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INLEIDING
Onder de Regeering van Louijs de Regtveerdige / was Versailles maar een
middelmatig Kasteel […]. Maar den Koning in ’t Jaar 1661 voorgenomen hebbende
eenigen tijd daar sijn verblijf te houden / heeft dit gebouw door een nog veel
kostelijker doen vermeerderen […] waar toe gebruikt wierden de uitnemenste
Meesters / in de Bouwkunde / Graveerkunde en Schilderkonst / welke al t’ same haar
konst daar aan hebben te kost geleid, soo dat de heerlijkheid van ieder Vertrek in sig
bevat al wat seldsaam is […]. Het land ontrent Versailles is natuurlijk droog en
onaangenaam: maar Lodewijk de Groot, heeft om soo te spreeken / de Natuur als
gedwongen / om die plaats […] sagter te handelen / want niet alleen brengd de aarde
daar allerhande planten voort / maar ook vrugten / en bloemen in soo grooten
overvloed / als ergens in de Wereld / en door middel van Waterleidingen / soo heeft
dese plaats soo grooten overvloed van water dat men het veel eer sou houden voor een
Meer, wanneer al de watertuigen aan ’t gaan zijn / als voor een Tuin van Plaisance.1
Deze uitgebreide en lovende beschrijving van het Château de Versailles en haar omliggende
tuinen is te lezen in de reisgids Zeer gedenkwaardige en naauwkeurige historische reisbeschrijvinge door Vrankrijk […] uit 1700. In enkele jaren was Versailles van klein jachtslot
tot centrum van het Franse hof uitgegroeid. Nergens anders in Frankrijk, of zelfs in de wereld,
had men aan het einde van de zeventiende eeuw de kans om dergelijke koninklijke pracht en
praal te zien als hier. De beste kunstenaars en ambachtslieden uit Europa werkten samen om
het exterieur en het interieur van het paleis naar de laatste smaak en met de kostbaarste
materialen aan te leggen. Voor de tuinen werd, passend bij de esthetische voorkeuren, de
natuur bedwongen door kunst, waarvoor onder meer een duur watersysteem werd ontworpen.
Het gebruik van goud, zowel binnen als buiten het paleis, verblindde bezoekers al van verre
en het decoratieprogramma dat overal werd doorgevoerd benadrukte de macht van koning
Lodewijk XIV (1638-1715). Het gehele domein bestond ter meerdere eer en glorie van de
Zonnekoning. Versailles was dan ook ‘waardig de opmerking en nieuwsgierigheid van alle
Vreemdelingen’.2
Dit grootschalige bouwproject had invloed op de gekozen reisbestemmingen van de
Nederlanders in de zeventiende eeuw. Volgens historicus Gerrit Verhoeven, auteur van
Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites
(1600-1750) (2009), verschoof de aandacht van de Nederlandse reizigers van Rome naar
Parijs en Versailles, toen de centra van macht en cultuur zich hier vestigden.3 Voor de laatste
stijlen in de kunst en architectuur hoefde men niet meer naar Italië. Overdadige barokke
residenties waren nu ook in Frankrijk, relatief dichtbij, te vinden. De ontwikkeling van de
Franse formele tuinarchitectuur, waarin geometrische plattegronden werden ingevuld met
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lange lanen, geschoren heggen, symmetrische bloemperken en klassieke tuinelementen,
dienden als voorbeeld voor de rest van Europa.4
In deze scriptie wordt aan de hand van reisverslagen onderzocht wat de invloed was van de,
aan de politieke ontwikkelingen aangepaste, paleizen en châteaux op de kunstbeleving en de
reisbestemmingen van Nederlanders in het zeventiende-eeuwse Frankrijk. In Frankrijk
speelden zich in de zeventiende eeuw verschillende ontwikkelingen af die de macht van de
Franse koningen in toenemende mate versterkten en zouden leiden tot een absolute
monarchie. Met nieuwe en gerenoveerde paleizen en châteaux toonden de machthebbers hun
gezag. Deze residenties werden door Nederlanders regelmatig bezocht tijdens een Grand Tour
door Frankrijk, een reis die zowel gericht was op educatie als op vermaak. De paleizen en
châteaux waren bij voorkeur volgens de laatste mode gemeubileerd en gevuld met
kunstwerken van grote en minder grote meesters. Ook de architectuur van het gebouw en de
tuinen werden naar de toenmalige smaak aangelegd. Onderzoek naar adellijke en koninklijke
huizen kan hierdoor bijdragen aan ons inzicht in de heersende voorkeur van de eigenaren,
maar eveneens in die van de bezoekers. Deze scriptie richt zich met name op dit laatste
aspect, waarbij verklaringen voor de interesse van de Nederlanders voor de residenties
uiteengezet worden.

Verantwoording
Tot op heden is er weinig onderzoek verricht naar bezoeken aan paleizen en buitenplaatsen in
het algemeen en door Nederlanders in het bijzonder. Wanneer dit wel wordt gedaan, ligt de
nadruk meestal op een bepaald huis of op residenties die behoren tot een bepaalde
(koninklijke) familie. Een van de belangrijkste uitzonderingen hierop vormt The polite tourist
(1989) waarin het bezoek aan Engelse country houses in de afgelopen vier eeuwen door
historicus Adrian Tinniswood uiteen wordt gezet. In de uitgebreide onderzoeken naar
Nederlandse reizigers in de zeventiende eeuw van historicus Anna Frank-van Westrienen en
van Gerrit Verhoeven, respectievelijk De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der
Nederlanders in de zeventiende eeuw (1983) en Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne
reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750), worden bezoeken aan
dergelijke residenties aangestipt als onderdeel van de Grand Tour en van de latere, korte
plezierreis. Er wordt echter relatief weinig aandacht besteed aan de belevingen van de
reizigers tijdens deze bezoeken en de veranderende interesses. Met dit onderzoek heb ik
getracht een verdieping te bieden op deze voorgaande onderzoeken. Tevens kan dit onderzoek
meer inzicht bieden in de veranderingen die zich voordeden gedurende zeventiende-eeuwse
reizen in Frankrijk door Nederlanders tijdens hun bezoeken aan paleizen en châteaux.
Voor deze scriptie heb ik ervoor gekozen om zeventiende-eeuws Frankrijk als bestemming
voor Nederlandse reizigers te onderzoeken. Ondanks het feit dat de Republiek gedurende deze
eeuw meerdere malen in oorlogen was verwikkeld met Frankrijk, was Frankrijk wel een
4
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geliefde reisbestemming. Voor de Grand Tourreizigers was Frankrijk, en met name Parijs, de
beste omgeving om tot galant homme gevormd te worden en zich de beschavingsidealen van
de Fransen eigen te maken. Tegelijkertijd werd Frankrijk in de zeventiende eeuw het centrum
van de beschaafde wereld, waar de kunsten hoogtij vierden. Beroemde meesters en hun
werken werden uit Italië en de Nederlanden gehaald, terwijl ook verschillende Franse
getalenteerde schilders en architecten belangrijke opdrachten uitvoerden voor het Franse hof
en de adel. Vanaf het moment dat Lodewijk XIV koning werd, intensiveerde de
cultuurpolitiek van de Franse monarchie. Tot aan Lodewijks dood in 1715 werden er diverse
grote kunstopdrachten door hem verstrekt. De Nederlanders die in de zeventiende eeuw naar
Frankrijk kwamen, konden getuigen van de culturele ontwikkelingen. Door de lange periode
die onderzocht is, van 1600 tot 1723, is het mogelijk om te zien hoe de culturele
veranderingen in de paleizen en châteaux van invloed zijn geweest op de reisbestemmingen
en de belevingen van de Nederlanders, voor, tijdens en na de regeerperiode van Lodewijk
XIV.
Vanwege de relatief geringe omvang van dit onderzoek heb ik religieus erfgoed buiten
beschouwing gelaten, op paleizen van de hoge geestelijken na. Dit omdat deze laatste vaak
dienden als woon- of speelhuis van de (adellijke) kardinalen en bisschoppen, en er dan ook
kosten noch moeite bespaard werden om de allure van andere adellijke huizen te evenaren.
Aangezien kerken, kloosters en hun kunstschatten eveneens inzichten kunnen bieden in de
voorkeuren van reizigers, is dit een aspect waarvoor vervolgonderzoek noodzakelijk is. Door
de vaak kritische houding van de veelal protestantse Nederlanders tegenover katholieke
gebruiken, dient dit aspect zeker meer aandacht te krijgen dan in dit onderzoek mogelijk zou
zijn.

Methode
Voor deze scriptie is gebruik gemaakt van Nederlandse reisverslagen over Frankrijk uit de
periode 1600 tot 1723, geschreven in het Nederlands of Frans. Van de totaal 21 onderzochte
verslagen zijn er vijftien in de onderzoeksresultaten opgenomen. Enkele reizigers richtten zich
in hun dagboeken en reisverslagen voornamelijk op politieke of financiële zaken en
besteedden geen aandacht aan culturele reisdoelen; gegevens die voor dit onderzoek niet
relevant zijn en daarom geen onderdeel uitmaken van de onderzoeksgegevens. Vijftien
verslagen vormen samen een beperkt corpus dat zeker geen volledig beeld kan verschaffen
van de ontwikkelingen die zich in de onderzochte periode hebben voorgedaan. Er zijn echter
maar weinig reisverslagen overgebleven van Nederlanders die in de zeventiende eeuw naar
Frankrijk reisden en hier culturele bestemmingen bezochten. Aangezien reizen voornamelijk
voorbehouden was aan de welgestelden, zijn de reizigers hoofzakelijk leden van de adel en
zonen van bestuurders en rijke kooplieden. De Haarlemse schilder Vincent van der Vinne
(1628-1702) vormt hier een uitzondering op. Tijdens zijn kunstreis maakte hij geregeld
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schilderijtjes van de adel en rijken om zijn beurs te vullen.5 Beknopte biografieën van de
reizigers zijn te vinden in bijlage 1.
De reizigers schreven de reisverslagen niet met de bedoeling om uitgegeven te worden. Alle
getranscribeerde handschriften zijn ver na de dood van de reiziger gepubliceerd, het grootste
deel hiervan pas in de afgelopen decennia. Reisverslagen werden door de reizigers veelal voor
zichzelf geschreven, maar ook voor degenen die de reis voor hen had betaald. Voornamelijk
jonge Grand Tourreizigers schreven hun verslagen als verantwoording voor hun ouders, die
zo konden zien of hun geld wel nuttig besteed was. Bij het onderzoek naar egodocumenten,
waaronder deze reisverslagen, is het van belang om zich te realiseren dat in persoonlijke
geschriften bepaalde zaken verzwegen of verdraaid kunnen worden door de auteur. Tevens
kunnen eigen meningen zo beschreven worden dat het lijkt alsof het algemene feiten zijn.
Zeker in reisverslagen die niet alleen voor de ogen van de auteur bestemd waren, kunnen
bepaalde aspecten nog wel eens verbloemd worden. Het gebruik van geheimschrift was ook
niet ongewoon in dergelijke verslagen. Zowel Constantijn Huygens jr. (1628-1697), zoon van
dichter Constantijn Huygens (1596-1687), als Aernout Hellemans Hooft (1629-1680), zoon
van dichter Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647), gebruikten geheimschrift om hun amoureuze
escapades voor het thuisfront verborgen te houden. Doordat egodocumenten als
onbetrouwbaar kunnen worden beschouwd en persoonlijke meningen geen representatief
beeld kunnen geven van de opvattingen van een bepaalde groep of klasse, zijn reisverslagen,
dagboeken en brieven in het verleden maar sporadisch door historici ingezet als bron. In de
afgelopen jaren, met de toenemende aandacht voor persoonlijke verhalen en
microgeschiedenissen, worden egodocumenten echter vaker onderzocht.
Macrogeschiedenissen kunnen door middel van onderzoek naar egodocumenten meer
verdieping krijgen. In Nederland hebben historici Rudolf Dekker en Arianne Baggerman aan
de bakermat gestaan van deze bottom up-benadering door middel van onderzoek naar
egodocumenten. Beiden doen geregeld onderzoek naar diverse Nederlandse egodocumenten.
Dekker heeft in 1993 een inventarisatie van Noord-Nederlandse egodocumenten vanaf de
zestiende tot het begin van de negentiende eeuw uitgegeven. Deze inventarisatie is sindsdien
uitgebreid en gedigitaliseerd. Voor verschillende onderzoeken naar egodocumenten is
dankbaar gebruik gemaakt van deze inventarisatie, zo ook voor deze scriptie.6
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Opzet
De ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van reizen in de zeventiende eeuw
worden in het eerste hoofdstuk uiteengezet. De nadruk ligt hierbij op de Nederlandse Grand
Tour: de reismotivaties, de voorbereidingen en het verloop van de reis. De bestemmingen van
de Grand Tour in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder worden uitgelicht. Doordat de
Nederlanders tijdens hun reis regelmatig in aanraking kwamen met de gevolgen van de
politieke spanningen in Frankrijk, voornamelijk door de religieoorlogen en de Fronde, worden
deze ontwikkelingen eveneens beschreven om de opmerkingen van de reizigers die in het
tweede en derde hoofdstuk aan bod komen in een historische context te kunnen plaatsen. Dit
geldt ook voor de cultuur van het absolutisme, die onder Lodewijk XIV tot een hoogtepunt
kwam, en neerslag had op de paleizen en châteaux. Er waren in de zeventiende eeuw
verschuivingen in de macht, wat zich onder andere uitte in grootschalige bouwprojecten. Met
de paleizen en châteaux konden machthebbers hun gezag en rijkdom tonen. Wanneer er
machtsverschuivingen plaatsvonden, vonden er ook wijzigingen plaats in de locaties en de
uitstraling van de machtscentra. Deze veranderingen hadden ook invloed op de
reisbestemmingen van de Nederlanders. De theorieën over de hofcultuur van historicus Peter
Burke en socioloog Norbert Elias komen in dit hoofdstuk eveneens aan bod. De Nederlandse
reizigers die aan het hof kwamen, moesten zich houden aan het uitgebreide etiquette-protocol
dat voor hovelingen en vreemdelingen gold. Vanuit dit historische en theoretische kader
worden de Nederlandse reisverslagen in twee chronologische perioden geanalyseerd. De
eerste periode loopt van 1600 tot 1660, de tweede van 1661 tot 1713. Vanaf 1661 regeerde
Lodewijk XIV zelfstandig; er vonden vervolgens significante veranderingen plaats in de
locaties van de machtscentra én in de canon van bestemmingen van de Nederlandse reizigers.
In iedere periode worden de frequentst bezochte paleizen, buitenplaatsen en kastelen
beschreven. Hierbij is er aandacht voor zowel de architectuurgeschiedenis, het interieur, de
kunstcollecties en de tuinarchitectuur, als voor de verschillende opmerkingen die de
Nederlandse reizigers over deze bestemmingen maakten. Aan de hand hiervan wordt
onderzocht waar de aandacht van de Nederlanders naar uitging, welke voorkeuren zij
vertoonden en welke invloed de culturele veranderingen had op de reizen. In het besluit zullen
de gegevens van deze twee perioden met elkaar worden vergeleken en de belangrijkste
conclusies uiteengezet worden.
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1 REIZEN IN HET ZEVENTIENDE-EEUWSE FRANKRIJK
De Grand Tour
Een nieuwe vorm van reizen deed in de zestiende eeuw zijn intrede: de Grand Tour.
Voorheen stonden reizen voornamelijk in het teken van de handel, het onderhouden van
contacten, het bezoeken van familie, het zoeken van heil voor gezondheidsproblemen of het
ondernemen van een pelgrimage. De reismotivatie van de Grand Tourreizigers verschilt hier
wezenlijk van. De combinatie van utilitas en voluptas – oftewel nut en vermaak – was de
belangrijkste doelstelling.7 De Grand Tour werd voornamelijk ondernomen door
jongvolwassenen die met deze reis hun opvoeding konden afsluiten en na hun reis hun nieuwe
ervaringen en opgedane kennis konden inzetten in hun toekomstige loopbaan. De Grand Tour
vormde in zekere zin een rite de passage naar volwassenheid.8
De Groote Tour, zoals de Grand Tour ook wel in de Nederlanden werd genoemd, kan
voornamelijk gezien worden als een educatieve reis. Om de opvoeding en educatie te
voltooien, maakten de jongeren van de West-Europese elite een langdurige reis door
Engeland, Duitsland, de Nederlanden, Frankrijk en vaak als hoogtepunt Italië. Door de duur
van de reis, die kon wisselen van ruim een half jaar tot ongeveer vier jaar, en de kosten die dit
met zich mee bracht, was het maken van een Grand Tour alleen voorbehouden aan
welgestelden. In de meeste onderzoeken naar de Grand Tour, van onder meer van John Ash,
Louis Turner en John Towner, wordt de nadruk gelegd op de Engelse Grand Tourreiziger.9
Uit de omringende landen vertrokken echter ook geregeld leden van de elitefamilies op Grand
Tour. Uit Engeland, Frankrijk en Duitsland gingen hoofdzakelijk jonge mannen uit adellijke
families op reis. Dit had zijn oorsprong in de middeleeuwen, toen de zonen van de lage adel al
naar de verschillende buitenlandse vorstenhoven afreisden. In de zestiende eeuw kwam hier
de noblesse de robe bij, de Franse ambtsadel die titels had verworven door het vervullen van
juridische en financiële functies voor het hof. In de Nederlanden gingen echter voornamelijk
zonen van patriciërs van burgerlijke afkomst en zonen van bemiddelde gegoede burgers op
Grand Tour. Bij de Nederlandse reizigers werd vermaak en eigen ontwikkeling eerder een
gebruikelijk onderdeel van de reis dan in andere landen, waar het aanleren van de juiste
omgangsvormen lange tijd een belangrijke doelstelling was.10 Hoewel vooral jonge mannen
op Grand Tour gingen, was het ook mogelijk dat oudere mannen een dergelijke reis maakten.
Hierbij gold de reis niet meer als een rite de passage, maar stonden voornamelijk culturele
doelstellingen voorop. In enkele gevallen vertrokken ook vrouwen op Grand Tour; in de
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Nederlanden begonnen vrouwen pas meer te reizen met de opkomst van de kortere plezierreis
in de achttiende eeuw.11
Om bij thuiskomst klaar te zijn voor hun toekomstige hooggeplaatste functies, als regent,
jurist, diplomaat of koopman, was het van belang dat tijdens de reis diverse educatieve en
leerzame elementen aan bod kwamen.12 Verschillende reizigers schreven zich in bij een
gerenommeerde buitenlandse universiteit om daar te promoveren. Het is hierbij van belang
om een onderscheid te maken tussen de educatieve reis en de academische reis. Waar de
academische reis, of de peregrinatio academica, er duidelijk op gericht was om een
wetenschappelijke opleiding af te ronden ten behoeve van een carrière in de wetenschap,
verbleven de Grand Tourreizigers meestal zo kort mogelijk aan de universiteiten om hun bul
te behalen. Hoewel de meeste Nederlandse reizigers al een universitaire opleiding in de
Nederlanden achter de rug hadden, vaak in de rechten, was het behalen van een titel aan een
buitenlandse universiteit van belang voor de toekomstige carrières. Er was onder de elite veel
rivaliteit en degenen met een academische titel van een gerenommeerde Franse of Italiaanse
universiteit kwamen eerder voor vooraanstaande posities in aanmerking.13 Het behalen van
een doctorstitel aan deze universiteiten was voornamelijk een formaliteit. Na slechts enkele
uren tot een paar dagen intensief studeren op een vooraf gekozen onderwerp waren de
studenten klaar voor de vragen die de promotoren hen stelden. Veel reizigers namen niet de
moeite om in hun reisverslagen aan te geven op welk onderwerp ze promoveerden – als ze
hun studietijd aan de universiteit al noemden –, maar vonden het belangrijker om te
vermelden hoeveel de promotie financieel gekost had.14
Het behalen van een graad was een van de doelstellingen die vanuit humanistische
beschavingsidealen van belang werd tijdens de reis. Toch promoveerde niet iedere
Nederlandse Grand Tourreiziger aan een buitenlandse universiteit. Voor de reizigers was het
voornamelijk van belang dat ze na hun reis omgevormd waren tot een galant homme, een
geciviliseerde man die zich binnen de hoogste kringen wist te bewegen. Hoewel
wetenschappelijke kennis belangrijk was voor het voeren van conversaties binnen deze
kringen, was het niet noodzakelijk dat deze kennis werd opgedaan aan een buitenlandse
universiteit. Het bezoeken van verschillende vorstenhoven en het leggen van relaties en
netwerken met andere gegoede (buitenlandse) families was wel een essentieel element van de
reis, waar de jonge elite in aanraking kon komen met de gebruiken van de hoogste kringen.
Theoretische traktaten over de kunst van het reizen, de ars apodemici, raadden reizigers
daarom aan om verschillende buitenplaatsen en paleizen onderweg aan te doen. Lessen aan de
academies in paardrijden, schermen en dansen werden eveneens nadrukkelijk aanbevolen.
Hoewel veel kennis via boeken kon worden geleerd, was het noodzakelijk dat men de kennis
op deze manier ook in de praktijk tot uitvoer leerde brengen. Door deze vaardigheden aan te
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leren, zou de reiziger bij thuiskomst over sprezzatura15 beschikken en zich dus schijnbaar
moeiteloos in de hoogste kringen weten te bewegen.16 Tijdens de bezoeken aan paleizen en
buitenplaatsen kwamen de reizigers ook in aanraking met de smaak en esthetische voorkeuren
van de eigenaren. De manier waarop de huizen waren ontworpen en ingericht en de tuinen
waren aangelegd, werden door sommige reizigers bij thuiskomst in hun eigen huizen
verwerkt. Kunstwerken, maar vooral prenten naar schilderijen en kopieën van klassieke
beelden en ornamenten, werden soms naar huis verscheept om daar in de eigen kunstcollecties
en tuinen een plaats te krijgen.17
Het humanistische gedachtegoed zorgde, naast beschavingsidealen, voor een grotere interesse
in de klassieke oudheid. Op de Latijnse school hadden de jonge reizigers al werken van de
Griekse en Romeinse schrijvers gelezen en op reis konden ze de overblijfselen van de
bakermat van cultuur zelf aanschouwen. Italië was geliefd, zowel vanwege de humanistische
beschavingsidealen die hier hun oorsprong vonden, als door de belangstelling voor de
Klassieke oudheid.18 Steden als Rome, Bologna, Venetië, Napels, Milaan, Turijn en Florence
werden veelvuldig bezocht om de Romeinse overblijfselen te bekijken, en de werken van de
grote meesters van de schilder- en bouwkunst uit de renaissance in het echt te aanschouwen.
Frankrijk werd gezien als het land waar beschaving en conversatievaardigheden het beste
aangeleerd konden worden. De Franse hofcultuur werd al snel het voorbeeld voor de rest van
West-Europa. Parijs en zijn paleizen behoorden dan ook tot de belangrijkste Franse
bestemmingen, evenals Versailles dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd
voltooid. De overblijfselen van de Klassieke oudheid werden eveneens in Frankrijk als
reisbestemming gekozen: Orange, Arles, Nîmes en de Pont du Gard waren hiervoor het meest
geliefd.19 Engeland maakte voor de Nederlandse Grand Tourreizigers regelmatig onderdeel uit
van de route, maar was ook de hoofdbestemming voor kortere reizen. Volgens historicus
Anna Frank-van Westrienen gingen de reizigers, voordat ze naar Frankrijk en Italië
vertrokken, eerst naar Engeland. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen; Engeland
bezat immers minder klassieke overblijfselen, imposante paleizen en kunstcollecties dan de
twee landen op het vasteland. Wel konden de reizigers hier vast, in relatief korte afstand van
elkaar, in de omgeving van Londen paleizen, kastelen en country houses bekijken. Eveneens
15
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was het mogelijk om te studeren aan de universiteiten van Oxford en Cambridge.20 Voor
Duitsland was er in de zeventiende eeuw nog weinig aandacht, dit zou veranderen in de
achttiende eeuw toen de course pittoresque langs de Rijn in zwang kwam en de nieuw
gebouwde barokke Schlösser de aandacht begonnen te trekken. In de zeventiende eeuw gold
Duitsland voornamelijk als een ‘doorreis-land’, onderweg uit of naar Italië werd meestal de
snelste route afgelegd, waarbij men nergens lang verbleef. Voor sommige
bezienswaardigheden, zoals Frankfurt en het grote wijnvat bij Heidelberg, werd wel gestopt,
maar over het algemeen had Duitsland – zeker in vergelijking met Frankrijk en Italië – weinig
te bieden. Wellicht waren de reizigers, na maanden of zelfs jaren van huis weg geweest te
zijn, ook wel verzadigd van alle weelde die ze hadden gezien en er aan toe om zo snel
mogelijk huiswaarts te keren.21

