl werd de kunstuiting van de zegevierende Habsburgers. Albrecht van
Wallenstein had als keizerlijk generaal zijn grote vermogen verworven door financiële
transacties met geconfisceerd grondbezit van niet-katholieken en door zijn loon voor zijn
militaire verdiensten voor de keizer. Hij liet in Praag een immens paleis voor zichzelf
bouwen.

Ferdinand en zijn eerste vrouw Maria Anna van Spanje

Ferdinand III was de oudste zoon van keizer Ferdinand II. Hij volgde zijn vader in 1637
op als Heilig Rooms keizer. Hij hoopte tijdens zijn keizerschap vrede te sluiten met
Frankrijk en Zweden. Echter pas in 1648 bij de Vrede van Westfalen (Münster,
Osnabrück) kwam een einde aan de tragische oorlog. In 1644 gaf hij alle heersers van
Duitse staten om hun eigen buitenlandse politiek te bepalen, maar dit zou het keizerlijk
gezag alleen maar uithollen. De keizer stierf in 1657.
Ferdinand was een mecenas van muziek en componeerde zelf. Hij studeerde muziek
onder Giovanni Valentini en had nauwe relaties met Johann Jakob Froberger, een van de
belangrijkste componisten van de zeventiende eeuw.
Leopold I was de tweede zoon van Ferdinand III en volgde hem op als Heilig Rooms
keizer in 1658. Hij regeerde bijna vijftig jaar, tot 1705 en was daarmee de langst regerende
Habsburgse keizer. Hij was uitzonderlijk geschoold in de klassieken, literatuur,
geschiedenis, astronomie en was zeer geïnteresseerd in muziek. Hij sprak vloeiend vier
talen en was de personificatie van de pietas Austriaca, de loyale katholieke houding van
het Habsburgse Huis. Zijn carrière werd bepaald door een decennialange rivaliteit met
Lodewijk XIV. Een ander probleem waren de Ottomanen die regelmatig zich bemoeiden
met Transylvanië. Dit leidde in 1663 tot een oorlog met het Heilig Roomse rijk. Dit leidde
tot een wapenstilstand van twintig jaar. In 1672 voegde hij zich bij een alliantie voor de
verdediging van de Verenigde Provincieën der Nederlanden tegen de agressieve militaire
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handelingen van Lodewijk XIV. Bij het Verdrag van Nijmegen had Frankrijk het meeste
voordeel, maar in ieder geval was er geen totale Franse invasie in de Nederlanden. In
1686 begon de Negenjarige Oorlog, waarbij Leopold ook betrokken raakte, en die
eindigde met de Vrede van Rijswijk in 1697. Bij de Spaanse Successieoorlog wilde
Leopold zijn jongere zoon de gehele Spaanse erfenis geven, ondanks de wens van de
overleden Spaanse koning Karel II (ook Habsburg). Karel II had de Spaanse troon
voorbestemd voor Philippe van Frankrijk, hertog van Anjou en kleinzoon van Lodewijk
XIV.

