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Introductie
Voor de Bourgondische en de vroeg-Habsburgse vorsten was Mechelen niet
alleen een belangrijk politiek en cultureel knooppunt, maar ook een opvoedkundig centrum. Drie opeenvolgende generaties Habsburgse prinsen en prinsessen
brachten er hun kindertijd door.
Nadat Filips de Schone in 1506 was gestorven en zijn vrouw Johanna van
Castilië ontoerekeningsvatbaar verklaard, zijn vier van hun kinderen, Eleonora (van
Oostenrijk), Karel (V), Maria (van Hongarije) en Isabella (van Oostenrijk) naar Mechelen gebracht en onder de voogdij geplaatst van hun tante, regentes Margareta
van Oostenrijk. Na de dood van Isabella van Oostenrijk in 1526 werden haar drie
kinderen met koning Christiaan II van Denemarken, Johan, Dorothea en Christina,
naar Margareta in Mechelen gestuurd. Net als haar broer Filips de Schone had
Margareta van Oostenrijk zelf een deel van haar jeugd doorgebracht in de stad,
aan het hof van Margareta van York.
De pedagogische uitstraling van het hof van Margareta van Oostenrijk was zo
groot dat vooraanstaande families uit heel Europa hun kinderen erheen stuurden.
De meest bekende onder hen was de toekomstige Engelse koningin Anne Boleyn.
Ze kwam in 1513 naar Mechelen en leerde er onder andere dansen en Frans
spreken.
De aanwezigheid van de Habsburgse prinsen en prinsessen in Mechelen
zorgde ook voor een belangrijke artistieke impuls. Van bijzondere kunsthistorische waarde is een reeks weinig bekende kinderportretten door enkele van de
meest prominente schilders uit die tijd, zoals Jan Gossart, Juan de Flandes, de
Meester van het Mechelse Sint-Jorisgilde, Pieter van Coninxloo en Bernard van
Orley. Ze behoren tot de vroegste maar ook meest indringende kinderportretten
uit de westerse schilderkunst. Ze werden gebruikt in huwelijksonderhandelingen,
geschonken aan familieleden en bondgenoten of bewaard als aandenken.
Deze tentoonstelling brengt een selectie van de Habsburgse kinderportretten voor het eerst samen in de stad die een centrale rol speelde in hun ontstaan
en vertelt het historische, didactische en artistieke verhaal erachter.
Deze werken zijn gemaakt tijdens een periode waarin er veel over de opvoeding van kinderen is geschreven. De ideeën van humanisten zoals Desiderius Erasmus en Juan Luis Vives hebben tot op de dag van vandaag de manier
bepaald waarop we kinderen opvoeden. Verschillende van deze pedagogische
werken zijn ontstaan in de buurt van het Habsburgse hof. Ze omvatten bekende
verhandelingen van Erasmus, zoals het Institutio principis Christiani [De opvoeding van de christenvorst] (1516), geschreven voor Karel V, en De pueris statim ac
liberaliter institute declamatio [Over de opvoeding van kinderen] (1529).
Net als de kinderportretten hebben deze geschriften vaak meisjes als hun
onderwerp, bijvoorbeeld in de Enseignements à sa fille (ca. 1505) door Anne de
France en in De institutione feminae Christianae [De opvoeding van een christelijke vrouw] (1523) door Vives.
Aan de hand van beeldende kunstwerken, boeken, prenten, brieven, juwelen
en gebruiksvoorwerpen wil Kinderen van de Renaissance een unieke inkijk bieden
in het onderwijs, de emoties en de eigenheid van kinderen op de overgang tussen de middeleeuwen en de moderne tijd. De tentoonstelling toont tegelijk een
van de belangrijkste vorstenhuizen uit de Europese geschiedenis op een cruciaal
moment van haar ontwikkeling. Door hun bijzondere artistieke waarde blijven de
Habsburgse kinderportretten vandaag even pregnant en relevant als de opvoedkundige geschriften van Desiderius Erasmus en Juan Luis Vives.
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1. Een hof voor kinderen en kunst
Het verhaal van Mechelen als opvoedkundig centrum voor het Bourgondisch-Habsburgse vorstenhuis speelt zich vrijwel volledig af in het Hof van Kamerijk, een gebouw aan de noordoostrand van de stad. Het is vernoemd naar de eerste eigenaar, Jan van Bourgondië, bisschop van Kamerijk. In 1477 ging Margareta
van York er wonen en in 1486 kocht de stad het van haar om het als residentie te
schenken aan de toen achtjarige Filips de Schone. Vervolgens zouden drie opeenvolgende generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsjes en prinsesjes er wonen
en worden opgevoed: Filips en zijn zusje Margareta; vanaf 1501 de kinderen van
Filips met Johanna van Castilië: Eleonora (°1498), Karel (°1500), Isabella (°1501)
en Maria (°1505). Vanaf 1518 woonde ook Ferdinand (°1503), die in Spanje was
geboren en opgevoed, er enige tijd. Na de dood van Isabella in 1526 werden ook
haar kinderen met Christiaan II, de koning van Denemarken en Noorwegen, naar
Mechelen gebracht en betrokken zij gedurende enkele jaren het Hof van Kamerijk.
Een uitgebreide hofhouding, met aan het hoofd een gouverneur, stond ten dienste
van de kinderen.
Vrijwel alle Bourgondisch-Habsburgse kinderen die in het Hof van Kamerijk
hebben gewoond, werden tijdens hun verblijf in Mechelen geportretteerd. Deze
schilderijen ontstonden vooral op initiatief van Margareta van York en Margareta
van Oostenrijk. Vanuit het Hof van Savoye, aan de overkant van de straat, overzagen zij de opvoeding van de kinderen. Voor het maken van de portretten deden
ze een beroep op een reeks prominente schilders die verbonden waren aan het
Bourgondisch-Habsburgse hof, zoals de Meester van het Mechelse Sint-Jorisgilde, Pieter van Coninxloo, de Meester van de Magdalenalegende en Jan Gossart.
De overgeleverde portretten van de kinderen bieden een uniek overzicht van de
evolutie van het vroege kinderportret tussen het einde van de vijftiende en de
eerste decennia van de zestiende eeuw.