Op reis
Voordat de reizigers vertrokken, hadden ze hun reis grondig voorbereid. De verschillende
reistheoretische traktaten die in omloop waren, gaven aan waar de reizigers zich voor hun
vertrek op moesten richten en wat doelstelling van de Grand Tour was. Er waren
studieboeken in omloop over onder andere paardrijden, architectuur en kunst die
doorgenomen moesten worden. De topografie, geschiedenis, zeden en gebruiken van de
inwoners van de te bezoeken landen moesten van te voren worden bestudeerd. Eveneens was
het leren van de talen een belangrijk aspect. Een anonieme reiziger voegde aan het einde van
de zeventiende eeuw in zijn netversie van zijn uitgewerkte reisverslagen een korte inleiding
toe. In dit ‘Onderrigt van ’t geen een Reiziger dient waar te neemen’, verwoordde hij de
manieren waarop een reiziger zich op zijn reis diende voor te bereiden. Zijn eerste punt is het
leren van vreemde talen, ‘want zonder die, is ‘er niet veel met de Inwoonderen te profiteeren,
en men is over al met zig zelven verleegen; men siet veel, maar men leert weinig’.22 Verder
raadde deze reiziger ook kennis van geometrie, architectuur en mechanica aan; ‘dese
wetenschappen brengen groot light aan om met kennis en oordeel yets te sien’.23 Zonder deze
parate kennis zou de reis duidelijk een minder grote educatieve waarde hebben. Het onderweg
tekenen van landschappen, gebouwen en mechanische instrumenten was bovenal van belang
voor de reiziger, dit zorgde niet alleen voor het herinneren bij thuiskomst, maar vooral bij
werktuigen zouden uitsluitend beschrijvingen in de reisverslagen niet voldoende informatie
over de werking en het uiterlijk ervan verschaffen. Landkaarten, voetmaten, een verrekijker
en een kompas mochten in de reisbagage zeker niet ontbreken. Ook een ‘gecouleert smal lint
van eenige vademen lang’ moest meegenomen worden, hiermee kon onderweg immers alles
nagemeten worden, en opgerold nam het maar weinig ruimte in beslag.24 In gedrukte
reisgidsen werden dergelijke praktische adviezen eveneens verschaft: van het nut van het
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meenemen van een rotting25, schrijfpapier en zonnehoed tot het verstrekken van informatie
over de beste herbergen, de verschillende bezienswaardigheden, afstanden tussen plaatsen, de
diverse mogelijkheden van vervoer en de merkwaardigheden van de inwoners van bepaalde
landen. Deze reisgidsen konden door hun geringe omvang26 ook gemakkelijk mee op reis
genomen worden.27 Doordat de reizigers voorafgaand aan hun reis al op verschillende vlakken
kennis hadden opgedaan, hadden de Nederlanders niet alleen al een beeld voor ogen van wat
ze zouden zien, maar konden ze wat ze zagen ook vergelijken met hetgeen ze al kenden. Hun
‘culturele bagage’ was een maatstaf waarmee ze steden, gebouwen en kunst konden
beoordelen. Zo vergeleken de broers Constantijn en Lodewijk Huygens regelmatig de
bezochte châteaux en tuinen qua afmetingen met hun eigen buitenplaats Hofwijck28 en vond
toekomstig burgermeester van Hoorn Jan Martensz. Merens (1574-1642) de kathedraal SaintMaurice van Vienne overeenkomsten vertonen met de St.-Bavokerk in Haarlem.29
In reisgidsen en reistraktaten werden veelvuldig pedagogische adviezen gegeven, die het nut
en het educatieve aspect van de reizen benadrukten. Als ouders er niet gerust op waren dat
hun zoons zich tijdens hun reizen niet te veel zouden laten afleiden door vermaak, als
kaatsbanen, theaters en ander tijdverdrijf, stuurden ze vaak een gouverneur mee die de
studievorderingen in de gaten kon houden. Deze gouverneurs waren voornamelijk
intellectuelen die het zich niet konden veroorloven om zelf op Grand Tour te gaan. De
gouverneurs beheerden de financiën, zorgden voor de verschillende onderkomens onderweg,
regelden het vervoer en konden soms zorgen voor introducties bij académies des moeurs en
besloten gezelschappen. Voornamelijk adellijke ouders huurden gouverneurs in. Uit de door
Gerrit Verhoeven onderzochte reisverslagen bleek veertig procent van de aristocraten te
reizen met een gouverneur, tegenover 13,2 procent van de regentenzonen.30 De anonieme
reiziger geeft in zijn ‘Onderrigt van ’t geen een Reiziger dient waar te neemen’ een verklaring
voor het niet meenemen van een gouverneur. Zijn voorkeur gaat uit naar een leeftijdsgenoot
als reisgezel, indien deze voorzichtig, zedig en pienter is. Immers, zo schrijft hij, ‘de jeugd
luistert veel meer na ’t geen haar door haare Mackers gesegt word, dan na alle lessen en
vermaaningen van Ouders of van gouverneurs’.31 De reizigers moesten volgens hem echter
niet in grote gezelschappen van landgenoten reizen, op deze manier zouden ze weinig van de
taal, gewoonten en politieke omstandigheden van de vreemde landen leren. Een enkele
25
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reisgezel genoot de voorkeur. De praktische zaken die de gouverneur voor zijn rekening nam,
zoals het transport, de bagage, de maaltijden en het onderdak, konden door een ter plaatse in
te huren vetturino of voiturin geregeld worden. Voor inhoudelijke informatie konden lokale
gidsen aangesteld worden. Deze cicerones waren weliswaar een stuk prijziger dan gedrukte
gidsen, maar ze konden de reis meer tot een beleving maken voor de reizigers door hun kennis
over zowel de geschiedenis en kunsten van een stad als de legenden en zeden van de streek.32
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw kwam de nadruk van de Nederlandse Grand Tour
meer te liggen op voluptas; het bezoeken van culturele bezienswaardigheden, het uitgaan in
de theaters en drinkgelegenheden en het deelnemen aan bals werd populairder. Verder
begonnen de reizigers zich vaker te vermaken in de kuuroorden en winkels. Aan het einde van
de zeventiende eeuw werd het aanleren van de hofetiquette van ondergeschikt belang.
Zelfontplooiing werd belangrijker geacht. De academische kennis werd grotendeels ingeruild
voor kennis over muziek, architectuur en de beeldende kunsten. De galant homme was niet
meer het ideaal, dit werd de hônnete homme die uren kon converseren over composities,
literatuur, beeldhouwwerk, schilderijen en andere culturele zaken. Men ging nu niet naar de
paleizen en buitenplaatsen om de sprezzatura aan te leren, maar om daar kunstcollecties en de
imposante gebouwen te bewonderen.33 Liefhebbers en connaisseurs van schilderijen waren in
Nederland al aan het begin van de zeventiende eeuw meer gericht op kunst. Thuis lazen ze
kunsttraktaten en discussieerden ze met andere kenners over de kwaliteit van een schilderij
aan de hand van verschillende criteria, als sprong, gloed en houding. Deze kenners konden
doorgaans schilderijen aan bepaalde meesters toeschrijven. Volgens Gerrit Verhoeven zijn
connaisseurs echter pas vanaf de achttiende eeuw beter te herkennen in reisverslagen. Hij
kijkt hierbij voornamelijk naar het aantal vermeldingen van verschillende kunstvormen, als
schilderkunst, maar ook theater.34
Naast de verandering van doelstelling van de reis, was er nog een ontwikkeling zichtbaar in
de Nederlandse reiscultuur aan het einde van de zeventiende eeuw: de kortere plezierreis deed
zijn intrede. Uit het onderzoek van Verhoeven blijkt dat de Nederlanders revolutionair waren
op dit gebied. Als eerste gingen zij voor kortere perioden en soms meerdere malen op reis, in
plaats van een keer in hun leven op Grand Tour te gaan. In andere landen lag het hoogtepunt
van de Grand Tour tussen 1763 en 1793, terwijl de Nederlanders toen al geruime tijd in
groten getale relatief korte reisjes naar onder andere Parijs en Londen ondernamen. Deze
plezierreisjes kunnen als de missing link tussen de Grand Tour en het massatoerisme
beschouwd worden. De reismotivaties voor de Grand Tour en de plezierreisjes waren vanaf
dat moment grotendeels gelijk: educatieve en opvoedkundige idealen speelden vrijwel geen
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rol meer, de brede culturele interesses en de behoefte aan vermaak voerden bij de keuze van
de reisbestemmingen de boventoon.35