Jan Thomas van Ieperen, Leopold I in ballet à cheval

De keizer trad zeer repressief op in Hongarije tegen protestantse opstanden. De
Ottomaanse sultan maakte gebruik van deze onrust en zond in 1683 een enorm leger naar
Oostenrijk dat tot bij Wenen kon geraken. Leopold won de Grote Turkse Oorlog van de
Ottomanen dankzij de militaire talenten van prins Eugène van Savoye. In 1699 tekende
de sultan het verdrag van Karlowitz waarbij hij de souvereine macht van de Habsburgers
over bijna geheel Hongarije erkende.
De Vrede van Westfalen in 1648 was een politieke nederlaag voor Habsburg. Het idee
dat Europa een enkel christelijk imperium was, bleek voorbij. Bovendien werd land en
invloed verdeeld onder de anti-Habsburgse alliantie die geleid werd door Frankrijk en
Zweden. Habsburg was verzwakt als keizerrijk, maar Leopold wilde de macht in eigen
land versterken. Het gezag van de keizer over de leden van het keizerrijk werd verzwakt,
de keizer moest meer vertrouwen op zijn positie als heerser van de Oostenrijkse
aartshertogdommen en van Hongarije en Bohemen.
In 1666 trouwde Leopold met Margarita Teresa van Oostenrijk, dochter van koning
Philips IV van Spanje.Zij was de blonde prinses in Las Meninas van Velasquez. Talrijke
portretten van haar door Velasquez werden van het hof in Madrid naar Leopold gestuurd
in afwachting van zijn verloofde.
Zoals zijn vader was Leopold een mecenas van muziek. Beroemde componisten als
Antonio Bertali, Ferdinand Tobias Richter en Johann Fux werkten voor hem. Hij
componeerde ook zelf, en veel van zijn werk werd uitgegeven met werk van zijn vader
en omschreven als’werken van uitmuntend hoge kwaliteit’.
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Joseph I was de oudste zoon van Leopold I en zijn derde vrouw en was Heilig Rooms
keizer tussen 1705 en 1711. Hij zette de Spaanse Successieoorlog die door zijn vader
tegen Lodewijk XIV was begonnen, voort. Daarbij lukte het hem niet zijn jongere broer
Karel tot koning van Spanje te maken, maar slaagde er in om door de overwinningen van
zijn militaire commandant Eugène van Savoye het bewind over Italië te krijgen. Muziek
en jacht waren zijn passie. Hij werd gezien als een hervormingsgezinde, vooruitziende
bestuurder. Hij stierf tijdens de pestepidemie van 1711. Zijn graf in de keizerlijke crypte
van de Habsburgers in Wenen werd ontworpen door Johann Lukas von Hildebrand.
Een van meest toonaangevende en meest originele architecten van zijn tijd was Johann
Bernhard Fischer von Erlach. In 1705 werd hij door Joseph I tot hofarchitect benoemd.
De keizer wilde met hem Lodewijk XIV naar de kroon steken. Zijn op Bernini lijkende
stijl is ongetwijfeld het gevolg vanwege het feit dat hij enige tijd bij deze Romeinse
architect/beeldhouwer in de leer was geweest. Hij had al in 1695 het Winterpaleis van
prins Eugène van Savoye ontworpen. Zijn meesterwerk is ongetwijfeld de Karlskirche in
Wenen die in opdracht was gegeven door keizer Karel VI, de opvolger van Joseph I. De
kerk is een welbewuste synthese van gewijde en keizerlijke architectuur waarin heidense,
joodse en christelijke verwijzigingen zijn opgenomen en Karel VI wordt gezien als een
tweede Salomon en een tweede Augustus. De kerk vormt een analagie in steen van de
gravures in Fischers Entwurff einer historischen Architektur, een bijzondere compilatie
van de wereldarchitectuur. Zijn bouwstijl bereikte een hoogtepunt in de keizerlijke
bibliotheek van de Hofburg.

Wenen, Karlskirche, 1716-23

Wenen, keizerlijke bibliotheek Hofburg

Karel VI volgde zijn vader Joseph I als Heilig Rooms keizer in 1711 en bleef dat tot 1740.
Hij had twee kinderen: Maria Theresa, de laatste Habsburgse vorst, en Maria Anna die
gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden werd. In 1713 had Karel de Pragmatische
Sanctie getekend waardoor zijn dochter Maria Theresa hem kon opvolgen. Bij de
geboorte van Maria Theresa had hij de nichten en dochters van zijn oudere broer Joseph
onterfd. Karel was de laatste mannelijke erfgenaam in mannelijke lijn op de Habsburgse
troon Hij was succesvol in de Oostenrijkse-Turkse Oorlog, 1716-8. De Oorlog van de
Quadruple Alliantie van 1718 tot 1720 eindigde ook in een Habsburgse overwinning.
Karel steunde Augustus van Saksen tegen Stanislaw Leszczynski in de Poolse
Successieoorlog. Een oorlog tegen de Ottomanen in 1737 werd door Oostenrijk verloren.
De architect Fischer von Erlach werd in 1723 opgevolgd door Johann Lukas von
Hildebrandt. Hij werd hofarchitect, maar hij kon zich niet doen gelden tegenover vader
en zoon Fischer von Erlag die voor de Hofburg belangrijke werken ontwierpen. Daarom
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werkte hij vooral voor aristocraten. Voor prins Eugène de Savoye ontwierp hij zijn
meesterwerk, het Belvedere-paleis in Wenen. Het Untere Belvedere was als zomerverblijf
gebouwd, het Obere Belvedere deed dienst als onderkomen voor de grote kunstcollectie
van de prins en zijn bibliotheek. Zijn beroemdste werk is wellicht de Karlskirche in
Wenen, gebouwd in opdracht van de keizer als gelofte aan Carolus Borromaeus als de
pestepidemie van 1713 zou eindigen.