2. Politiek
De aanwezigheid van de Bourgondisch-Habsburgse prinsen in Mechelen viel
samen met een explosieve machtstoename van het Huis Habsburg, een adellijke
familie met als stamland het hertogdom Oostenrijk. Hoewel de Habsburgers sinds
1438 de titel voerden van keizers van het Heilige Roomse Rijk, waren hun effectieve politieke macht en hun financiële slagkracht beperkt. Daarin kwam verandering
toen Maximiliaan van Oostenrijk in 1477 in het huwelijk trad met Maria van Bourgondië, de erfgename van het welvarende Bourgondische landencomplex. Strategische huwelijken bleven voor de Habsburgers het beproefde middel om hun
macht uit te breiden. Ze brachten in de daaropvolgende decennia ook het Spaanse rijk en Bohemen en Hongarije onder Habsburgs gezag. Bijna alle Habsburgse
prinsjes en prinsesjes werden tijdens hun verblijf in Mechelen verloofd, vaak
meerdere malen en op erg jonge leeftijd.
Beeldvorming speelde een belangrijke rol bij de consolidatie van de
Habsburgse macht. Portretten werden uitgewisseld tijdens de onderhandelingen
die voorafgingen aan dynastieke huwelijken. Ze toonden hoe de potentiële huwelijkspartner eruitzag, of hij/zij gezond en niet misvormd was. Door de integratie
van wapenschilden geven dynastieke portretten vaak ook aan welke gebieden
iemand in een huwelijk kon inbrengen. De zich sterk ontwikkelende prentkunst
en boekdrukkunst boden voordien ongeziene mogelijkheden tot verspreiding.
Groepsportretten en stambomen toonden het gezicht en de herkomst van de
Habsburgse macht.
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Samen met de Bourgondische landen werden ook de rijke Bourgondische
politieke tradities en ceremonies, zoals de Orde van het Gulden Vlies en de Blijde
Intredes, door de Habsburgers geïntegreerd. De kinderen in Mechelen werden er
al op jonge leeftijd mee vertrouwd gemaakt en speelden er een rol in.