Nederlandse reizigers in Frankrijk
Italië wordt in de literatuur over de Grand Tour als hoogtepunt van de reis bestempeld. Zoals
eerder vermeld was Italië vanuit humanistisch oogpunt het ultieme reisdoel: klassieke
overblijfselen en de oorsprong van de renaissance in zijn puurste vorm waren daar overal te
vinden. Daarbij kwam dat Italië, en met name Rome, vele malen indrukwekkender
kunstcollecties bezat dan Frankrijk, laat staan dan Engeland, Duitsland of de Nederlanden.
Toch maakte het grootste deel van de Nederlandse Grand Tourreizigers de oversteek vanuit
Marseille naar Genua niet, maar keerde na Zuid- of Midden-Frankrijk gezien te hebben weer
noordwaarts. Soms was Italië bij aanvang van de reis wel het oorspronkelijke einddoel
geweest, maar kon de reis vanwege ziekte of financiële problemen niet voortgezet worden.
Meestal stond Italië echter niet ingepland als bestemming. Financiën zullen hier zeker een rol
bij gespeeld hebben; een jaar reizen kostte al snel enkele duizenden guldens. De Grand Tours
die ook door Italië gingen, waren daardoor maar voor enkele gefortuneerden weggelegd.
Hoewel de reis naar Frankrijk ook behoorlijk prijzig was, waren de kosten hiervoor toch beter
te overzien.36
Frankrijk was in de zeventiende eeuw veruit de belangrijkste buitenlandse bestemming van de
Nederlanders, waarna opvallend genoeg Duitsland volgde. Italië kwam op de derde plaats,
gevolgd door Zwitserland en Engeland.37 De keuze voor Frankrijk als reisbestemming was
niet verwonderlijk, ondanks dat er in de zeventiende eeuw verschillende spanningen tussen
Frankrijk en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren. Frankrijk zou bij uitstek
geschikt zijn om de sprezzatura aan te leren en hier bevonden zich enkele van de, op dat
moment, beste universiteiten van Europa. In het reisverslag van de broers Philips en François
Zoete van Laecke uit 1657 wordt duidelijk aangeven waarom Parijs voor hen, volgens hun
ouders, de belangrijkste plaats is om langere tijd te verblijven. Hier zouden de broers de
mogelijkheid krijgen om zowel hun lichaam als hun geest te vormen en de juiste
omgangsvormen aan te leren te midden van de diverse inwoners van Parijs:
Une ville où l’on peut estudier toutes les autres de l'Europa, et où, par l'assemblage de
plus d'un million d’ames qui l'habitent, on rencontre tout ce qui peut façonner l'esprit
et le corps, et donner de belles lumières à l’un par la conservation, et un beau port, de
l'adresse et de la vigueur à l'autre, par les exercices qui s'y enseignent parfaitement
bien.38
In Italië was het lastiger om gevormd te worden. Volgens Frank-van Westrienen waren de
Italianen erg gesloten en werden reizigers niet opgenomen in de Italiaanse gemeenschap.39 In
35
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Frankrijk daarentegen kon beschaafdheid en welsprekendheid wel aangeleerd worden. In de
zeventiende eeuw verschenen in Frankrijk geschriften met voorschriften over taalgebruik,
kleding, hygiëne en conversatie. De beschaving van Frankrijk zou van het hoogste niveau zijn
en de jonge welgestelde Nederlanders moesten hier hun voorbeeld aan nemen. Op deze
manier kon de bovenlaag van de bevolking zich bij thuiskomst duidelijk distantiëren van de
rest van de bevolking; de Franse manieren waren een teken dat je tot de elite behoorde.40
Tegelijkertijd kwam er ook enige kritiek op de Nederlanders die zich in de Nederlanden
gedroegen alsof ze aan het Franse hof waren. Het kon arrogant en verwaand overkomen; de
Nederlandse eenvoud en burgerlijkheid bleven hoog in het vaandel staan. Tevens stond
Frankrijk, evenals Italië overigens, bekend als een land waar naast goede manieren, vooral
ook slechte gewoonten aangeleerd konden worden. De zeden van de Fransen werden niet erg
hoog geacht: gokken en losbandigheid zouden tot de orde van de dag behoren.41 In ‘Onderrigt
van ’t geen een Reiziger dient waar te neemen’ wordt dan ook aangeraden om niet de
gebruikelijke route van Frankrijk naar Italië en tot slot door Duitsland te nemen, maar te
beginnen in Duitsland en via Italië en Frankrijk te eindigen in Engeland:
De redenen zijn dese. Het voornaamste oogmerk in het reizen is, dat men een
Jongeling zeediger en niet opgeblasender; bedagtzamer en geen ongebonden windbuil
tragt te doen worden, ten dien eynde is ’t beter, dat hij eerst landen besie, daar de
humeuren bezadigt en omzigtig zijn en ’t zijne daarna formeere, en aldaar om soo te
spreken sijn eerste voedsel trecke, en bemercke dat de zeedigheit een groot cieraard is.
Maar hebbende sijn reys van de andere kant begonnen, sal hij zig die manieren sterk
inprenten, en geen ander vermaak scheppen als in IJdelheden, / in extravagante
kleedingen, in danssen, in kostelijke livereyen en in alderhande uytsporigheden;
daarenboven zijn de Franse genegen tot raillerien, qualijk van de Vrouwen te
spreeken, onophoudelijk met de Waarden in de herbergen te kraeckelen en die qualijk
te handelen, etc. Een jonge borst meent dat dit soo behoort en fraay staat en wil deze
manieren over al na-apen.42
Hoewel het lijkt alsof deze anonieme reiziger meer nadelen dan voordelen zag in een reis naar
Frankrijk, benoemt hij elders wel verschillende kenmerken waarvan hij zou willen dat een
reiziger die zich eigen maakt. Hij wenst dat een reiziger van de Fransen leert om zich op een
aangename manier in een gezelschap te gedragen (maar niet ergens in huis te vallen, zonder te
vragen of het gelegen komt), de prettige manier van doen overneemt (maar niet de Franse
wispelturigheid) en tot slot leert dansen en een goede zwier krijgt (maar vervolgens niet met
‘geaffecteert air langs de straat loope als of hij danste’).43 Zolang de jonge elite alleen het
goede als voorbeeld nam en de ondeugden niet navolgde, zou de reis wel degelijk nut hebben.
Parijs was de belangrijkste bestemming om beschaving aan te leren: vanuit het hof werd de
hoogste vorm van beschaving verder verspreid. Men kon in de stad impostante paleizen
bekijken, zich kleden naar de laatste mode, balletten, opera en theater bezoeken, wandelen in
39
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de koninklijke tuinen, talloze kerken aanschouwen en op visite bij de Parijse elite.44 Geregeld
bleef men enkele maanden in de hoofdstad en de directe omgeving, met soms tussendoor een
uitstapje naar het Loiredal. Volgens Frank-van Westrienen werd deze kasteelrijke vallei
bezocht tijdens een ‘kleenen tour’. Na Parijs verlaten te hebben verbleef men enige tijd in dit
gebied. Orléans was een van de belangrijkste bestemmingen, dankzij de gerenommeerde
universiteit aldaar. Naast het behalen van de academische graad in Orléans of in een andere
universiteitsstad was er tijdens deze korte tour – die meestal de aanloop vormde voor de rest
van de Grand Tour – voldoende tijd om diverse beroemde kastelen te bezoeken. Vanuit
Orléans vertrokken de reizigers veelal per boot om de Loire af te zakken naar de verschillende
kasteelsteden als Chambord, Blois en Amboise. Te paard bekeken ze de andere steden in de
omgeving, zoals Thouars en Richelieu.45 Enkelen deden nog delen van Bretagne en
Normandië aan voordat ze verder reisden naar het zuiden van Frankrijk. Daar kon men
kastelen, paleizen en buitenplaatsen bekijken, maar de aandacht ging voornamelijk uit naar de
Romeinse overblijfselen in Nîmes, Arles, Orange en Aix-en-Provence. Voor degenen die niet
verder reisden naar Italië waren hier de belangrijkste ruïnes van tempels en amfitheaters te
vinden die ze tijdens hun reis zouden zien. Doorgaans was Marseille de meest zuidelijke
plaats waar de reizigers in Frankrijk kwamen; vanaf daar namen ze of de boot naar Italië of
keerden ze om richting Lyon. Afhankelijk van de genomen reisroute, werden tijdens de Grand
Tour door Frankrijk verder steden als Montpellier, Carcassonne, Bordeaux, Nancy en Metz
bezocht.46

Onlusten in Frankrijk
In de zeventiende eeuw kon Frankrijk gezien worden als het machtigste land van Europa. In
de zestiende eeuw had er een groot aantal burgeroorlogen gewoed tussen de katholieken en de
hugenoten, de religieuze minderheid in Frankrijk. Met het Edict van Nantes dat door de
katholieke koning Hendrik IV (1553-1610) op 13 april 1598 werd uitgeroepen, leek er een
einde te komen aan de onlusten. Als belangrijkste punten van het Edict zouden de
protestanten voortaan getolereerd worden, burgerrechten krijgen, enkele garnizoenssteden
mogen besturen en het recht hebben om in een stad per district (op Parijs na) hun godsdienst
uit te oefenen.47 Die tolerantie was maar van korte duur. Enkele jaren na de moord op Hendrik
IV in 1610, werkte Armand Jean du Plessis (1585-1642) – beter bekend als kardinaal
Richelieu – zich omhoog in de kroonraad en kreeg als eerste minister een groot deel van de
macht in handen. Koning Lodewijk XIII (1601-1643), die als negenjarige erfgenaam het
koningschap verwierf, liet zich sterk beïnvloeden door de kardinaal. Richelieu wilde de macht
van de monarchie versterken: de Franse monarchie moest de belichaming van de Franse staat
worden. Om dit te bereiken moesten alle mogelijke bedreigingen hiervoor uitgeschakeld
worden, zo werd de macht van de oude adel, de noblesse d'épée, aanzienlijk beperkt en werd
een nieuw administratief systeem opgezet, waarbij het bestuur van de staat grotendeels werd
44
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gecentraliseerd. Om de eenheid in het land te versterken, werd ook het geloof aangewend. Eén
geloof, en dan wel het katholieke geloof, moest het volk verenigen en ervoor zorgen dat de
monarchie als hoogste macht werd gezien. Tussen 1620 en 1629 braken verschillende
hugenotenopstanden uit, toen het Verdrag van Nantes in steeds sterkere mate werd
geschonden. In 1627 werd de militaire en politieke onafhankelijkheid van de protestantse
steden door Lodewijk XIII beëindigd, met als officiële reden dat de protestanten de
katholieken hun geloof niet lieten belijden in de protestantse steden. Met de val van de
protestantse stad La Rochelle in 1628 kwam er een einde aan de godsdienstoorlogen: de
hugenoten hadden zich onderworpen aan het Franse katholieke gezag. Lodewijk XIV herriep
in 1685 het Edict van Nantes met het Edict van Fontainebleau. De Revocatie, waarin het
protestante geloof werd verboden, zorgde voor een uitstroom van hugenoten die vluchtten
naar onder ander Engeland, Duitsland en de Nederlanden.48
Kardinaal Jules Mazarin (1602-1661) volgde Richelieu na diens dood in 1642 op. Toen de
minderjarige Lodewijk XIV een jaar later koning werd, regeerde Mazarin samen met de
regentes van Lodewijk, koninginmoeder Anne van Oostenrijk (1601-1666). Zij voerden de
centralisatiepolitiek van Richelieu en Lodewijk XIII verder door. Pogingen om de lasten van
de adel te verhogen en de arrestatie van enkele magistraten veroorzaakten echter rellen.
Voornamelijk de noblesse de robe, die de bestuurlijke en juridische functies bekleedde, kwam
in opstand. Nadat Anne met haar zoon uit Parijs was gevlucht, werden er compromissen
gesloten tussen de magistraten en de staat. Ook de noblesse d’épée was ontevreden over de
gang van zaken, met name over de beperking van hun rechten en invloed door de toenemende
macht van de gecentraliseerde staat. In verschillende provinciën braken opstanden uit onder
leiding van deze adel, die zich naar Parijs verspreidden. In 1651, midden in deze onrustige
periode die later de Fronde werd genoemd, werd Lodewijk XIV op dertienjarige leeftijd door
zijn moeder meerderjarig verklaard. De onrusten verdwenen hierna geleidelijk, mede door de
onderdrukking van het Franse leger.49
De opstanden hadden bewerkstelligd dat de Franse adel een deel van zijn rechten had weten te
behouden en dat het Franse volk behoefte had aan vrede, rust en een sterke monarch. Na de
dood van Mazarin in 1661 regeerde Lodewijk XIV persoonlijk, hoewel zijn moeder nog wel
enige invloed op hem zou blijven uitoefenen. Lodewijk wilde opstanden, zoals tijdens de
Fronde, te allen tijde voorkomen tijdens zijn regering en hij zorgde ervoor dat hij de absolute
macht kreeg. Hij riep zichzelf uit tot Zonnekoning en ging uit van het droit divin; door God
was hij als koning aangesteld en hij hoefde zich daarom alleen aan God te verantwoorden.
Om zijn macht als absoluut vorst te versterken, nam Lodewijk een aantal maatregelen. De
48
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adel haalde hij grotendeels naar het hof, waardoor hij hen in de gaten kon houden. Hij nam
persoonlijk deel aan verschillende raden, die bestonden uit raadsleden uit de hogere klassen,
maar niet uit de adel. Deze raadsleden waren ambtenaren en deelden geen macht met de
koning. Door het eerder genoemde Edict van Fontainebleau zou Lodewijk zijn macht verder
versterken. Tevens wilde hij, uit defensieve motivaties, de omvang van Frankrijk
terugbrengen tot zijn ‘natuurlijke’ grenzen. In 1667 trok Lodewijk daarom met zijn legers de
Zuidelijke Nederlanden en Franche-Comté binnen, andere oorlogen volgden. De buurlanden
ervoeren de oorlogen als een bedreiging en vormden verschillende allianties tegen de
expansiedrift van Frankrijk.50
In 1672, het Nederlandse Rampjaar,51 verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Tegelijkertijd raakte de Republiek ook in oorlog met
Engeland, Keulen en Munster. Deze Hollandse Oorlog zou in 1678 eindigen met de Vrede
van Nijmegen, maar betekende niet het einde van de oorlogen tussen Frankrijk en de
Republiek. Tussen 1672 en 1713 was de Republiek in verschillende oorlogen verwikkeld en
vocht in meerdere veldslagen tegen Frankrijk, uit vrees voor de expansiedrift van Lodewijk
XIV. Na de Hollandse Oorlog waren de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse
Successieoorlog (1702-1713) de grootschaligste oorlogen. Met de Vrede van Utrecht in 1713
keerde de rust op het grondgebied van de Republiek weer enigszins terug. Voorafgaand aan
deze periode en tijdens de oorlogsjaren ontstonden er veel haatgevoelens jegens Frankrijk. De
wreedheden tegen de Franse protestanten hadden de Nederlanden eerder ook al bereikt en de
meningen over het land gevormd. Met onder andere pamfletten en (spot)prenten toonden de
Nederlanders hun ongenoegen over het Franse beleid en over Lodewijk XIV.52

Cultuur van het absolutisme
Meer dan zijn voorgangers zette Lodewijk XIV cultuur in om zijn macht te versterken en
bovenal zijn roem te verspreiden, zowel binnen en als buiten de landsgrenzen. Door middel
van een uitgebreid cultureel programma zorgden Lodewijk en – vanaf 1661 – zijn
belangrijkste adviseur Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) ervoor dat Lodewijk overal als
machtig vorst verbeeld werd. Lodewijk en de zon, zijn persoonlijk symbool, werden verbeeld
op prenten, schilderijen, monumenten, penningen en munten. De grootsheid van de koning
werd benadrukt in een groot aantal gedichten, toneelstukken, muziekcomposities, opera’s en
balletten. Koningen werden gezien als levende beeltenissen van God, vertegenwoordigers van
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de goddelijke heerlijkheid, zo ook Lodewijk. Om Lodewijk XIV als heilige te tonen, werd hij
regelmatig afgebeeld als, de na zijn dood heilig verklaarde, Lodewijk IX (1214-1270).53
Elementen uit de Klassieke oudheid werden door Lodewijk en zijn kunstenaars veelvuldig
ingezet. De gelijkenis tussen de zonnegod Apollo en zonnekoning Lodewijk werd niet alleen
in portretten benadrukt, maar ook in toneelstukken en balletten. Zo danste Lodewijk XIV zelf
de rol van Apollo in een ballet de cour54. Ook andere goden en helden, zoals Hercules,
werden vergeleken met de koning. Allegorische voorstellingen, waarin de koning werd
afgebeeld of waarin Lodewijk werd vereenzelvigd met een van de klassieke goden, werden in
de koninklijke paleizen in schilderingen verbeeld (afb. 1). Allegorische taferelen die duidelijk
verwezen naar de daden van de koning, werden afgebeeld. In standbeelden, fonteinen en op
prenten kwamen deze voorstellingen eveneens terug. Triomfbogen, die in de Romeinse tijd
door de keizers werden opgericht, werden onderdeel van het propagandabeleid van Lodewijk
XIV. Voorheen werden er tijdelijke triomfbogen na overwinningen gebouwd, maar nu werden
deze gebouwd om blijvend te herinneren aan de successen van de koning. Ruiterstandbeelden,
mede vanuit de Romeinse traditie, werden in diverse steden neergezet. Naast elementen uit de
Klassieke oudheid gebruikte Lodewijk moderne allegorieën en greep hij terug op historische
figuren, als Alexander de Grote en keizer Augustus.55

Afb.1. P. Mignard, Mythologisch portret van de familie van Lodewijk XIV, 1670.
Het schilderij hing tussen 1670 en 1785 in het Château de Saint-Cloud.