Johann Lukas von Hildebrandt, Obere Belvedere, 1721-3

Wittelsbach dynastie van gekroonde keizers
Karel VII: 1742-1745. Achter-achter kleinzoon van Ferdinand II

Karel VII was de eerste persoon in drie eeuwen die niet uit het Huis van Habsburg kwam,
maar door bloedverwantschap en huwelijk wel keizer werd, van 1742 tot 1745.

Joseph Vivienne, portret Karel VII

Karel was getrouwd met aartshertogin Maria Amalia van Oostenrijk, de jongste dochter
van Joseph I. Hij onderhield hechte banden met het Franse hof. Met de Oostenrijkse
Successieoorlog in 1741 eiste hij de keizerlijke troon op, en na enkele schermutselingen
werd hij 1742 in Praag tot Heilig Rooms keizer gekroond. Kort na zijn kroning werden
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de meeste gebieden echter door de Oostenrijkers ingenomen en Beieren bezet door de
troepen van Maria Theresa. Spottenderwijs zei men van hem ‘Caesar et nihil’, een keizer
die drie jaar in ballingschap leefde in Frankfurt en even in München.
Tijdens het korte bewind van Karel VII was de Beierse rococo op zijn hoogtepunt. Het
paleis Nymphenburg in München werd tijdens zijn bewind voltooid. Het paleis werd de
favoriete zomerresidentie van Beierse vorsten. Karel had al in 1731 palais Porcia gekocht
en laten verbouwen in rococo-stijl voor zijn mâtresse gravin Topor-Morawitzka. De
beroemde architect Francois de Cuvilliés liet hij palais Holnstein bouwen voor een andere
mâitresse, Sophie Caroline von Ingenheim.

München, Schloss Nymphenburg

Lotharingen dynastie van gekroonde keizers
Frans I: 1745-1765. Achterkleinzoon van Ferdinand III

Frans I was geboren in Nancy, hertog van Lotharingen en verbonden met het Habsburgse
Huis door zijn grootmoeder. In 1736 trouwde hij met Maria Theresia die de werkelijke
touwtjes in handen zou hebben. Hij kreeg het groothertogdom Toscane in handen. In
politiek en diplomatie was hij niet actief, dat deed Maria Theresia. Daarentegen was hij
zeer geschikt voor de financiële zaken van het rijk. Hij had met Maria Theresia maar liefst
zestien kinderen, onder wie Marie-Antoinette die met de laatste Franse koning was
getrouwd.
In 1756 brak de Zevenjarige Oorlog uit met haar aartsvijand Frederik II van Pruisen.
Uiteindelijk erkende zij het gezag van Pruisen over Silezië. Zij gold als een van de meest
invloedrijke en verlichte monarchen van het absolutistisch tijdperk. Zij probeerde in
navolging van andere Europese grootmachten een koloniaal imperium op te bouwen.
Haar dochters werden strategisch uitgehuwelijkt binnen de vorstenhuizen van Europa.
De bouw van Schloss Schönbrunn is met Maria Theresia verbonden. Zij liet de architect
Johann Bernard Fischer von Erlach het jachtslot verbouwen tot een keizerlijke
zomerresidentie. In een eerste plan was het paleis op de Gloriette-heuvel gepland, maar
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dit plan werd niet gerealiseerd. Vervolgens werd het slot onder aan de heuvel gebouwd.
De naar voren uitstekende vleugels aan de hofzijde doen denken aan die van het
voorbeeld: Versailles. Het slot werd het lievelingspaleis van Maria Theresia. In 1780
kwam zij te overlijden en was in 650 jaar de enige regerende vrouw in de Habsburgdynastie.