3. Opvoeding
De prinsenkinderen in Mechelen genoten een opvoeding van een bijzonder hoog niveau. Ze was vooral gericht op de prominente sociale positie die de
kinderen in de maatschappij zouden gaan innemen. Er werd gestreefd naar een
evenwicht tussen lichamelijke, intellectuele en morele vorming. De eerste lag nog
helemaal in het verlengde van de hoofse riddercultuur van het Bourgondische hof:
paardrijden, toernooien, en natuurlijk de valkerij en andere vormen van jacht. De
andere waren sterk bepaald door de ideeën van het opkomende humanisme. Prominente humanisten zoals Adriaen van Utrecht en Desiderius Erasmus speelden

Jan Van Beers, Karel V
als kind, 1879, olieverf
op doek, KMSKA

(ter plaatse of op afstand) een bepalende rol in de opvoeding van de kinderen.
De bekende Librije van de Bourgondische hertogen werd bewaard in het Hof van
Kamerijk en gebruikt in de opvoeding van de kinderen. Muziek en dans maakten
eveneens deel uit van het curriculum. Ook voor spel lijkt er veel ruimte te zijn geweest.
De cultuur in het Hof van Kamerijk was uitgesproken internationaal. Maximiliaan van Oostenrijk, die vooral aan het Habsburgse hof in Innsbruck woonde, had
een hand in zowat alle belangrijke beslissingen betreffende de kinderen. Margareta van York was Engelse, Margareta van Oostenrijk genoot een deel van haar
opvoeding aan het Franse hof in Amboise. Er verbleven in Mechelen ook meerdere buitenlandse kinderen, zoals de Milanese prins Massimiliano Sforza en de
Engelse diplomatendochter Anne Boleyn. De voertaal was Frans, maar daarnaast
werden ook Nederlands, Duits, Spaans en Latijn onderwezen.
Het Hof van Kamerijk ontleende zijn politieke betekenis vooral aan de aanwezigheid van Filips de Schone en Karel V. Toch waren de meeste Bourgondisch-Habsburgse vorstenkinderen die in Mechelen zijn opgevoed meisjes. Ook
zij ontvingen een zeer volledige en gevarieerde opvoeding. Het waren ook twee
vrouwen, Margareta van York en Margareta van Oostenrijk, die de opvoeding overzagen.

4. Fragiliteit
Ondanks hun geprivilegieerde positie was het leven van de kinderen aan het
Hof van Kamerijk niet zonder moeilijkheden en gevaren. De kindersterfte was aan
het eind van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw ook aan de top van
de sociale ladder erg hoog. Aartshertog Frans, het derde kind van Maximiliaan van
Oostenrijk en Maria van Bourgondië, werd nog geen vier maanden oud. Isabella
van Habsburg en Christiaan II van Denemarken verloren drie kinderen kort na de
geboorte.
Gisants op grafmonumenten bevatten de vroegste individuele kinderportretten. Ze spreken het idee tegen dat ouders en familieleden zich vanwege de hoge
kindersterfte niet hechtten aan erg jonge kinderen. Overgeleverde en op portretten weergegeven juwelen en rammelaars bevatten apotropaeïsche materialen als
bloedkoraal en wolfstand, waarvan men geloofde dat ze in staat waren om ziekte
en dood af te wenden. Deze objecten getuigen tegelijk van de luxe en de fragiliteit
van het leven van de vorstenkinderen.
De Bourgondisch-Habsburgse prinsjes en prinsesjes waren pionnen in een
politiek spel waar ze zelf geen enkele invloed op hadden. Voor hij naar Mechelen
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kwam, zat de vijfjarige Filips de Schone twee jaar lang gevangen in Gent vanwege
een conflict met zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk. De kinderen van Isabella van Habsburg en Christiaan II van Denemarken waren twee, drie en vijf jaar
oud toen hun vader in 1523 van de troon werd gestoten. Ze zouden vijf jaar lang
rondzwerven alvorens in 1526, na de dood van hun moeder, in het Hof van Kamerijk in Mechelen te belanden.