Alles wat Lodewijk ondernam stond in het teken van het tonen en bestendigen van zijn macht.
Hofrituelen maakten hier een belangrijk onderdeel van uit. Van het opstaan (lever) tot het naar
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bed gaan (coucher), alles was aan het hof geritualiseerd en werd tot ceremonie gemaakt. Deze
‘toneelstukken’ zorgden er enerzijds voor dat de adel aan het hof zich nederig en onderdanig
moest gedragen ten opzichte van de koning, anderzijds was het een privilege als je bij het
aankleden of diner aanwezig mocht zijn. Zo was het al bijzonder als je de koning mocht zien
eten, maar een grotere eer was het als de koning je tijdens het diner aansprak. Voor alle
dagelijkse en minder dagelijkse bezigheden waren er officiële regels waar de adel zich aan het
hof aan diende te houden. Ook buitenlandse gasten dienden deze etiquette te respecteren.
Zelfs als de koning niet aanwezig was, bleven bepaalde regels van kracht.56
Deze rituelen vonden in eerste instantie gewoonlijk plaats in het Louvre, Saint-Germain-enLaye of Fontainebleau, afhankelijk van waar de koning zich bevond. Lodewijk XIV koos
echter al snel Versailles als de locatie voor zijn hof. Tegen de ideeën van Colbert in liet
Lodewijk dit kleine jachtslot van zijn vader tot paleis verbouwen. Colbert vond dit in eerste
instantie geldverspilling: dit ‘maison’ zou niet kunnen bijdragen aan de glorie van de koning,
zoals het ‘palais’ Louvre dit wel deed.57 Het oude Louvre, in renaissancestijl, werd echter te
klein bevonden voor het hof en in 1661 was een deel van het paleis verbrand, waarop er een
nieuw paleis werd ontworpen. De koning verbleef weinig in dit statige vernieuwde paleis en
vanaf 1667 werd het voornamelijk gebruikt voor de Académie Française en als een
hoofdkwartier voor gerenommeerde kunstenaars. Architect Louis Le Vau (1612-1670) kreeg
de opdracht het jachtslot van Versailles aanzienlijk te vergroten en André Le Nôtre (16131700), aangesteld als tuinarchitect, ontwierp de imposante tuinen in de formele stijl.58 Onder
leiding van hofschilder Charles Le Brun (1619-1690) werd het interieur van het paleis
volledig in de nieuwste stijl ingericht. Schilderijen, wand- en plafondschilderingen, beelden
en meubilair werden in de barokstijl uitgevoerd. Deze Louis Quatorze-stijl wordt onder
andere gekenmerkt door symmetrie en zware details. Ornamenten, als acanthusbladeren,
voluten en putti, werden overdadig gebruikt. Beeltenissen van Lodewijk XIV waren overal in
en rondom het paleis terug te vinden, in letterlijke representaties, allegorieën en in zijn
symbool van de zon. Het paleis werd het symbool voor Lodewijk XIV, alles verwees tot in
het kleinste detail naar de koning, zijn roem en zijn macht.59 Norbert Elias laat in zijn werk
Die höfische Gesellschaft (1979) zien dat er in het ancien regime een duidelijk verband
bestond tussen architectuur en machtsstructuur: de ornamenten van een particulier paleis
mochten op geen enkele wijze doen denken aan een koninklijk paleis. Des te hoger de rang
van de eigenaar, des te aanzienlijker het gebouw mocht worden vormgegeven. De residenties
mochten de koninklijke paleizen echter nooit evenaren.60 Met het rijke decoratieprogramma
van het Château de Versailles was dit ook vrijwel onmogelijk geworden.
Kunst en cultuur waren belangrijke onderdelen van het programma dat door Colbert werd
opgesteld. Hij achtte het van belang dat Lodewijk XIV bekend stond om zijn culturele smaak.
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De koninklijke kunstverzamelingen werden daarom aanzienlijk uitgebreid. In onder andere
Italië en Duitsland werden kunstwerken en manuscripten aangekocht. Grote kunstopdrachten
werden aan diverse kunstenaars verstrekt. Tevens werd er een systeem van staatsinstellingen
opgericht waarmee kunstenaars, schrijvers en wetenschappers bijeengebracht konden worden
om ‘ten dienste van de koning’ te werken. De Académie Française, die door kardinaal
Richelieu was opgericht, werd aangevuld met nieuwe academies, waaronder de Académie de
Danse, de Académie d’Architecture en de gereorganiseerde Académie Royale de Peinture et
Sculpture. De roemrijke geschiedenis van de koning werd door middel van verschillende
opdrachten en prijsvragen in woord en beeld gebracht. Ook andere instellingen werden
opgericht om de roem van de koning te versterken. In de Gobelins bijvoorbeeld, die in 1663
werd geopend, werd niet alleen de stoffering van de koninklijke paleizen geproduceerd, maar
werden ook wandtapijten met de histoire du roi vervaardigd.61 Na de dood van Lodewijk XIV
in 1715 heeft geen enkele Franse vorst zo’n grootschalige propagandacampagne meer
opgezet. De paleizen werden enigszins aangepast aan de stijlen van zijn opvolgers Lodewijk
XV (1710-1774) en Lodewijk XVI (1754-1793), maar de Zonnekoning had een groot, vrijwel
onuitwisbaar, stempel op het culturele landschap van Frankrijk gedrukt.
De Nederlandse reizigers die in de zeventiende eeuw naar Frankrijk reisden, kwamen
geregeld in aanraking met de neerslag van deze politieke en religieuze ontwikkelingen. Niet
zelden maakten de Nederlanders opmerkingen over de afstand die protestanten moesten
afleggen om naar de kerk te gaan en de vrijheid van godsdienstuitoefening die op bepaalde
plaatsen was verdwenen. La Rochelle werd door veel Nederlanders bezocht, zowel voor als na
de belegering. Gijsbert de With (geb. 1611), toekomstig lid van de Hoge Raad in Brazilië, zag
de stad enkele jaren na het beleg en had uit eerste hand schrijnende verhalen over de
hongersnood tijdens het beleg: ‘vele hebben menschen vleesch gegeten; een vroúwe heeft
haere dochter tot haer spijs gebrúickt; een súster heeft haers broeders vingeren
afgeknabbelt’.62 Rondom de stad waren op dat moment nog veel ruïnes van verwoeste
gebouwen te vinden.63 Daarnaast lieten de Nederlandse reizigers regelmatig merken op de
hoogte te zijn van de politieke ontwikkelingen en spanningen die er heersten. Desondanks
uitten de Nederlanders, ook ten tijde van oorlogen met de Republiek, vrijwel geen kritiek op
het Franse bestuur, hoewel dit in de Republiek zelf wel werd gedaan. De rijke Franse
koningen en hun noodzaak om imposante paleizen en châteaux te laten bouwen, zorgden voor
positieve reacties onder de Nederlanders die dergelijke pracht en praal maar op weinig andere
plaatsen konden aanschouwen.
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2 KONINKLIJKE PALEIZEN EN ADELLIJKE CHÂTEAUX BEZOCHT
(1600-1660)
De educatieve doelstellingen die behoren tot de Grand Tour lieten de Nederlandse reizigers in
hun reisverslagen in de eerste helft van de zeventiende eeuw nauwelijks tot uiting komen. De
academies waar schermen, dansen en andere vaardigheden aangeleerd konden worden,
worden in de verslagen over Frankrijk weinig vermeld. De With meldde trots dat hij ‘God zij
gelooft’ is gepromoveerd aan de universiteit van Orléans en Huygens promoveerde in Angers,
maar de meeste anderen schrijven alleen dat ze universiteiten bekijken: over studeren wordt
met geen woord gerept. Slechts een enkeling maakte ook melding van de aan te leren
conversatievaardigheden en de etiquette aan het hof of bij eigenaren van buitenplaatsen. In het
reisverslag van de adellijke broers Philips en François Zoete van Laecke komen deze
doelstellingen het duidelijkst naar voren. Dat de reizigers wel konden spreken met
huiseigenaren blijkt onder andere uit het verslag van Constantijn Huygens jr. die zeer beleefd
werd ontvangen door de graaf van Orléans en werd uitgenodigd voor het diner door kardinaal
Bicchi.64 Paleizen, kastelen en buitenplaatsen lijken voornamelijk bezocht te worden voor de
kunstcollecties, de imposante architectuur, het kostelijke interieur en de fraaie tuinen. De
criteria fraaiheid, gemaakte kosten en afmetingen waren van groot belang voor de beoordeling
hiervan. Uit de onderzochte reisverslagen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw is een
canon van bestemmingen te herleiden; een aantal paleizen en châteaux werd regelmatig
bezocht tijdens de reizen (grafiek 1).

Gegevens afkomstig uit onderzoek auteur
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Het hof in Parijs
Gij die een werrelt sijt, en overal gepresen,
School van verstant, Paris Princesse sijt gegroet.
Gij die het Franscherijck als operste moet vreesen;
Gij die het wetten geeft; Gij die den Coninck voedt
Waer is uw wedergae! Princesse sijt gegroet.65
Met dit gedicht ving De With zijn tijd in de hoofdstad van Frankrijk aan: het laat de roem van
Parijs duidelijk zien. Parijs stond voor alle Nederlandse reizigers in de eerste helft van de
zeventiende eeuw bovenaan de lijst met te bezoeken steden van Frankrijk. In Parijs zelf waren
de koninklijke paleizen grote trekpleisters. Het Palais du Louvre en het Palais du Luxembourg
werden aan een kritische blik onderworpen en de tuinen van de Tuilerieën werden na de
openstelling voor publiek onder Lodewijk XIV meer dan eens per bezoek aan Parijs
bewandeld.
In het midden van de zestiende eeuw werd op de locatie waar de vesting van het Louvre stond
een paleis gebouwd. Koning Frans I (1494-1547) gaf vlak voor zijn dood architect Pierre
Lescot (1510-1578) opdracht tot de bouw van een nieuw paleis. Lescot ontwierp een
classicistisch gebouw waarin zowel duidelijk Italiaanse als Franse invloeden terug te vinden
waren. Korinthische en composiet zuilen, frontons en arcades werden aangevuld met
weelderige figuren, reliëfs en een hoog dak. Het Palais du Louvre werd hiermee een
combinatie tussen een renaissancepaleis en een Frans château. Hoewel Frans I een jaar na de
opdracht aan Lescot stierf in 1547, bleef de architect wel werken aan het paleis onder de
verschillende koningen die Frans I opvolgden. De achtereenvolgende koningen lieten delen
bijbouwen of renoveren en stelden hier diverse architecten voor aan. Het Franse hof en de
regering vestigden zich in het paleis, totdat Lodewijk XIV zijn hof naar Versailles verplaatste
in 1682.66 Toen Jan Martensz. Merens in 1600 het paleis bezocht, werd er druk gebouwd.
Koning Hendrik IV liet op dat moment de zuidelijke vleugel langs de Quai des Tuileries
verhogen met een verdieping. Het Louvre werd in deze periode verbonden met het Palais des
Tuileries. De aanbouw vond Merens kostelijk, en hij roemde het gebruik van de hoeveelheid
marmer.67 Waarschijnlijk mocht Merens het Louvre zelf niet betreden, want hij maakte geen
melding van het interieur. Paul Boelen (?), die eerder met afgezanten naar het Engelse hof
was gereisd, mocht dit wel, hij had zelfs de eer een ballet de cour te mogen aanschouwen: ‘je
vi le ballet du Roij q’un fut danse au Louvre en presence de la Reine, Reine mere, madame et
autre elite de la noblesse du Royaume.68 Het ballet was ‘vraijement digne d’un roy surpassant
de bien loing ceux que j’aij veus en Angeleterre’.69 Boelen was niet de enige die deze eer
mocht genieten, ook de broers Zoete van Laecke mochten bij een ballet aanwezig zijn. Zij
hadden het voorrecht het fameuze ballet de l’amour malade te zien, dat in 1657 door
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Lodewijk XIV zelf gedanst werd.70 De broers prijsden het hof wel, maar voor Boelen was het
ballet duidelijk het meest indrukwekkende wat hij zag van het Louvre, want over het interieur
schreef hij verder niets, evenmin over andere bezienswaardigheden in Parijs.71 Het ‘oude
Louvre’, het huidige Cour Carré, werd in het algemeen weinig besproken. Schrijver P.C.
Hooft vond het gebouw aan het einde van de zestiende eeuw niet noemenswaardig.72 Deze
mening zou het ontbreken van beschrijvingen kunnen verklaren. Er waren enkele
uitzonderingen. De With vond de zalen weliswaar niet zo mooi als die van het Palais du
Luxembourg, maar was te spreken over de wandtapijten en het gesneden en vergulde werk
aan de plafonds.73 Koopmanszoon Pieter de la Court (1618-1685) nam in zijn reisverslag
meer ruimte om het Louvre te beschrijven, ‘de magnifyke niwe timmeragie’ van Hendrik IV
maakte indruk, net als de grootte van het paleis. In plaats van de gebruikelijke afmetingen te
noemen, vermeldde De la Court dat het paleis ‘wel een 1/4 uer gaens int ronde is’.74 Hij liep
door de verschillende zalen, waar hij de schilderijen van de vorsten en klassieke beelden zag.
De la Court had oog voor de kunst: zo beschreef hij een porfieren beeld van een ‘moor’ met
een rode mantel uitgebreid. De Salle des Antiques, waarin dit beeld en andere klassieke
beelden zich bevonden, oogstte ook bij Constantijn Huygens jr. veel lof. Hij vermeldde dat de
zaal 50 voet lang was, de vloer van ‘Opere tessellato’ was en de muren bekleed waren met
marmer. Vervolgens gaf hij een korte opsomming van enkele beelden: ‘De beelden waeren. 1.
Het beeldt van de Diana Ephesia van witte marmer, dat men segt dat een oracel geweest is. 2.
Een beeldt van een Idolum Aegyptiacum wesende van swarte porphir en het kleet van
roodachtigh marmer. Voorts waeren der noch meer als de Mercurius die in onsen thuijn
gestaen heeft met meer andere.’75 De ‘moor’ die De la Court had vermeld werd door Huygens
als een Egyptisch beeld aangeduid. Huygens keerde op een later moment nog terug om de
appartementen van het paleis te bekijken. De meeste zalen vond hij niet bijzonder, hij vond
het paleis ook slecht onderhouden. De galerijen die gevuld waren met kunst konden echter op
meer waardering rekenen:
De rest van de logementen zijn maer redelijck, maer de twee galerijen zijn fraey. De
eerste is de la Galerie des Peintures. Dese is niet seer langh maer rijckelijck
gelambrisseert. Aen de eene zijde staen all de koninghen nae St. Louis geschildert,
levensgroote met de conterfeitzels van haer favoriten rontsom, en luijden die
gedurende haer regeeringhe meest in consideratie quamen, aen de oversijde staen de
koninginnen. Dese galerije siet aen de eene sijde nae de pont neuf. De andere galerije
is langh nae ick met passen gereeckent heb, 1560 voeten, breedt 30 en was
gedestineert om aen de eene zijde met kaerten, aen d'andere met schilderijen van
steden, behangen te werden. Dese siet uijt op de riviere, en is ook geschildert met
basso relief, maer niet soo rijckelijck als de andere. De Louvre in dese tijt, doordien
daer weinich gelt was, was qualijck onderhouden.76

70

J. Powell. Music and theatre in France, 1600-1680. Oxford 2000: 148-151; Zoete van Laecke en Zoete van
Laecke. Jounal: 63, 64.
71
Boelen. ‘Breive discription’: 23r, 23v; Zoete van Laecke en Zoete van Laecke. Jounal: 78.
72
Frank-van Westrienen. De groote tour: 251.
73
De With. ‘Verhael van mijne reijse’: 17v.
74
P. de la Court. De reizen der De la Courts: 1641, 1700, 1710. Leiden 1928: 13, 14.
75
Huygens. Journalen: 96.
76
Ibid.: 110.

22

De tweede galerij die Huygens noemt is de Grande Galerie, die het Louvre met het Palais des
Tuileries verbond (afb. 2). Hij was zeker niet de enige die deze lange zaal zelf opmat. Dit was
een geliefde bezigheid, ondanks dat de maten ook in reisgidsen vermeld stonden. Volgens De
With was dit nieuwe gedeelte zelfs vooral bezienswaardig om de afmetingen, maar de galerij
was op dat moment ook nog niet ingericht.77 De tuin van het Louvre maakte op de reizigers
weinig indruk. Huygens schreef alleen dat er in het midden van de tuin een fontein stond,
anderen namen voor deze ‘kleine tuin’ zelfs de moeite van het noteren niet.78

Afb. 2. Het Louvre en het Palais des Tuileries, verbonden door de Grande Galerie.
Detail uit kaart van Mathieu Mérian uit 1615.

De aangrenzende tuinen van het Palais des Tuileries waren in de Italiaanse stijl aangelegd
door Catharina de Medici (1519-1589). Vanaf 1564 begonnen de werkzaamheden en in de
77
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jaren die volgden werden een waterinstallatie en lanen aangelegd, duizenden (fruit)bomen en
bloemen geplant, muren gebouwd en heggen in vorm geknipt. Verder waren er verschillende
parterres, paviljoens en bassins met fonteinen te vinden (afb. 3). Door de burgeroorlogen
werden de tuinen echter gedeeltelijk verwoest. Hendrik IV liet ze in 1594 herstellen en een
jaar later samenvoegen met de kleinere tuinen aan de oostzijde, toen de Grande Galerie werd
gebouwd. Verder voegde hij onder andere omheiningen toe van hout en bomen. In de jaren
dat Lodewijk XIII koning was, vonden er weinig ingrijpende veranderingen in de tuinen
plaats. De tuinen waren uitsluitend toegankelijk voor de koninklijke familie en de hofhouding.
Hoewel de voormalige tuin van Catharina voor een deel aan een publieke weg grensde,
zorgde de ommuring ervoor dat men niet naar binnen kon kijken. Ondanks dat de tuinen pas
in 1667 officieel geopend werden voor de honnêtes gens, konden enkele van de Nederlandse
reizigers vanaf de jaren veertig al een bezoek brengen.79 De la Court vond de tuinen zeer
vermakelijk door de fonteinen en de bijzondere omheiningen van palissades, die wel ‘2 mans
lengte hoog’ waren. Boven de omheiningen staken cipressen uit, waarvandaan ze nachtegalen
konden zien zingen.80 Huygens schreef over de tuin, die hij bezichtigde na de aangrenzende
tuin van Mr. Renard bezocht te hebben:
Uyt dien thuijn [van Mr. Renard] gaet men in de Thuilleries, dat een plaets is achter de
Louvre met groote boomen beplant en heeft menigte fraeye allees. In de kant die nae
de Louvre streckt is een groote fontein staende midden in een vijver die sij maeckt met
hooghe boomen omcingelt, de vijver is omtrent soo groot als de plaets voor ons huijs
int vierkant soude wesen. De fontein springt boven uijt omtrent 4 of 5 voet en voorts
loopt se ter sijden uijt.81
De door Huygens bewonderde bomen, lanen en de grote fontein vielen ook Vincent van der
Vinne op toen hij in 1654 de mogelijkheid kreeg om de ‘Tellerie’ te bekijken. De tuin vond
hij ‘ongelooflijck groot, vol schoone dreven van escche, ijpen, linde en andere onvruchtbaere
boomen, aerdich en net geplant, geestich besnoeit en boven met de tacken als galderijen door
een gevlochten, daer int midden een vierkante fonteijn in staet van 270 treden int omgaen’.82
Ook de broers Zoete van Laecke waren over de tuinen te spreken, hoewel ze de tuinen van het
Luxembourg beter ontworpen vonden: ‘Il y a sans doute quelque chose de tout à fait
magnifique, grand et extraordinaire; mais il est d’une beauté entierement differente de celle
du Luxembourg, qui est plus à la moderne, mieux compassée et disposée avec plus d’art, au
lieu qu’en celui-cy on vout quelque chose de plus sauvage et de plus champestre’.83
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Afb. 3. De Tuilerieën.