Martin van Meytens, Frans I, Maria Theresia en hun gezin

De veertigjarige regering van Maria Theresia werd als zeer succesvol beschouwd. Haar
hervormingen hadden het rijk veranderd in een moderne staat met internationaal aanzien.
Haar bewind wordt gezien als het begin van het verlichte absolutisme in Oostenrijk,
gecentraliseerd en gemoderniseerd. Toch werd zij nog sterk beïnvloed door het oude
katholicisme en was zij een voorstander van bijvoorbeeld folteringen.
Habsburg-Lotharingen dynastie van gekroonde keizers
Joseph II: 1765-1790. Zoon van Maria Theresia en Frans I
Leopold II: 1790-1792. Broer van Joseph II
Frans II: 1792-1806. Zoon van Leopold II
Joseph II was de oudste zoon van Frans I en Maria Theresia en regeerde als heilig Rooms
keizer van 1765 tot 1790. Hij was een verlicht absolutist, maar zijn hervormingen stuitten
op veel weerstand waardoor zijn plannen slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd. Hij
wordt gerankschikt onder de grote verlichte monarchen, samen met Catharina de Grote
en Frederik van Pruisen. Zijn opvoeding werd bepaald door de boeken van Voltaire, de
Encyclopédie en de handelwijze van Frederik van Pruisen. In 1760 trouwde hij met
Isabella van Parma als bezegeling van het verdedigingspact tussen Frankrijk en
Oostenrijk in 1756. Reeds in 1763 stierf zijn vrouw. Om politieke redenen trouwde hij
daarop in 1765 met Maria Josepha van Beieren.
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Joseph was een groot pleitbezorger van religieuze tolerantie maar durfde de macht van de
kerk niet in te perken, daarnaast schafte hij de slavernij in 1781 af en probeerde de
handelsbeperkingen op te heffen. Hij geloofde heilig in de macht van de staat als deze
door rede werd bestuurd. Van zijn moeder had hij het geloof geërfd in de ‘august’kwaliteit van het Huis van Austria en de aanspraak om wat dan ook te verwerven wat
noodzakelijk was voor haar macht en voordeel. Na de dood van zijn moeder had hij meer
de vrije hand om zijn verlichte ideeën door te voeren. Religieuze ordes werden
gereduceerd, kerkelijk grondbezit kwam in wereldlijke handen, het gebruik van Duits als
eenheidstaal werd verplicht. Een enorme hoeveelheid nieuwe wetten werd ingevoerd,
bedoeld om elk aspect van het rijk te regelen en reorganiseren.