5. Jonge Belgen
Rond 1800 groeide in Europa de belangstelling voor geschiedenis. De aandacht ging daarbij niet meer in de eerste plaats uit naar de Griekse en Romeinse
klassieke oudheid, het geliefde tijdvak gedurende vele eeuwen. Vanaf het einde
van de achttiende eeuw werd de geschiedenis van het eigen vaderland populair,
en dan vooral de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Men koesterde de vaderlandse geschiedenis niet enkel als een mooie herinnering, maar gebruikte ze
ook als voorbeeld. Europese landen werkten tijdens de negentiende eeuw heel
hard aan hun identiteit. Nationale helden gaven de natiestaten grootsheid en legitimiteit.
De Bourgondisch-Habsburgse vorsten behoorden in het negentiende-eeuwse België tot de meest geliefde historische figuren. Vooral voor Keizer Karel was
er veel aandacht. Zijn leven vormde de inspiratiebron voor tientallen historieschilderijen. Vanaf het midden van de negentiende eeuw lieten Belgische schilders
zich meermaals inspireren door thema’s die betrekking hadden op de jeugd en
opvoeding van Karel. Die speelde zich volledig af op ‘Belgisch’ grondgebied, aan
het hof van Margareta van Oostenrijk, in Mechelen en in Brussel, en kon dan ook
als een ‘Belgische’ verdienste worden gezien. Een goede opvoeding werd immers
beschouwd als de basis van latere successen. De belangrijkste denkers uit Karels
tijd, zoals Erasmus, stonden mee in voor zijn vorming. Een beter opvoedkundig
model was haast niet te vinden en zou de negentiende-eeuwse Belgen er zeker
toe aanzetten om hun kinderen ook een goede opvoeding te geven.

6. Infantia 2021
Het laatste luik van de tentoonstelling richt de blik naar buiten, zoekt aansluiting met kinderen en de sleutelmomenten in hun leven vandaag. In de aanloop
naar de tentoonstelling gingen foto- en videokunstenaars Raisa Vandamme en
Sophie Vanhomwegen aan de slag met bijna 150 leerlingen uit de eerste en tweede graad van het lager onderwijs. Ze voerden gesprekken over kinderportretten,
emoties, leren en spelen en verwerkten dit samen in creatieve opdrachten die de
kinderen anders en bewuster leert kijken. Het traject resulteerde in Infantia 2021,
een presentatie bestaande uit een mix van foto’s, video’s en collages geïnspireerd
door de zestiende-eeuwse portretten. Infantia 2021 speelt onder meer in op de
fascinatie van kinderen voor videogames en voor fenomenen als ‘selfie’ en ‘TikTok’.
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Catalogus
Aan de tentoonstelling gingen jaren van academisch onderzoek vooraf, onder leiding van curator Samuel Mareel. Hij werd bijgestaan door een internationaal
wetenschappelijk comité bestaande uit Till-Holger Borchert (Musea Brugge),
Dagmar Eichberger (Universität Heidelberg), Hannah Iterbeke (Museum Hof van
Busleyden & KULeuven), Elizabeth L’Estrange (University of Birmingham), Jessica
O’Leary (Monash University), Hilde De Ridder-Symoens (Universiteit Gent), Katlijne
Van der Stighelen (KU Leuven), Bruno Vanobbergen (Universiteit Gent), Jacqueline
van Waardenburg-Kerkhoff (Kasteel Heeswijk) en Annemarieke Willemsen (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden).
De bevindingen werden samengebracht met prachtige illustraties in een
tentoonstellingscatalogus uitgegeven door Lannoo. De catalogus verschijnt in het
Nederlands en het Engels en zal te koop worden aangeboden in de boekhandel
en in de museumwinkel voor 29,99 euro.