De broers waren niet de enige die de paleistuinen van het Luxembourg roemden. Het Palais
du Luxembourg was een populaire bestemming onder de reizigers. Maria de Medici (15751642) liet dit paleis kort na de dood van haar echtgenoot Hendrik IV bouwen naar het model
van Palazzo Pitti in Florence, waar Maria haar jeugd had doorgebracht. Nog voor de eerste
steen werd gelegd in 1615, was Maria al bezig met het ontwerpen en aanleggen van de tuin.
Zichtassen, terrassen omringd met balustrades en parterres bepaalden de plattegrond van de
tuin (afb. 4). De parterre de broderie was een van de blikvangers van de tuin, waarin een
grote fontein werd geplaatst die de zeegod Triton verbeeldde, die een dolfijn vastgreep. Het
belangrijkste architecturale ornament, dat geheel paste bij de Italiaanse renaissancestijl was de
Grotte du Luxembourg. Deze grotto, die tegenwoordig beter bekend staat als de Fontaine
Médicis84, bestond uit drie nissen die als een triomfboog waren vormgegeven met hierop een
gewelfd pediment en drie vazen. In de grotto waren twee beelden geplaatst die de Rhône en
de Seine verbeeldden.85 Toen De With de tuinen zag, waren deze nog in aanbouw. Het zou
nog ruim een decennium duren voordat de tuinen voltooid waren. Desondanks vond De With
de tuin al groot en fraai. De la Court schreef enkele jaren later dat iedere bezoeker een stuiver
moest betalen, andere reizigers meldden dit niet. Waarschijnlijk vonden de bezoekers het
meer dan waard om een stuiver neer te leggen om de ‘vermaarde’ fonteinen in de tuinen te
aanschouwen, die zeer hoog spoten. De meeste aandacht ging uit naar de grote fontein met
Triton, opmerkelijk genoeg werd de grotto niet genoemd. Huygens beschreef de fontein met
‘een man met een visschensteert van bronze gemaeckt’ uitgebreid, maar schreef daarna alleen
‘de rest van den thuijn bestaet uijt groote allees’.86 Van der Vinne vond de tuin beter dan die
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van de Tuilerieën. Ook bij hem oogstte de fontein de meeste lof waar ‘een strael water wel 6 a
7 ellen hoogh en somtijds hooger uijt de muyl springht’.87

Afb. 4. Gezicht op het Palais du Luxembourg en de paleistuinen.

Over het paleis zelf waren de meningen verdeeld. De With concludeerde zijn beschrijving van
het interieur van het paleis en kunstcollecties met ‘Somma het was alles royael’, Hellemans
Hooft vond het ‘’t schoonste paleijs dat ik in Vrankrijk gesien heb’ en Van der Vinne was van
mening dat het een ‘van de heerlijckste gebouwen van parijs’ was. Vergelijkbaar was de
mening van de broers Zoete van Laecke: ‘C’est sans contredit la plus belle maison de Paris et
digne de la grandeur d’une reine de France’.88 Tegenover deze positieve reacties stond De la
Court, die maar twee zalen van het paleis bezienswaardig vond. De anders breedsprakige
Huygens had over het paleis niet meer te melden dan dat hij het kabinet van Madame
d’Orleans en de door Rubens geschilderde galerij zag.89 Met deze galerij doelde Huygens op
de Galerie de Rubens. Maria had in 1622 aan schilder Peter Paul Rubens (1577-1640) de
opdracht gegevens 24 schilderijen te maken over haar leven die bestemd waren voor deze
zaal.90 De galerij was het hoogtepunt van het bezoek aan het paleis en werd alom geroemd.
De zaal was al voltooid toen De With het paleis bezocht en hij was er zeer over te spreken:
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De groote sael had haer meeste costelijckheijt in 25 schilderijen van P.P. Rubens, die
elck tusschen een venster in stonden, in welcke het leven en bedrijf van de Coninginne
Moeder seer constelijck was afgebeelt; haer geboorte, haer leersaemheijt; haar
troúwen; haer roúw over haer mans doot; etc. in elck stúck stont haar persoon
afgeteeckent, van gelijcke, of eer grooter, grootheijt als sij is; De andere beelden of
personagien die mede inde stúcken geschildert stonden; waeren meest, en oock in
eenijge stuken sij selve, poetijscher wijze afgebeelt, als half naeckt, etc. nevens de
schoorsteen waren oock geschildert haer Vaeder en Moeder in volle postuer.91
De la Court wist te melden dat Rubens voor het vervaardigen van deze kunstige schilderijen
100 gulden loon per dag kreeg. Van der Vinne had toegang tot de paleistuinen die volgens
hem voor publiek geopend waren en kon het exterieur aanschouwen, maar het is de vraag of
deze kunstenaar van lagere komaf ook het paleis van binnen mocht bekijken. De door hem
genoemde schilderijen die ‘het leven en bedrijf van Hendrick de Boubon [sic]’ zouden
voorstellen waren namelijk nooit voltooid, ondanks dat Maria hier opdracht toe had gegeven.
Wel is Hendrik IV op verschillende schilderijen verbeeld in de levenscyclus van Maria de
Medici.92
Het Palais-Royal was vanaf 1641 het laatste koninklijke paleis dat de reizigers in Parijs
konden bekijken. Voorheen werd dit gebouw ook al bezocht, maar was het nog in handen van
kardinaal Richelieu en stond het bekend als Palais-Cardinal. Doordat het paleis in de buurt
van het Louvre lag, werd het Palais-Royal vaak direct na een bezoek aan het Louvre bezocht.
Het kostelijke huis met de fraaie hof werd geroemd.93 Huygens beschreef de verschillende
appartementen van de koning en vooral van de koningin tijdens zijn bezoek. De schilderijen
van de Italiaanse meesters als Rafaël (1483-1520) en Veronese (1528-1588) werden genoemd,
waarbij een van de schilderijen van de laatstgenoemde schilder als uitnemend fraai werd
vermeld.94 ‘Het was een avontmael van onse Heer, en de meester had daer sijn selven en sijn
vrouw en al sijn kinderen ingebracht. De figuren waeren weinich min [sic] dan
levensgroote’.95 Wellicht doelde Huygens op Het avondmaal in Emmaüs (1559) van
Veronese, waarop naast Christus en de pelgrims eveneens een Venetiaanse familie is
afgebeeld (afb. 5).
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Afb. 5. Veronese, Het avondmaal in Emmaüs, 1559.

Koninklijke châteaux in de rest van Frankrijk
Andere koninklijke residenties, gelegen buiten Parijs, maakten eveneens onderdeel uit van de
reis. Doordat de reizigers niet allemaal dezelfde route door Frankrijk aflegden, werden niet
alle paleizen en kastelen door iedereen bezocht. Een aantal residenties trok veel bekijks. In de
eerste helft van de zeventiende eeuw was Saint-Germain-en-Laye voor reizigers een populaire
bestemming. Hier waren zowel het Château-Vieux als het Château-Neuf te vinden. Het
Château-Vieux was een groot kasteel dat gedurende de middeleeuwen was gebouwd en
daarna nog regelmatig was aangepast. In de zeventiende eeuw was het een indrukwekkend
gebouw met een grote tuin. Koning Hendrik II vond dit paleis echter te koud en te triest ogen
en liet er een kleiner ‘speelhuis’ bijbouwen: het Château-Neuf. Het paleis werd verder
uitbreid door Hendrik IV (afb. 6). 96
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Afb. 6. De châteaux van Saint Germain-en-Laye en hun tuinen.

Beide residenties konden rekenen op de goedkeuring van de Nederlandse reizigers. Merens
zag het grote aantal zalen en kamers van het ‘schone’ Château-Vieux en mocht ook het platte
dak betreden waar hij, net als degenen na hem, een mooi uitzicht over de omgeving had.
Vervolgens bracht hij een bezoek aan het Château-Neuf. Op dat moment was het paleis nog
niet voltooid, maar de kamers, zalen en het kantoor voor de koning die hij zag waren kostelijk
gemaakt met marmer, albast en schilderingen. Verder waren er verschillende fonteinen in
gewelven te zien, waarbij de muren bedekt waren met schelpen, zeldzame stenen en zelfs
‘hangende uytdrupselen, gelijck in de holle berchen door het druypen van water ofte salpeeter
lancksamerhant groeyen ende wassen’.97 De fonteinen en waterpartijen waren hier zeer
ingenieus en met behulp van waterkracht werden verschillende machines in werking gezet. Zo
was er een waterorgel, waren er mechanische vogels die levensecht oogden en metalen
mannetjes die blaasbalgen bedienden en op een aambeeld sloegen. Een metalen draak spuwde
water naar de toeschouwers en de god Neptunus kwam op zeepaard door een deur
aangezwommen. Overal waren bedriegertjes geplaatst, zodat men nergens kon schuilen (op
een plaats na, die bestemd was voor de koning). Uiteraard leverden deze fonteinen, waarbij
mensen plotseling met water nat werden gemaakt veel vermaak en gelach op. Toen Merens
deze tuinen bezocht was het vrij druk met bezoekers, de verschillende fonteinen werden dan
ook speciaal aangezet. Na het zien van deze en andere fonteinen, die deels nog in aanbouw
waren, werd Merens geleid door een lange zaal, waar een groot aantal schilderijen hing.98 De
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fonteinen waren enkele decennia de hoofdattractie van het paleis, maar vanaf het midden van
de zeventiende eeuw bleken het paleis en de bijbehorende fonteinen slecht onderhouden.
Zowel Constantijn Huygens als Hellemans Hooft meldden dat de fonteinen niet meer werkten.
Huygens zijn aandacht ging nu voornamelijk uit naar de, door een jongen getoonde, peulen
die de koning gezaaid had, de kostelijke en fraaie gotische kapel in het Château-Vieux en de
kamer in het Château-Neuf waar Lodewijk XIII was gestorven.99 Voor zijn dood, aldus
Huygens, zou Lodewijk de gordijnen hebben opengeschoven, richting St. Denis hebben
gekeken en gezegd: ‘C'est la ou [sic] je seray bien tost’.100 Vlak daarna werd het lichaam van
Lodewijk XIII inderdaad in de Basilique-cathédrale de Saint-Denis – te midden van de andere
koningsgraven – bijgezet.
Om het hof te zien kon men ook naar Fontainebleau, waar de koningen regelmatig in de
bossen jaagden. Het groots opgezette maniëristische Château de Fontainebleau was volgens
Nederlandse bezoekers het mooiste en royaalste van de koninklijke huizen in Frankrijk
(afb. 7).101 Boelen noemde het zelfs ‘un vray paradis threstre’.102 Merens beschreef uitgebreid
de beeldencollectie die hij aan dit ‘schone’ hof zag. Frans I had Italiaanse antiquiteiten laten
overbrengen en bronzen kopieën laten maken. Onder andere een beeld van Cleopatra, een
Lupa Capitolina en een beeld van Diane waren opgesteld.103 Daarna werd Merens door
‘schoone camers met schilderyen, sommighen seer constich, met twee heele lange galeryen,
fray geschildert ende vergult’ geleid en zag hij prachtige schoorsteenmantels, de tuinen en
hoven, het bad van de koning, de kapel en een volière gevuld met exotische vogels.104
Ondanks de geroemde schoonheid van het paleis, de inrichting en de tuinen werd het château
maar door weinig Nederlandse reizigers bezocht.

Afb. 7. Gezicht op Fontainebleau.
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De Loirekastelen werden minder frequent bezocht; tijdens de Loire-reisjes werden vooral de
steden langs de Loire kort aangedaan. Steden met grootse koninklijke châteaux lijken in dit
gebied voor de meeste reizigers geen hoofdbestemmingen te zijn geweest. Orléans was de
belangrijkste bestemming, en hier was geen château om te bezoeken.105 Van het grote aantal
châteaux dat dit gebied telt, werden Blois, Amboise en Chambord het meeste bezocht. In
Blois was in de zestiende eeuw, onder Lodewijk XII (1462- 1515), het Franse hof gevestigd
en na hem had nog een aantal koningen Blois als verblijf gekozen. De van oorsprong
middeleeuwse burcht was met gotische, renaissancistische en tot slot classicistische elementen
gerenoveerd. Een van de opvallendste elementen is het achthoekige trappenhuis van Frans I,
aan de binnenplaats van het kasteel. In dit kasteel werd hertog Hendrik I van Guise (15501588) op 23 december 1588 vermoord in opdracht van koning Hendrik III. De hertog van
Guise was de leider van de katholieke Heilige Liga en streed samen met Hendrik III tegen de
hugenoten. De angst voor de ambitie van de hertog liet Hendrik III echter besluiten om deze
concurrent uit te laten schakelen. De broer van de hertog, kardinaal Lodewijk van Guise
(1555-1588), werd de dag erna onthoofd. Deze geschiedenis werd door zowel De With als
door Constantijn Huygens aangehaald.106 Een andere opmerkelijke gebeurtenis, waar De With
naar verwees, was de ontsnapping van Maria de' Medici, die hier tijdens haar verbanning door
haar zoon Lodewijk XIII gevangen zat, door een raam.107 Uit het onderzoek van Frank-van
Westrienen blijkt dat de Nederlanders voornamelijk bij de Loirekastelen aandacht besteedden
aan dergelijke geschiedenissen van de inwoners.108 Dat het gebouw gedeeltelijk oud en voor
een deel nieuw was, leek de bezoekers niet te deren: het werd van buiten als een fraai gebouw
bestempeld.109 De With beschreef zowel de linkerzijde van het gebouw, dat door Lodewijk
XII was opgebouwd, als de rechterzijde waar Frans I opdracht toe had gegeven en waar overal
salamanders, het embleem van de koning, te vinden waren. In het nieuwste deel waren de
meeste koninklijke verblijven te vinden. Hoewel deze ooit mooi waren geweest, waren ze nu
vervallen en slecht onderhouden. De With vermeldde dat de tuinen met bomen vermakelijk
waren. Voor een verdere beschrijving van het kasteel verwees hij naar de reisgids Ulysses
Belgico-Gallicus (1631) van de zeventiende-eeuwse Duitser Abraham Gölnitz.110
Het Château d'Amboise, in de Italiaanse renaissancestijl, trok voornamelijk de aandacht door
de ‘corne de cerf merveilleusement grande’111, oftewel een enorm hertengewei dat in het
kasteel te vinden was. Hellemans Hooft vermeldde deze bezienswaardigheid zelfs als enige na
zijn bezoek aan het kasteel. De With passeerde het kasteel in eerste instantie per boot, omdat
hij anders niet op tijd in Tours zou aankomen. Bij het voorbijgaan schreef hij dat het kasteel
magnifiek boven de huizen uitstak en hij besteedde aandacht aan de valbruggen en versterkte
muren (afb. 8).

105

Black. France: 40.
De With. ‘Verhael van mijne reijse’: 25v; Huygens. Journalen: 122.
107
Ibid.: 25v.
108
Frank-van Westrienen. De groote tour: 262, 306.
109
Boelen ‘Breive discription’: 26v; Huygens. Journalen: 122.
110
De With. ‘Verhael van mijne reijse’: 24v-26r.
111
Boelen. ‘Breive discription’: 29r.
106

31

Afb. 8. Het Château d'Amboise.

Zonder het kasteel van binnen gezien te hebben noemde hij wel, met behulp van de reisgids
van Gölnitz, dat er ‘eene grooten en swaeren hartshorn te sien [is], dien in Vranckrijck sijns
gelijck niet heeft, waerom sommijge twijffelen of hij op een hart is gewassen, of gemaeckt is
etc’.112 De architectuur en het interieur van het gebouw kreeg bij de reizigers weinig aandacht.
Boelen noemde nog net dat het een mooi kasteel was. De With keerde later nog eens terug
naar Amboise en zag toen het kasteel wel van dichtbij, hij vond het een ‘wonderwerk’ in
grootte, sterkte en hoogte. Het vermakelijkste vond hij, toen hij er was, niet de jachttrofee,
maar het gezicht vanaf het hoger gelegen kasteel op de omliggende steden.113
Een van de imposantste kastelen van het Loiredal is tegenwoordig het voormalig jachtslot van
Frans I: Château de Chambord. De kasteel kan wel gezien worden als het voorbeeld voor de
Franse renaissancestijl. Op de locatie waar de graven van Blois hun jachtslot hadden, liet
Frans I vanaf 1519 een donjon met vier torens en terrassen bouwen en werd er begonnen aan
de zijvleugels. Onder Hendrik II en Lodewijk XIV werd het paleis verder uitgebreid en
voltooid tot het symmetrische château dat het tot op de dag van vandaag is (afb. 9).
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Afb. 9. P.-D. Martin, Gezicht op Chambord, 1723.

Meer nog dan in andere kastelen liet Frans I zijn salamander, die de bescherming van het
goede en de vernietiging van het kwade symboliseert, aanbrengen in het paleis. Een van de
opmerkelijkste architecturale elementen is de trap met dubbele omloop, waarbij twee trappen
spiraalsgewijs om elkaar heen lopen. Deze trap zou door Leonardo da Vinci (1452-1519)
ontworpen zijn (afb. 10).114 Hoewel het ook in de zeventiende eeuw een zeer beroemd kasteel
was, brachten maar weinig Nederlanders een bezoek. Boelen zag het goed gebouwde paleis
terwijl hij door de plaats reed, De With zag ‘eenijghe spitsen boven de boomen’ uitsteken
toen hij van Blois wegvoer en ook Huygens zag het alleen vanuit de verte.115 De enige die het
paleis in deze periode daadwerkelijk zag was Hellemans Hooft. Misschien op aanraden van
zijn vader, die Chambord als het ‘schoonste en heerlijckste gebouw’ van Frankrijk
beschreef.116 Hellemans Hooft was minder enthousiast dan zijn vader: het was een schoon
huis, ‘maer niet volmaekt’, hij vond de trap echter wel de schoonste van Frankrijk.117
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Afb. 10. De trap met dubbele omloop.