Pompeo Battoni, Joseph II (l.) en zijn broer Peter Leopold

Joseph maakte elementaire schoolopleiding verplicht voor iedereen, voor joden en andere
religieuze minderheden werden aparte scholen gesticht. In Wenen liet hij het Allgemeines
Krankenhaus bouwen in 1784.
Joseph was een expansionistisch leider die de Habsburgse monarchie de grootste van de
Europese machten wilde maken. Hij stond op goede voet met Rusland, maar was in
oppositie met Pruisen en Turkije. Zijn hoofddoel was Beieren te verwerven. De
Habsburgse invloed was een essentiële factor in de ontwikkeling van de Balkan. Zijn
hervormingen en politiek maakten hem niet populair; de bevolking betichtte hem ervan
in elk detail van hun leven tussenbeide te komen, de hervormingen waren vooral op basis
van zijn criteria en niet voor het welzijn van de bevolking.
Zoals veel van de verlichte despoten uit zijn tijd was Joseph een mecenas van de kunsten.
Hij stond bekend als de ‘Muzikale Koning’ en gaf aan Mozart de opdracht voor de
Duitstalige opera ‘Die Einführung aus dem Serail’. Ludwig van Beethoven kreeg de
opdracht een funeraire cantate voor hem te schrijven.
De broer van Joseph II, Leopold II, was Heilig Rooms keizer van 1790 tot 1792. Het
groothertogdom Toscane (Medici) was in Habsburgse handen gekomen en Leopold III
regeerde voor enkele jaren als groothertog van Toscane. Gedurende deze periode werd
het groothertogdom welvarend. Hij was de eerste die de doodstraf afschafte in 1786. Hij
stichtte la Specola in Florence, een Wunderkammer met natuurhistorische artefacten, en
stelde het als eerste museum publiekelijk open. Hij werkte aan een moderne grondwet en
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voerde talrijke sociale en economische hervormingen in. Als keizer vaardigde hij echter
ook in 1790 een decreet uit waarin werd bevolen dat duizenden Boheemse slaven die door
zijn broer Joseph waren bevrijd weer in slavernij werden gedreven, bedoeld om de edelen
in de verschillende Habsburgse gebieden een hand toe te steken. Zijn zus Marie
Antoinette, echtgenote van de Franse koning Lodewijk XVI, werd slachtoffer van de
Franse Revolutie.

Pompeo Battoni, Leopold II als groothertog van Toscane

Het Habsburge rijk werd in het oosten bedreigd door de agressieve ambities van Catharina
II van Rusland en de politiek van Pruisen. Met steun van Engeland wist hij Pruisen op de
knieën te krijgen en werd in 1790 tot koning van Hongarije gekroond. De Magyaren
kregen een dominante positie. In 1791 sloot hij een finale vrede met de Ottomanen.
Voor de kroning van Leopold als koning van Bohemen in 1791 werd door de Staten van
Bohemen aan Mozart de opdracht gegeven tot het schrijven van de opera ‘La clemenza
di Tito’. Ter ere van de kroning werd het Lobkowicz paleis in Praag geheel verbouwd.
De zoon van Leopold II, Frans, was de laatste Heilig Roomse keizer, regerend van 1792
tot 1806. Hij hief het Heilig Roomse keizerrijk op na de vernietigende nederlaag door
Napeleon in de Slag bij Austerlitz. In 1804 had hij het Oostenrijks keizerrijk gesticht en
werd de eerste keizer van Oostenrijk, van 1804 tot 1835.

Ludwig Streitenfel, Francis II
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Frans raakte betrokken in de Napoleontische oorlogen (al sinds veel Europese landen zich
tegen de agressieve politiek van Napoleon gingen verzetten) waardoor Oostenrijk
drastisch verzwakte. Oostenrijk speelde een belangrijke rol bij de finale nederlaag van
Napoleon en mocht als erkenning hiervoor het Congres van Wenen voorzitten. Hij zette
een grote organisatie van geheime dienst op, bang om ondermijnd te worden door
revolutionaire ideeën. Als keizer van Oostenrijk sinds 1806 nam hij de titel aan van keizer
Frans I.

Keizer Frans I van Oostenrijk rond 1820

Na 1806 gebruikte de keizer als titels: ‘Wij Frans de Eerste, bij de gratie Gods keizer van
Oostenrijk, koning van Jeruzalem, Hongarije, Bohemen, Dalmatië, Kroatië, Slavonië,
Galicië en Lodomeria; aartshertog van Oostenrijk; hertog van Lotharingen, Salzburg,
Wurzburg, Franconia, Styria, Carinthia en Carniola; groothertog van Krakau;
grootprins van Transylvanië; markgraaf van Moravië; hertog van Sandomir, Masovië,
Lublin, Boven en Beneden Silezië, Auschwitz en Zator, Teschen en Friuli; prins van
Berchtesgaden en Mergentheim; prinselijke graaf van Habsburg, Gorizia en Gradisca en
van Tirol; en markgraaf van Boven en Beneden Lusitanië en in Istrië’.
Stille Grösse, edle Einfalt.

53

©Posterheide Brabant, Helmond