Publieksaanbod
De tentoonstelling zet in op het bereik van verschillende doelgroepen met
een aangepast programma, zowel binnen als buiten de museummuren.

FAMILIES
Het museum zet zijn deuren graag open voor gezinnen met kinderen. Wil je je
kroost vooraf al in de sfeer brengen? Dan is er Margareta’s Buren, het hilarische
hoorspel van het Geluidshuis waarmee je de wereld van het zestiende-eeuwse
Hof van Busleyden induikt. Ook in de tentoonstelling zelf komen kinderen aan hun
trekken. Een persoonlijk doe-boekje per gezinsbubbel is inbegrepen in de ticketprijs. Het boekje is ontworpen als zevenluik: elke detailopname van de voorzijde
stuurt je naar een van de topwerken in de zaal waar je een bijbehorende doe-,
denk- of verbeeldopdracht uitvoert.

IN DE STAD
Etalage-expo ism Mechelen Meemaken
Hoe zien de kinderen eruit die nu in Mechelen opgroeien? Het museum slaat de
handen in elkaar met de Mechelse handelaars en horeca voor een etalage-expo
met portretten van de Mechelse kinderen van vandaag. De portretten leggen een
duidelijke visuele link tussen de stad en het museum. De verhalen van de kinderen zijn daarnaast ook digitaal te ontdekken op de website. Bovendien vind je in
elke etalage waar een portret staat ook een QR-code die je rechtsreeks naar het
verhaal van de geportretteerde leidt. De etalage-expo start in de paasvakantie.

STADSWANDELING VIA DE VISIT-APP
In afwachting van begeleide groepsbezoeken en stadswandelingen kan je alvast in je eentje op stap op zoek naar restanten van deze Kinderen van de
Renaissance in de Mechelse binnenstad. De wandeling is gratis te downloaden
en neemt je 1,5 km mee langs de locaties waar de Bourgondisch-Habsburgse
prinsen en prinsessen opgroeiden.
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Partnertentoonstelling
Gelijklopend met Kinderen van de Renaissance organiseert Museum Hof van
Busleyden in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek de kleine maar fijne tentoonstelling Relatiegeschenken aan de Hemel. In de crypte van deze prachtige net
gerestaureerde kerk ontworpen door Lucas Faydherbe tonen we een unieke reeks
votieve kinderportretten. Die werden vanaf de 17de eeuw tot zelfs nog het begin
van de 20ste eeuw geschonken aan de kerk. Ouders hoopten er bescherming mee
te verkrijgen voor hun kind. De tentoonstelling laat de bezoeker ontdekken hoe
portretkunst fungeerde als relatiegeschenk tussen aarde en hemel.
De Hanswijkbasiliek ligt op wandelafstand van Museum Hof van Busleyden.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Een bezoekersgidsje geeft je uitleg
over de portretten.

Livestream lezingen en webinars
Opvoeding baart kunst, maar baart kunst ook opvoeding? Dat onderzoeken
we in een flankerend lezingenprogramma: een historische en een pedagogische
lezingenreeks bieden verdieping voor de ene bezoeker en verbreding voor de andere.

Soirée MuzE
Soirée MuzE is het vaste lezingenaanbod van Hof van Busleyden. Vier avonden lang vertelt telkens een andere deskundige over zijn of haar onderzoek. Zo
maak je kennis met de vele gezichten van erfgoed en leer je meer over de petite
histoire en de mijlpalen uit onze geschiedenis. De voorjaarsreeks staat volledig in
het teken van Kinderen van de Renaissance.