Met deze châteaux en met de paleizen in Parijs hadden de reizigers de voornaamste
koninklijke residenties bekeken, en daarmee de belangrijkste bestuurlijke machtscentra.
Enkele andere, soms minder toegankelijke, kastelen werden door een enkeling bekeken. De
broers Zoete van Laecke brachten een bezoek aan het Château de Vincennes, in de buurt van
Parijs. Helaas mochten er die dag geen bezoekers binnen worden gelaten, de broers konden
zich geen betere plek wensen voor gevangenen die in deze vesting vast werden gehouden.
Constantijn Huygens vond het Château de Vincennes een geweldig oud kasteel met
verschillende torens ‘à l’antique’. Hij had een speciale permissie van gouverneur Drouet en
mocht daarom de donjon in het midden wel bekijken; vanaf het dak kon hij ver zien. Ook het
Château de Madrid in het Bois de Boulogne werd door hem nog bezocht.118 Andere
voorbeelden van dergelijke kastelen en paleizen die minimaal werden bezocht, zijn het
Château de Chinon en het citadelle d’Amiens.119 Lodewijk Huygens (1631-1699), broer van
Constantijn Huygens jr., bezocht als een van de eerste Nederlanders het Château de Chantilly,
dat op dat moment eigendom was van de koning. Enkele jaren later zou dit paleis veel bezocht
worden door Nederlandse reizigers. Het gebouw vond hij erg mooi, alhoewel het ‘irregulier’
was door de rotsen waarop het huis was gebouwd. De fresco’s die de muren sierden waren
helaas bijna volledig gewist. Hij was vooral te spreken over de tuinen. Enkele jaren later
zouden er grote aanpassingen worden gedaan door Le Nôtre, maar nu waren de tuinen al
indrukwekkend met veel vijvers. De grote waterpartijen met fonteinen vond hij ‘extremement
belle et claire’.120

Adellijke huizen
De overige châteaux en kastelen die werden bezocht, waren voornamelijk van familie van de
koning, lagere adel of bisschoppen en kardinalen. Deze residenties stonden meer verspreid
over het land en trokken dan ook minder Nederlandse bezoekers dan de koninklijke
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residenties in en buiten Parijs. Sommigen vermeldden nauwelijks dat zij bezoek brachten aan
adellijke residenties of dat zij contact hadden met de bewoners. Van der Vinne gaf in Parijs
bijvoorbeeld aan dat het noemen van alle huizen een boek zou vereisen en dit voor hem te
zwaar en te moeilijk zou zijn. De verklaring die hij hierna noemt ligt meer voor de hand:
‘Oock staen dese boven genoemde gebouwen en meer andre die hier sou moghen stellen niet
voor yder open, soo datmen hem het uijterlijck aensien moet laten genoegen, doch het
uijtwendighe geeft genoech te kennen de uijtstekende heerlijckheit die daer van binnen in te
sien moet sijn’.121 Het niet mogen betreden van adellijke huizen vanwege een te lage komaf of
het ontbreken van recommandatiebrieven zal bij meer reizigers een rol hebben gespeeld bij
het niet vermelden van bepaalde residenties.
Van de adellijke buitenplaatsen in Frankrijk was er een die regelmatig bezocht werd: het
Château de Cadillac. Dit paleis van de hertog van Épernon in Cadillac werd aan het begin van
de zeventiende eeuw gebouwd in een vroege-classicistische stijl. Volgens Boelen stond het
paleis bekend om zijn prachtige en zeldzame meubels en de stijl van het gebouw.122 De hertog
zou vreemdelingen graag ontvangen en spreken. Toen De With het ‘beroemde’ paleis
bezocht, was hertog Jean-Louis de Nogaret de La Valette (1554-1642) echter net gaan rusten
na de maaltijd. De hofmeester leidde De With rond en toonde hem alles wat er te zien was,
zoals de tuinen, de steenhouwers die marmer uit de Pyreneeën aan het zagen waren en de
zestig kamers. Uit de hoeveelheid tapijten die de wanden sierden, bleek dat de hertog hier een
groot liefhebber van was. Verder waren er veel mooie schouwen, schilderijen, een kunstige
wenteltrap en kostelijk huisraad. Onder het huis waren kelders uit de klif gehouwen, waarin
fonteinen spoten. De With was er al met al zeer over te spreken.123 Toen Hellemans Hooft het
huis na de dood van de hertog zag, vond hij het een mooi huis, maar de meubels waren
inmiddels verdwenen.124
Andere huizen en buitenplaatsen werden relatief weinig gedocumenteerd in de reisverslagen.
Huygens en De With zijn de enigen die de huizen van bevriende relaties of huizen waarvoor
ze een aanbevelingsbrief of introductie hadden ontvangen tijdens hun reis regelmatig
bezochten en beschreven. De With was erg te spreken over het Château de Brissac, wat aan de
hertog van Brissac behoorde. Dit middeleeuwse kasteel was na verwoesting in 1611 opnieuw
opgebouwd in de renaissancestijl. De With werd er vriendelijk ontvangen, ondanks dat de
hertog zelf niet aanwezig was. De kamers waren kostelijk en gevuld met schilderijen, beelden
en tapijten. De tuin was echter het mooist: uitstekend in netheid en sierlijkheid. Het was dan
ook plezierig om vanuit het huis over de tuin te kijken.125 Huygens bezocht veel huizen van
particulieren in de omgeving van Parijs. Zo zag hij het huis van ene heer Hinsling, dat van
buiten niet fraai was, maar van binnen indrukwekkend. Hinsling bezat namelijk een
imposante collectie Italiaanse schilderstukken van onder andere Titiaan. Verder waren er
prachtige mozaïeken in verschillende kabinetten en op tafels. De kamers waren ‘altemael
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delicieux’.126 Voor het zien van het huis van mr. de Bellievre, Président à mortier au
Parlement de Paris, in Berny had een relatie van Huygens een speciaal toegangsbriefje weten
te bemachtigen. Bij dit huis waren nissen die gevuld waren met antieke beelden en de tuin
was vier keer zo groot als het Binnenhof in Den Haag. In de tuin stond in een marmeren
bassin dezelfde fontein als in het Palais du Luxembourg, wat Huygens magnifiek vond. Het
Château de Maisons, dat vanaf 1630 gebouwd werd, viel bij Huygens in de smaak. Het
barokke paleis was van wit steen, dat zo gepolijst was dat het van marmer leek. Het huis was
‘net’ en ‘wel opgemaakt’ met de Toscaanse, Ionische en Korinthische orden buiten en de
Dorische orde binnen. De hoogte van de zalen was indrukwekkend. De kelderruimtes waren
zelfs hoger dan de hoogste zalen bij Huygens thuis.127 In Orange ging de voornaamste
aandacht uit naar de Romeinse overblijfselen, maar enkelen noemden ook het kasteel dat hier
toen nog te vinden was en op de berg was gebouwd. De sterkte van de fortificatie werd
geroemd, evenals het uitzicht dat men er van had over de stad. Merens kon het kasteel van
binnen bekijken en vond dat er goede kamers waren. Hier zag hij ‘De schilderyen van den
prince Wilhelmus hoochlofflijcker memorye’, anderen noemden de relatie met het Huis van
Oranje echter niet.128
Lodewijk Huygens bezocht in 1655 verschillende châteaux die in de jaren die volgden
populair zouden worden bij de Nederlandse reizigers. Zo besteedde hij veel aandacht aan de
tuinen van het Château de Saint-Cloud, die toebehoorden aan financier Bartelemy d’Hervart
(1607-1676). De tuin was niet groter dan Huygens’s eigen buitenplaats Hofwijck, maar
wonderlijk mooi en aangenaam. Er waren donkere lanen, natuurlijk ogende fonteinen, de
grotto was goed gevormd en de waterval oogde heerlijk. Verder had hij een prachtig uitzicht
over Parijs.129 Ook het Château de Liancourt, dat in deze periode al met enige regelmaat werd
bezocht, viel bij hem in de smaak. Het château zelf vond hij mooi en regulier, maar hij was
vooral te spreken over de tuinen. Aan het begin van de zeventiende eeuw werden de tuinen
van Liancourt alom bewonderd om de waterwerken. Er was een groot aantal kanalen en
fonteinen, waarvan degene op de parterre wel 15 meter hoog kon springen.130 Huygens
schreef zelfs: ‘ce jardin tant fameux, qu'on dit n'avoir point de semblable de toute la France’.
Over de uitzichten op de tuinen met de vele fonteinen schreef hij: ‘et nous contentasmes de la
veüe du Jardin qui effectivement est un des plus beaux ouvrages que l'industrie et la nature
ensemble aijent [sic] jamais produit’.131 Deze mooie gezichten werden toevallig op het
moment dat Lodewijk een bezoek bracht, vastgelegd door de illustere etser en tekenaar Israel
Silvestre (1621-1691), die voornamelijk bekend staat om zijn etsen van beroemde Franse
gebouwen en tuinen (afb. 11).132
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Afb. 11. I. Silvestre, Het Château de Liancourt, 1655.

Paleizen van kardinalen
De paleizen van de bisschoppen en kardinalen, die vaak zeer rijk gedecoreerd waren, waren
ook geliefd om te bekijken. In Rouen kon men niet alleen naar het Parlement, waar men
vooral oog had voor La grand chambre du parlement met zijn vergulde plafond, maar hier kon
ook het ‘speelhuis’ van de aardsbisschop van Rouen bezocht worden.133 Dit was volgens
Merens ‘seer magnifick ende schoon van gebou’, waar in de lange galerij van 300 treden een
groot aantal schilderijen te zien was.134 Avignon en zijn veertiende-eeuwse pauselijk paleis
maakte ook regelmatig onderdeel uit van de route door Zuid-Frankrijk. De aandacht ging hier
met name uit naar de ommuring van de stad. De ‘netste’ muren van Frankrijk noemde
Constantijn Huygens ze, en ook anderen waren zeer lovend over deze stadsmuren met
torens.135 Tot de verbazing van De la Court werd er bij binnenkomst niet gevraagd of hij
rooms-katholiek was, Constantijn Huygens vermeldde wel dat hij, net als iedereen, zijn
pistolen moest afgeven.136 Het veertiende-eeuwse Palais des papes in de stad is het grootste
gotische paleis in de wereld, maar dit werd door geen van de bezoekers benoemd. Het lijkt
erop dat de meesten het paleis weinig indrukwekkend vonden, ze beschreven hun bezoeken
eraan zeer beknopt. Merens noemde het paleis nog wel een schoon hof met veel zalen en
kamers, maar alleen Constantijn Huygens besteedde wat meer aandacht aan zijn beschrijving,
waarbij voor hem de omvang het meest imposant was: ‘Het Casteel ofte Palais is een groot
anticq gebouw, en voor tselve een groot plain dat over de gansche stat siet, die wel soo groot
is als Uytrecht en gelijckt deselve niet qualijck’.137
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Het Château du Val de Ruel138 in Rueil was een huis dat veel bewondering opleverde. Vanaf
1633 werd het paleis gebouwd, met in het midden een vierkante binnenplaats, in opdracht van
kardinaal Richelieu. Het zou zijn favoriete verblijfplaats worden, mede dankzij de nabijheid
van Parijs.139 Bij het château liet hij een grote tuin in de Italiaanse renaissancestijl aanleggen.
Het huis werd mooi bevonden, maar de tuin trok de meeste aandacht. Een van de eerste
watervallen van Frankrijk, een grote orangerie, een nagebouwde triomfboog en geschilderde
landschappen als trompe-l’œil waren enkele van de opvallendste tuinelementen. Verder was
er een groot aantal bassins, fonteinen en prieeltjes, en waren er uiteraard ook bedriegertjes.140
Constantijn Huygens was zeer te spreken over de tuin, waar hij door een monnik door heen
werd geleid. Als eerste zag hij een koperen draak ‘die expres gemaeckt is om het volck na[t]
te maken’. Waarschijnlijk leek deze fontein op de drakenfontein van het nabijgelegen
Château-Neuf bij Saint-Germain-en-Laye. In de orangerie, die gevuld was met wel honderd
sinaasappelbomen, stond een fontein die even hoog spoot als de beroemde fontein in de tuin
van het Palais du Luxembourg. De cascade of waterval was ongeveer dertig treden hoog,
waarvandaan ‘het water van boven neder komt rollen als glas’. Op elke hoek van de treden
stonden fonteinen die vijf voet hoog konden spuiten en wat ‘saemen een groot gedruys
maeckt en heerlyck is om aen te sien’.141 Voor de cascade was nog een grote fontein in de
vorm van een schelp. Verder zag Huygens een kanaal, waaraan 25 fonteinen stonden, dat even
lang was als zijn eigen tuin.142 Toen Hellemans Hooft de tuinen bezocht zag hij hier de
mooiste waterwerken die hij ooit had gezien.143 Dat de bedriegertjes uit de tuinen in het
verleden tot onrust onder de bezoekers hadden geleid, blijkt uit het verslag van Lodewijk
Huygens die aangaf dat bezoekers hun zwaard bij de poort af moesten geven om problemen te
voorkomen als men ongewenst nat werd.144
Terwijl het Château du Val de Ruel voor kardinaal Richelieu zelf de meest geliefde
verblijfplaats was, kon een ander paleis en bijbehorende stad dat aan de kardinaal toebehoorde
bij de Nederlandse bezoekers op nog meer lovende woorden rekenen: het Château de
Richelieu en Ville de Richelieu. Vanaf 1631 liet kardinaal Richelieu tien jaar lang bouwen
aan een stad, die een ‘cité idéal’ zou moeten worden – waar het symmetrische grondplan van
de stad duidelijk onderdeel van was – met een grandioze en unieke uitstraling. Voor het
bijbehorende château, dat ontworpen werd door architect Jacques Lemercier (1585-1654),
werden dezelfde richtlijnen gebruikt: symmetrie voerde de boventoon in het ontwerp van het
paleis en van de tuin. Het hoofdpaleis was in een carré gebouwd en deed denken aan het
Palais du Luxembourg (afb. 12).145
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Afb. 12. J. Marot, Het Château de Richelieu, nog deels in aanbouw, ca. 1635-1645.

De nissen in de façades waren gevuld met een grote collectie Romeinse beelden, naar de
Italiaanse renaissancestijl. De tuinen werden ingericht met veel mathematische patronen,
zichtassen en lanen. In 1640 was het imposante paleis van vijfhonderd meter lang voltooid en
gedecoreerd door schilders en beeldhouwers. Naast wand- en plafondschilderingen herbergde
het paleis ook een grote collectie schilderijen van grote meesters als Claude Lorrain (ca. 16021682). In het decoratieprogramma werden enerzijds macht, de Franse monarchie en
overwinningen op vijanden gesymboliseerd met mythische en historische voorstellingen.
Anderzijds waren er verwijzingen naar (religieuze) deugden als gematigdheid, vroomheid en
nederigheid. In de appartementen van de koning en de appartementen van Richelieu zelf
waren de grote helden uit de Klassieke oudheid verbeeld om de koning en zijn eerste minister,
kardinaal Richelieu, als hun opvolgers te tonen.146 De With zag de stad en het paleis toen deze
nog in aanbouw waren: ‘Alles soo nieuw, dat op dese tijd nocht niet, of immers seer weijnich,
volbracht was.’147 Desondanks kon De With de symmetrische plattegrond wel herleiden aan
de huizen die al gebouwd waren, deze waren namelijk in of aan vier kwartieren geplaatst.
Opzij van de stad zag hij het ‘kardinaalshuis’, waarvan de bouw al verder was gevorderd. Een
deel van het oude kasteel stond nog op zijn plek, maar grotendeels kon De With al zien hoe
het château er ongeveer eruit zou gaan zien en was hier zeer lovend over:
Welck [Het kardinaalshuis] in kostelijckh3 [sic] en uijtmúntentheijt weijnijghe of geen
huijsen in Vranckrijck sijns gelijck sal hebben, als het volbracht sal wesen. Het
geboúw heeft al eenijge iaeren gestaen, maer wort nú soo verandert dat het alles nieuw
sal schijnen te wesen. het is vierkantich, en heeft sijn voorste nae het oosten; elcke
steen die aen het húijs verbesicht wordt, soo hij niet boven middelbaere groote is, kost
3 guld. en wort anderhalf mijl vandaer gegraven. Midden in het pleijn staet een
fonteijn, en rontom in de múúr staet tússchen elke cassijn een albaster beelt, dat een
vaem of 2 onder hem heeft, een albaste beelt tot de borst toe, soo datter 60 int getal
sijn, die alle seer treffelijck en antijckx gesneden sijn, en van Rome gekomen.148
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Uit het verslag van De With blijkt dat de beelden voor de façades op dat moment al neergezet
waren. Ook binnen was een grote collectie beelden geplaatst. De With vond het, net als bij het
exterieur, van belang om te vermelden dat deze beelden, omtrent twintig stuks, meer dan
zestigduizend guldenkronen zouden hebben gekost.149 Op dit moment waren er nog maar
enkele zalen voltooid, maar De With was er van overtuigd dat uiteindelijk alle zalen en
kamers kostelijk gemeubileerd en gedecoreerd zouden worden. De grootste voltooide zaal
was niet alleen sierlijk verzilverd en beschilderd, maar bevatte ook ‘diepsinnijge
sinspreúcken’ rondom de vensters. In de antichambre, die eveneens verzilverd was, hingen al
acht grote schilderijen, onder andere portretten van de ouders van kardinaal Richelieu. Hier
hing ook een treffelijk geschilderde ‘iongen naeckten helt, die met den eenen voet op een
draeck trat’.150 De With maakte in zijn beschrijving niet duidelijk dat hij wist dat het hier om
een verbeelding van Hercules ging die de hydra verslagen had. Hercules was een van de
helden met wie kardinaal Richelieu zich regelmatig liet vereenzelvigen. Hercules had de
hydra met de zeven koppen verslagen en Richelieu had op dat moment zeven belangrijke
veldslagen op zijn naam staan, waaronder de overwinning op La Rochelle. Onder het
schilderij stond het volgende anagram in Latijn en Frans, dat De With ook vermeldde in zijn
verslag:
ARMANDUS RICHELEUS HERCULES ADMIRANDUS
ARMAND DE RICHELIEU ARDUE MAIN D’HERCULE151
Naast dergelijke anagrammen had kardinaal Richelieu ook op verschillende plaatsen zijn
monogram laten aanbrengen: een combinatie van de letters A, R en C, ‘dat is Armandíus
Richelius Cardinalis de Richelieú’. In een kleinere kamer zag De With nog wat andere
schilderijen en een mooi ebbenhouten buffet. Hoewel er in de tuin nog veel mensen aan het
werk waren, was er al een fontein geplaatst en waren er verschillende kanalen (‘grachten’)
gegraven. Ook was er al een, overal geliefde, maliebaan om kaatsbal te spelen aangelegd.152
Om de stad Richelieu te bouwen moest er ruimte gemaakt worden. De With uitte hier flinke
kritiek op: ‘Den Cardinael, Hartoch van Richelieú, koopende ofte door een ander tijtel sich
eijgenende alle de steden en edele-huijsen, sloten en kasteelen eenijge mijlen in ’t ront om
Richelieu; ten eijnde om die te rúineren in handel of geboúwen, en sijn nieuwe stadt meerder
te doen úijtmúnten’.153 Toen De With een van deze huizen in afbouw zag, schreef hij: ‘het
was beschreijelijck súlcke een ontijdelijcke ruijne te aenschoúwen, niet alleen voor de
inwoonders van het stedeken die súlckx met traenen en onlijsaemheijt aaensaegen, maer oock
voor vremdelingen; O Godt hoe wanckelbaer is menschen handen werck!’154 De meeste
reizigers gaven echter geen kritiek op de herinrichting van het landschap.
Toen Constantijn Huygens Richelieu en het château bezocht was alles vrijwel voltooid.
Huygens beschreef Richelieu als een vierkante stad, met daarin een vierkante markt waarop
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vier straten uitkwamen. De symmetrie van de stad viel Huygens op: ‘Het is gansch nieuw en
soo regulier, dat Mr. van Campens155 peert wel blindelingh de eene poort in en de ander weer
uijt souw loopen’.156 Deze regelmaat en orde viel ook Hellemans Hooft op die aangaf dat
Richelieu ‘seer regulier en nieuw is, en volmaekt, dat men selden in Vrankrijk siet.’157 Over
het château was Huygens, net als De With was geweest, zeer lovend. De beelden en bustes in
de nissen vond hij bewonderingswaardig, van de dertig die hij zag identificeerde hij er dertien
als Romeinse keizers en mythische helden en goden. Verder zag hij nog ‘twee Captifs
gebonden, wesende van Michel Angelo, die soo fraey waeren als men dencken kan’. Over het
interieur van de zalen was Huygens eveneens te spreken: ‘Al de kamers waeren geweldich
gelambrisseert en kostelijck vergult’.158 Hij zag diverse goede schilderijen, onder andere een
Michelangelo. In het schilderijenkabinet hingen werken van Veronese, Rafaël, Corregio en
andere Italiaanse renaissanceschilders. De grote galerij, van zo’n zestig voet, was gevuld met
verschillende contemporaine en klassieke beelden. De tuin had Huygens weinig te bieden, op
enkele fonteinen en de maliebaan na. De stad zelf was inmiddels ‘desert’.159 Dit was een
voorteken voor het aantal bezoekers in de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen
Richelieu plotseling niet meer in de lijst met topbestemmingen van de Nederlanders
voorkwam.

Met de dood van kardinaal Richelieu kwam een einde aan zijn macht. In Richelieu en Rueil
hoefden de Nederlandse reizigers dan ook niet meer te zijn om de châteaux van deze
invloedrijke man te zien. De andere châteaux die de Nederlanders in de eerste helft van de
zeventiende eeuw in groten getale bezochten, behoorden eveneens toe aan de meest machtige
personen van die tijd, voornamelijk aan de Franse koningen. De Franse koninklijke familie en
kardinaal Richelieu hadden zowel de macht als de financiële middelen om hun residenties tot
centra van macht en cultuur te maken. Uit de verslagen van de Nederlandse reizigers blijkt dat
de paleizen en châteaux, die weinig werden gebruikt door deze machthebbers of toebehoorden
aan lagere adel, minder populair waren om te bezoeken dan de residenties waar men
machtsvertoon in zijn volle glorie kon aanschouwen. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw, wanneer de macht zich in toenemende mate begon te concentreren rondom het hof van
Lodewijk XIV, zou dit nog duidelijker zichtbaar worden in de door de Nederlanders gekozen
bestemmingen.
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3 DE WEG NAAR VERSAILLES (1661-1723)
Vanaf het moment dat Lodewijk XIV in 1661 zelfstandig ging regeren werd zijn
cultuurpolitiek in grotere mate ingezet. Hij gaf diverse opdrachten voor het verbouwen en
opbouwen van paleizen en châteaux, die qua grootsheid moesten passen bij zijn status. Zijn
broer Filips I (1640-1701), hertog van Orléans, liet residenties aanpassen naar zijn eigen
smaak. Voor deze grootschalige projecten, die voornamelijk in de omgeving van Parijs
werden uitgevoerd, werden de beste kunstenaars, architecten en tuinarchitecten uit deze tijd
aangetrokken. Gebouwen werden van buiten imponerend door statige architectuur en gebruik
van klassieke ornamenten. Het interieur werd rijkelijk aangekleed met prachtig geweven
tapijten, marmeren beelden en tafels, schilderijen en plafondschilderingen van de grootste
meesters en verguld pleisterwerk. De tuinen werden volgens de laatste ideeën in de Franse
formele stijl aangelegd, waarbij gebruik werd gemaakt van ingenieuze watersystemen om de
grote hoeveelheid fonteinen van water te voorzien.160
Deze culturele veranderingen in de paleizen en châteaux zorgden ook voor veranderingen in
de voornaamste bestemmingen van de Nederlandse reizigers. De nieuwe residenties werden in
de tweede helft van de zeventiende eeuw de belangrijkste bezienswaardigheden, daarmee de
eerder geliefde châteaux in Parijs en de buitenplaatsen in Frankrijk achter zich latend. De
Loirekastelen, die voorheen nog redelijk wat bezoekers trokken, werden nu vrijwel niet meer
in de onderzochte reisverslagen vermeld (grafiek 2). Volgens Gerrit Verhoeven is de afname
van het bezoek aan de Loirevallei te verklaren doordat de Nederlanders in grotere mate in
eigen land bleven studeren. De universiteiten in het Loiregebied raakten langzaam in
diskrediet en daarbij werd het door de Herroeping van het Edict van Nantes minder
aantrekkelijk om hier te studeren.161 Van de in deze periode onderzochte reizigers vermeldde
geen enkele reiziger aan de universiteit gestudeerd te hebben. Verhoevens argumentatie
verklaart daarmee niet volledig waarom de Nederlandse reizigers nog maar weinig naar het
Loiredal trokken om hier de koninklijke châteaux te bekijken. Waarschijnlijk gaf de
omgeving van Parijs voldoende vermaak aan de reizigers. Bovenal kwam het centrum van de
politieke macht en cultuur, meer dan voorheen, in Parijs en contreien te liggen.162
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Gegevens afkomstig uit onderzoek auteur

Vertrouwde châteaux
In de eerste jaren van zijn regering vestigde Lodewijk XIV zijn hof, net als zijn voorgangers
hadden gedaan, nog in het Louvre in Parijs. In 1664 werd Colbert benoemd tot Surintendant
des bâtiments, arts et manufactures, waarmee hij onder andere verantwoordelijk werd voor de
Franse koninklijke residenties. Colbert had een visie waarbij hij van Parijs een grootse stad
zou maken, waaraan de architectuur van de paleizen, publieke gebouwen, hôtels en
triomfbogen zou moeten bijdragen. Lodewijk XIV zou als een Romeinse keizer gepresenteerd
moeten worden, waarbij Parijs in zekere zin het nieuwe Rome zou moeten worden. Hiervoor
werd teruggegrepen op de klassieke architectuur.163 Het Louvre, als belangrijkste koninklijke
residentie, moest in dit kader verder verfraaid worden. Diverse architecten leverden hiervoor
ideeën aan, onder wie de Franse classicistische architecten François Mansart (1598-1666) en
Louis Le Vau, maar ook de barokke architect Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). Het idee
van Bernini werd afgewezen, waarschijnlijk omdat dit te extravagant zou zijn voor de strikte
classicistische visie die Colbert voor ogen had, maar ook de meer classicistische ontwerpen
van de Franse architecten haalden het niet. Uiteindelijk werd het simpele, maar monumentale
ontwerp van architect Claude Perrault (1613-1688) gekozen. Het ontwerp werd gedomineerd
door een portico met aan weerszijde een colonnade. Tussen 1667 en 1680 werden de façades
aan de oost- en zuidkant van het Louvre volgens dit ontwerp gebouwd (afb. 13).164
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Afb. 13. Renovatie van het Louvre tussen 1667 en 1677.

Dat de façade aan de zuidkant, die aan de Seine grensde, een mooi uitzicht bood, blijkt uit het
verslag van een anonieme reiziger, die het Louvre in 1682 aanschouwde: ‘van de nieuwe
brugghe langhs de revier tot aen het sijnde van ’t koninghs plaeijs is een van de schoonste
gesichte die men konde bedencken aen diene kant zijnde le Louvre of ‘Koninghs paleijs’ aen
d’ander schoone en groote gebouwen’.165 Ook de prediker (en latere Verlichte denker)
Balthasar Bekker (1634-1698) vond het Louvre een ‘schoon’ gebouw. Over het interieur was
men minder enthousiast, ondanks dat Le Brun aan het begin van de jaren zestig van de
zeventiende eeuw een nieuw decoratieprogramma had aangebracht waarin de zon centraal
stond. In de galerij waar eerst portretten van koningen hingen, liet Lodewijk XIV zijn
symbool overal uitbeelden. De Galerie des Rois zou vanaf dat moment bekend staan als
Galerie d’Apollon.166 Lodewijk had in deze periode al weinig interesse voor het paleis en dit
had een duidelijke uitwerking op de staat van het gebouw.167 Dat de buitenkant mooier was
dan binnen was bij de meeste reizigers ook bekend. De anonieme reiziger schreef dat het
Louvre ‘van buijten meer belooft en schijnt te zijn al het in der daet is’.168 Bekker bekeek het
Louvre van binnen niet, omdat er toch niets te zien zou zijn.169 Volgens Pieter de la Court-van
der Voort (1664-1739), zoon van Pieter de la Court, was het paleis in 1700 vervallen en
eigenlijk niet waardig voor een koning: ‘dit koninklyk gebouw besigtigde van buyte ook van
binne dog niet al ’t uyterlyke daar ik ’t op veele plaatse zoo vervalle vind en aan de Eene kant
zoo onvolmaakt, dat ik met reede twyfel of wel oyt een Conink zal opstaan die zig daaraan zal
vergaape’.170 In het Louvre zag hij later nog wel een paar schilderijen van Le Brun (‘De
Bruyn’), waaronder Alexander in de tent van Darius. Wellicht zag De la Court-van der Voort
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in een van de schildersateliers in het Louvre een kopie van dit schilderij, want dit kunstwerk
was al 1661 geschilderd en bevond zich vanaf 1681 in Versailles. Schilder Henri Testelin
(1616-1695) maakte rond 1700 een kopie van dit populaire schilderij om als voorbeeld te
dienen voor de wevers in de Gobelins. Dit zou verklaren waarom De la Court-van der Voort
de prent die hij zelf van dit werk bezat, mooier vond dat het ‘origineel’. Le Brun had in 1675
zelf opdracht gegeven aan etser Gérard Edelinck (1640-1707) voor het maken van prenten van
het werk, waarbij Edelinck het origineel als voorbeeld had kunnen gebruiken.171 Ook na de
dood van Lodewijk XIV veranderde er nog niet veel aan het interieur van het Louvre. De
Leidse jurist Jan Alensoon (1683-1769) vond de grote zaal fraai, maar had er verder weinig
over te melden.172
Het Palais des Tuileries werd vaak positiever ontvangen door de Nederlandse reizigers dan
het Louvre. De tuinen werden nog altijd mooi gevonden. De anonieme reiziger vond de
‘schoonheit van dien thuijn’ in de lange en brede landen en de fonteinen. Ook Bekker zag de
tuinen met genoegen, het interieur vond hij eveneens prachtig. Hij zag verschillende
kabinetten, waarvan de een nog mooier was dan de ander, en verschillende kostelijke
vertrekken. Hij aanschouwde er ook de ‘zaal der toonspelen’ die bij bovenmatig ruim en
prachtig vond. Bekker, die Fontainebleau niet enorm kon waarderen, schreef dat de zaal ‘ons
blyk [gaf], dat de Koning wel beter weet als ’t ons toeschein tot Fontainebleau’.173 Van buiten
was het paleis aanzienlijk en van binnen schoon, twee criteria die Bekker regelmatig toepaste
om een goed paleis of château te beoordelen.174 De la Court-van der Voort was ook meer te
spreken over het ‘gebouw van de Tullerie’. Het was weliswaar niet zo groot als het Louvre,
maar beter onderhouden en eveneens koninklijk van aanzien.175 De tuinen werden regelmatig
door hem bezocht voor een wandeling. De eerste keer dat hij de tuinen zag, beschreef hij het
als ‘een ordinaire wandeling als by ons ’t Rapenburg’.176 Het was op dat moment druk in de
tuinen, met verschillende koetsen die af en aan reden vanuit Versailles. Later beschreef De la
Court-van der Voort de tuinen nauwkeuriger:
’t wierd weer onse ordinaire tyt om de Tuyn te bewandelen, nu was ’t meer op den dag
zoodat alles nauwkeuriger konde besigtigen en bevond de grond wel nett en schoon de
Piramide Heinige etc. wel effen geschoore, maar niet naar behoore, want zommige
piramide waaren gebochelt en niet Een van Een goede gedaante, de Heinige waaren
veel te dik, en gelyk alle plantagie niet altoos met wat zorg men die behandelt in
dezelfde fleur kan gehoude werde zoo zie ik dese ook van tyt tot tyt verminderen.177
Uit het verslag blijkt dat De la Court-van der Voort van mening was dat de tuinen niet goed
onderhouden werden, de planten die in piramidevorm waren gesnoeid waren bijvoorbeeld niet
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strak geknipt. Toch bleven de Tuilerieën bij hem, maar ook bij anderen als Alensoon, geliefd
om in te vertoeven.178
De tuinen van het Palais du Luxembourg ontbreken opvallend genoeg plotseling in de
reisverslagen van de Nederlanders. Hoewel deze tuinen in eerste instantie zeer gewaardeerd
werden, en door Constantijn Huygens vaak zelfs als maatstaf werden genomen om een tuin te
beoordelen, lijken de Nederlandse reizigers in de tweede helft van de zeventiende eeuw hun
interesse hiervoor te hebben verloren. Ook in de reisgids Zeer gedenkwaardige en
naauwkeurige historische reis-beschrijvinge door Vrankrijk […] (1700) door een ‘seer
Naaukeurig en voornaam Reisiger’ die aan het einde van de zeventiende eeuw onder andere
door Frankrijk reisde wordt het paleis niet vermeld.179 De la Court-van der Voort schrijft wel
dat hij naar het ‘hotel van Luxembourg’ gaat, maar geeft geen verdere beschrijving. Alleen
Alensoon geeft, in zeer positieve bewoordingen, een uitgebreide uiteenzetting van het paleis.
[Het paleis] kan niet alleen gesegt worden te zijn het fraaijste paleijs van Parijs en heel
Vrankrijk, maar selfs van geheel italie, alles naa antiquenordres van architecture. Van
buijten Toscaans en Dorisch, somtijds hier en daar booven het Dorisch, Ionisch. De
ingang van vooren onder de coupel heeft van binnen Dorische pilaren. De coupel
booven op de hoogte van het plat heeft van binnen Corinthische pilaren.180
Het juiste gebruik van de orden, zoals het plaatsen van Ionische zuilen boven Dorische en
Toscaanse zuilen, toonde aan dat de regels van de classicistische bouwkunde nauwgezet
gevolgd waren. Dit kon bij Alensoon duidelijk op waardering rekenen. De galerij waar
Rubens de geschiedenis van Maria de Medici had verbeeld, vond hij schoon beschilderd.
Verder vond hij het paleis ‘grootsch’ en meldde hij dat er een mooie tuin was.181 Een
mogelijke verklaring voor het ontbreken van het paleis in de Nederlandse reisverslagen tussen
het midden en het einde van de zeventiende eeuw is dat het domein op dat moment geen
koninklijke residentie meer was. Tussen 1646 en 1694 waren het paleis en de bijbehorende
tuinen in handen van Gaston d’Orléans (1608-1660), hertog van Orléans, en na zijn dood
achtereenvolgens eigendom van zijn dochters Anne Marie Louise d'Orléans (1627-1693) en
Isabelle d'Orléans (1646-1696). Het is niet duidelijk of de residentie in deze periode vrij
toegankelijk was.182 In de vertaalde reisgids A new description of Paris (1687) van de
Fransman Germain Brice (1653-1727) wordt het paleis namelijk wel besproken. Ruim een
halve eeuw voor de uiteenzetting van Alensoon heeft de beschrijving van Brice dezelfde
strekking: ‘Of all the Houses in Paris, and even in the whole Kingdom; there is none more
regular, better design’d for Architecture, or more magnificent than this Palace’. Wat verder
schrijft hij: ‘All Foreign Travellers do agree, that in all Italy, there is nothing to be seen,
where Art hath been observed with more exactness, and where more Grandeur and Majesty
appears, than in this building’.183
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Het Palais-Royal trok meer bezoekers dan het Palais du Luxembourg. Vooral de tuin werd nu
genoemd, omdat deze open stond ‘voor alle menschen die wat schijnen te zijn’, of zoals De la
Court-van der Voort het omschreef voor ‘Fatsoenlyke lieden’. Het was er dan ook behoorlijk
druk in de tuinen, waar men picknickte op het gras.184 Toen Bekker een bezoek bracht aan het
paleis was even daarvoor koningin Maria Theresia (1638-1683), de eerste echtgenote van
Lodewijk XIV, overleden. Verschillende paleizen waren daarom in rouw gedompeld, zo ook
het Palais-Royal dat volgens Bekker ‘door rouw ontsierd’ was. Wel zag hij hier een grote
schilderijencollectie, met onder andere portretten van Karel I van Engeland, Richelieu en
Hendrik IV.185 Volgens Alensoon was de collectie ‘het grootste getal dat ergens in de waereld
bij malkander gevonden word, van de beste Italiaansche, Fransche en Neederlansche
meesters’.186 De Franse reisgids Nouvelle description de la France (1718) gaf aan dat er een
groot aantal portretten van beroemde mannen hing, van abt Suger van Saint-Denis (ca.10801151) tot maarschalk Hendrik de la Tour d'Auvergne (1611-1675). Naast portretten waren er
historiestukken, landschappen en andere genres. Regent Filips II (1674-1723) verzamelde in
dit paleis zijn kunstcollectie, die uiteindelijk uit meer dan vijfhonderd werken zou bestaan.
Filips kocht voornamelijk werk van Italiaanse meesters, maar de Franse en Nederlandse
scholen waren ook goed vertegenwoordigd. Voordat de collectie in 1727 werd opengesteld
voor het publiek, waren de zalen met schilderijen al toegankelijk voor kunstenaars en
kunstliefhebbers.187
De kastelen in de Loirevallei werden, zoals eerder vermeld, niet veel meer in de reisverslagen
opgenomen. In de Zeer gedenkwaardige en naauwkeurige historische reis-beschrijvinge van
de voorname reiziger werden nog wel enkele lusthuizen rondom Orléans genoemd. Chambord
als voornaamste, waarbij de trap voor een wonderwerk werd gehouden. In Blois zou de
reiziger veel vermaak vinden en in Amboise was het kasteel het sieraad van de stad. Veel
meer had deze reiziger er niet over te melden, maar dit was nog altijd meer dan de andere
reizigers er over schreven.188 De koninklijke châteaux in de omgeving van Parijs, die in de
eerste helft van de zeventiende eeuw populair waren, werden wel met enige regelmaat
bezocht. Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau en het Château de Vincennes kwamen nog in
de lijst met bestemmingen voor. Het Château de Vincennes was toegankelijker dan voorheen.
Enkele jaren voordat Bekker het kasteel bezocht, waren er twee classicistische appartementen
in een zeer vroege Louis Quatorze-stijl bijgebouwd, die Bekker een schoon aanzien vond
hebben.189 De donjon viel bij de bezoekers echter nog het meeste op (afb. 14). Bekker
beschreef het eigenlijke kasteel als een ‘grote dikke toren’ en ook Alensoon was voornamelijk
onder de indruk van de zware vesting. Volgens Bekker hadden hier na de laatste oorlog met
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de Republiek enkele Hollandse bevelhebbers gevangen gezeten, maar leverde hier geen
duidelijke kritiek op. De omgeving was verder aangenaam om wandelingen in te maken.190