Week van de Groeilamp
Speciaal voor de week van de Groeilamp (16 – 23 mei 2021) slaat Museum
Hof van Busleyden de handen in mekaar met Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, Avansa regio Mechelen, De Gezinsbond en CM. In drie webinars laten we
experten op je los, die met beide voeten in de hedendaagse opvoedingspraktijk
staan, maar niet terugdeinzen voor het perspectief van het verleden.
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Relatiegeschenken aan
de Hemel

Museum Hof van Busleyden
Museum Hof van Busleyden huist in een volledig gerestaureerd Bourgondisch stadspaleis op wandelafstand van de Grote Markt in Mechelen. In de vaste
opstelling vind je befaamde topstukken zoals het Koorboek van Margareta van
Oostenrijk en de Besloten Hofjes. Sinds begin vorig jaar is De Garage - ruimte voor hedendaagse kunst aan het museum toegevoegd. Kenmerkend is de
transhistorische en transversale artistieke invulling en de participatieve dynamiek.
Het museum organiseerde eerder al succesvolle tentoonstellingen zoals It
almost seemed a lily - Berlinde de Bruyckere (2019), Roep om rechtvaardigheid.
Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden (2018), Zot Geweld /
Dwaze Maagd (2016), De Hemel in tegenlicht. Macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen (2009) en Dames met klasse: Margareta van York en Margareta
van Oostenrijk (2005).

Meer informatie
Samuel Mareel – Curator
0475/72.77.67
samuel.mareel@mechelen.be

Kristl Strubbe – Directeur Marketing, PR & Development
0486/22.68.57
kristl.strubbe@mechelen.be
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BIJLAGE
PERSDOSSIER
Kunstwerken die mogen worden gefotografeerd / gefilmd op de tentoonstelling
Kinderen van de Renaissance.
Aangezien in de tentoonstelling Kinderen van de Renaissance heel wat bruikleenwerken tentoon worden gesteld zijn er strikte regels rond de afbeeldingsrechten.
In de tentoonstellingen mogen dan ook slechts enkele kunstwerken worden
gefilmd/gefotografeerd door pers. Gelieve hiermee rekening te houden. Volgende
kunstwerken mogen wél van dichtbij gefotografeerd worden, alle andere niet.
Algemene zaalzichten zijn ook toegelaten.

Pieter van Coninckxloo, Filips de Schone als
kind, ca.1495, Olieverf op paneel, The National
Gallery, London.

Pieter van Coninckxloo, Margareta van
Oostenrijk, ca. 1495, olieverf op paneel,
The National Gallery, London.
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Jan Gossart, Dorothea van Denemarken, 1530,
olieverf op paneel, The National Gallery, London.

Jan Gossart, De kinderen van Christiaan II van Denemarken & Isabella van Oostenrijk,
1526, olieverf op paneel, Royal Collection Trust.
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Atelier van Gerard Horenbout, Karel V als kind,
ca. 1510, olieverf op paneel, Royal Collection Trust /
© Her Majesty Queen Elizabeth II 2020 (foto) - Her
Majesty Queen Elizabeth II (catalogus)
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ca. 1496, olieverf op paneel, Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
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Meester van de Magdalenalegende, Portret van een
Habsburgse prinses, Isabella van Habsburg (15011526) of Eleonora van Habsburg, 1502 of 1507, olieverf op paneel, privécollectie

Meester van de Magdalenalegende, Portret van een
Habsburgse prinses, Isabella van Oostenrijk of Maria van
Hongarije, 1502 of 1507, olieverf op paneel, privécollectie
© Sotheby’s 2019
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Pierre Coustain, Margareta van Oostenrijk
op driejarige leeftijd, 1483, olieverf op
paneel, Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon
©RMN-Grand Palais (Château de Versailles)
/ Gérard Blot

Jan van Beers, Keizer Karel als kind, 1879, olieverf op doek, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Foto: Hugo Maertens
© Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
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