Afb. 14. Gezicht op het Château de Vincennes.

Rond het midden van de zeventiende eeuw zouden de châteaux van Saint-Germain-en-Laye
vervallen zijn geweest, maar hier was een paar decennia later voor korte periode geen sprake
meer van. Bekker vond dat Saint-Germain-en-Laye Fontainebleau als plaats overtrof, door de
ligging en de grootte. Als hij de keuze had gehad zou hij deze residenties boven andere
verkiezen: ‘So dat ik, der gelegenheid halve, dese plaats voor alle d’anderen kiesen soude: te
meer, also s’ Konings Paleis daaraf het beste heeft: staande in twee afsonderlike gebouwen
verdeeld, het eene op het hoogste des bergs, en ’t ander in ’t afdalen desselfs, rakende met de
lusthoven tot aan de riviere’.191 Bekker had helaas geen tijd om het Château-Neuf te bekijken,
maar was wel onder de indruk van het nette en sterke Château-Vieux. Op dat moment werd
een deel verbouwd, waardoor het gebouw minder goed toegankelijk was. Bekker geloofde
daarom maar, zonder zelf geteld te hebben, dat er binnen 63 vertrekken zouden zijn.192 De
anonieme reiziger die het reisboek had uitgegeven, vond Saint-Germain-en-Laye het
voornaamste koninklijke huis, na Versailles. Hier kon men de matigheid en heerlijkheid van
het kasteel beschouwen. Hoewel de meeste fonteinen niet meer te repareren waren, was er
nog wel genoeg te zien in de tuinen. De reiziger beschreef een aantal van ‘schone’
waterwerken, zoals Orpheus spelend op zijn lier en vergezeld door dieren. De verbeeldingen
van het paradijs, de hel, de zee en de vier elementen was volgens hem zo goed gedaan, dat
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men zou menen in een betoverde plaats te zijn.193 Toen De la Court-van der Voort enkele
jaren later Saint-Germain-en-Laye bezocht, vond hij het Château-Vieux echter ouderwets en
de stad vervallen ogen.194
De Nederlanders die Fontainebleau in de eerste helft van de zeventiende eeuw bezochten,
waren zeer te spreken over het jachtslot. Van de onderzochte reizigers in de tweede helft van
de zeventiende eeuw brachten alleen Bekker en de anonieme schrijver van de reisgids een
bezoek aan Fontainebleau. De anonieme reiziger, was zoals over vrijwel alles wat hij zag,
redelijk beknopt. Zo noemde hij het grote aantal fonteinen, waar het château naar vernoemd
zou zijn en vermeldde dat er ruim negenhonderd kamers waren. De kunst was er ‘uitgeput’
om deze plaats waardig te maken voor het verblijf van koningen.195 Bekker, zoals al eerder
aangegeven, was niet zeer te spreken over ‘FONTAINE-BEL-L’EAU’, desondanks wist hij er
toch een groot aantal folio’s over vol te schrijven. Dat het château in deze tijd al flink wat
bezoekers trok, blijkt uit de vermelding van een ‘Conducteur des Etrangers qui vinnent voir la
Maison Roiale de Fontaine-Bleau’. Deze conducteur, ene Pierre Pouligny, verkocht
beschrijvingen van Fontainebleau die ‘duur genoeg’ waren.196 De afmetingen van het château
en van de tuinen werden eerst vermeld, voordat Bekker de compartimenten van het slot
uitgebreid beschreef. De verschillende cours – waarvan die van de koning het beste was – ,
de fonteinen, vijver met ‘koniglike karpers’, de paardenstallen en een hondenverblijf
(‘honden-paleis’) en diverse perken kwamen allemaal aan bod, om zijn beschrijving af te
sluiten met ‘Men behoeft dan slechts na Ryswyk, Honselaardyk, het Haagsche bosch en na
Soestdyk te gaan, om te sien wat Fontainebelleau is’.197 Het lijkt erop dat Bekker deze
Hollandse buitenplaatsen gelijkwaardig achtte aan dit Franse paleis en hij meer van
Fontainebleau had verwacht. Het zien van het koninklijke hof, dat zich op dat moment in
Fontainebleau bevond om te jagen, was een van de hoogtepunten van het bezoek. Bekker
probeerde de koning en de hoge adel zo veel mogelijk gade te slaan. Eerst zag hij de koning
met zijn gevolg op jacht vertrekken. Het voornemen om hem bij terugkomst op te wachten
mislukte echter, doordat de koning via een andere poort terugkeerde. Toch zagen ze hem nog
drie keer erna. Ook Filips I zagen ze, toen deze met zijn vrouw, de dauphin en een stoet
dames vertrok. Onder hen was ook Madame de Montespan, oftewel Françoise ‘Athénaïs’ de
Rochechouart de Mortemart (1641-1707), markiezin van Montespan. Deze maîtresse van de
koning, zo vermeldde Bekker, was niet zo mooi als men beweerde. Voor dit gevolg werden de
fonteinen speciaal aangezet, zodat ook Bekker deze kon zien. Later had Bekker niet het geluk
om de koning te zien eten. Hoewel ze hier twee uur op hadden gewacht, de voorzaal en daarna
de eetzaal in waren geslopen, werden ze door een kamerdienaar beleefd teruggeleid. De hoop
dat de kamerdienaar bij ‘madame la Duchesse verlof verwerven soude’ was ongegrond. Een
tweede poging om de koning te zien eten, door tussen de hovelingen te dringen die zich al in
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dikke rijen rondom de zittende koning hadden opgesteld, mocht ook niet baten. Wederom
werden ze gezien en met meer ernst, maar niettemin nog wel beleefd, weggestuurd.198

Nieuwe bestemmingen
Naast bovenstaande koninklijke residenties werden adellijke huizen in deze periode ook
minder bezocht. Het pauselijk paleis in Avignon trok vrijwel geen Nederlandse reizigers
meer.199 In de reisgids van de anonieme reiziger werd het kasteel van Orange nog genoemd,
met hierbij een ingewikkeld verhaal ‘waar door het Huis van Nassau sig van dit Prinsdom
berooft vind’, maar veel meer kwam het kasteel niet meer terug in de verslagen.200
Opvallender zijn de afnemende verwijzingen naar sommige andere châteaux. Het Château de
Cadillac werd in 1664 door een anonieme reiziger nog ‘admirable’ gevonden, met veel
gebruik van marmer, een mooie tuin met fonteinen, lanen en een maliebaan.201 Hij was echter
de laatste die in zijn reisverslag aandacht besteedde aan deze buitenplaats. Het Château du Val
de Ruel en het Château de Richelieu werden na de dood van Richelieu duidelijk minder
aantrekkelijk gevonden om te bezoeken, ze kwamen nog maar sporadisch in de verslagen
voor.
Er kwamen echter andere bestemmingen in de plaats van deze châteaux. In de omgeving van
Parijs werd het Château de Saint-Cloud een van de belangrijkste bestemmingen voor de
Nederlandse reizigers. Dit paleis was in de zestiende eeuw gebouwd en in het bezit geweest
van de Florentijnse bankiersfamilie Gondi.202 Aan het einde van de zestiende eeuw verrees
een kleine buitenplaats, met een terrassentuin die uitkeek op de Seine. Aan het begin van de
zeventiende eeuw werd de tuin verder uitgebreid en werd er een groot aantal fonteinen
geplaatst. Voor de fonteinen werden kopieën van verschillende Romeinse beeldhouwwerken
gebruikt. Tijdens de Fronde raakten de tuinen beschadigd, toen hier een strijd was gevoerd.
Bartelemy d’Hervart, die vanaf 1654 eigenaar was van het huis, liet de tuinen herstellen en
vergrootte deze door stukken land erbij te kopen. Tevens liet hij nieuwe hydraulische
systemen aanleggen voor de fonteinen. Enkele jaren later, in 1658, werd het huis eigendom
van Filips I, die architecten de Antoine Le Pautre (1621-1679) en Jules Hardouin-Mansart
(1646 -1708) het huis tot een château lieten maken met gebruik van classicistische
bouwelementen en idem decoratieprogramma. Zo werden er bas-reliëfs en Korinthische
pilasters aan de façade aangebracht en werden personificaties van onder andere Kracht,
Voorzichtigheid en Rijkdom afgebeeld. In een fronton verbeeldden cupido’s de vier dagdelen.
Tevens liet hij het interieur beschilderen door Pierre Mignard (1677-1680), een rivaal van Le
Brun, die niet onder wilde doen voor de schilderingen in Versailles. Taferelen met Apollo,
Vulcanus, Mars, Venus en andere Romeinse goden sierden de wanden en plafonds.203 In de
tuin liet Filips I onder andere een waterval aanleggen. In 1666 kreeg Le Nôtre de opdracht om
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nieuwe ontwerpen te maken voor de tuinen. Voor het ontwerp werd een brede diagonale laan
het belangrijkste uitgangspunt, waar verder verschillende lanen met zichtassen werden
geïmplementeerd. De waterval bleef gehandhaafd en zou enkele jaren later groter worden
gemaakt (afb. 15).204

Afb. 15. Gezicht op de cascade van het Château de Saint-Cloud.

Bekker vond het huis niet heel groot, maar van binnen was het net, kostelijk en kunstig. Van
sommig huisraad, zoals het behang, had hij echter wel beter gezien. Over de tuinen en de
omvang hiervan was hij zeer te spreken: ‘De Tuinen, de Bosschen, de Lanen, de Galerijen, de
Fonteinen, de Watervallen, de palmbaan, de op- en nedergaande wandelpaden zyn so
menigvuldig, dat de tyd dien wij hadden om deselven te sien, veel te kort viel’.205 In de Zeer
gedenkwaardige en naauwkeurige historische reis-beschrijvinge staat te lezen dat de
schilderijen heerlijk zijn, de inboedel kostelijk is, en er een ‘kabinet van China’ met rariteiten
van onwaarschijnlijke rijkdom te zien is.206 De la Court-van der Voort was ook zeer te
spreken over Saint-Cloud, nadat hij zichzelf naar binnen had gepraat door te zeggen dat hij
een gentil homme was en het kwalijk zou aflopen met de wachters als hij niet binnengelaten
werd.207 Hij zag kamers met goud damast behang, veel porselein en rariteiten van kristal en
agaat. Tevens zag hij er schilderingen van Le Brun, die het waard waren om te zien, maar niet
zo mooi als de originele versie van ‘Het huysgezin van Darius’ die hij inmiddels in Versailles
had aanschouwd. In het kabinet van de koning zag hij nog verschillende werken van Italiaanse
schilders, waaronder een kruisafname.208 Ook Alensoon vond Saint-Cloud een kostelijk paleis
met schone schilderijen. Hij roemde de galerij met schilderingen van Mignard en antieke
borstbeelden en de fraaiigheden die hij in de andere kamers zag, waaronder vazen, koppen en
bokalen van bergkristal, agaat en andere edelstenen. De tuinen vond hij aangenaam met
heerlijke fonteinen. Een van de fonteinen in een groot bassin viel voornamelijk op, omdat ‘die
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hondert en dertig Fransche voeten gesegt word hoog te springen’.209 De waterval was het
meest fraai. Het uitzicht dat hij aan de ene kant had over Meudon en aan de andere kant over
Parijs was ‘weergaâloos’.210
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Lodewijk XIV zijn hof naar Versailles ging
verplaatsen, was er behoefte aan een lusthuis waar hij indien nodig kon ontspannen en zich
kon onttrekken aan de hofrituelen en verplichtingen. Tussen Saint-Germain-de-Laye en
Versailles in koos Lodewijk Marly om een nieuw château te laten bouwen. In 1679 werd aan
Hardouin-Mansart de opdracht gegeven zowel het gebouw als de tuinen te ontwerpen.
Hetzelfde jaar nog begon de bouw en in 1686 kon de koning voor het eerst slapen in zijn
nieuwe paleis. Afgezien van Versailles was Marly het duurste château van Lodewijk XIV.
Het paviljoen van de koning was in een perfect vierkant gebouwd, volledig symmetrisch,
deels naar Palladio’s Villa Rotonda. Dat het gebouw duidelijk gebaseerd was op Italiaanse
architectuur bleek ook uit het ontbreken van een zichtbaar dak. Alle gebouwen, waaronder
twaalf kleinere paviljoens, die voor het paleis stonden, de dienstgebouwen en de kapel,
werden opgebouwd uit stenen, die vervolgens gestuukt werden. Op de gladde muren werden
in fresco pilasters, balkons en beelden geschilderd: tromp-l’œil die door Le Brun bedacht
waren. In het decoratieprogramma werd Apollo op zijn zonnewagen afgebeeld op het
paviljoen van de koning. De twaalf kleinere paviljoens moesten de tekenen van de zodiac
representeren. In de tuinen waren fonteinen, een cascade met 52 trappen waterbassins en
verschillende zichtassen te vinden (afb. 16).211

Afb. 16. P.-D. Martin, Gezicht op het paleis en de tuinen van Marly, 1723.

Omdat Lodewijk in Marly wilde ontsnappen aan zijn verplichtingen, was het paleis gesloten
voor ongenode bezoekers. Alleen selecte gasten waren welkom in dit domein, waar Lodewijk
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minder strikt was in de omgangsvormen.212 De meeste Nederlandse reizigers kwamen dan ook
niet naar dit paleis. In de Zeer gedenkwaardige en naauwkeurige historische reisbeschrijvinge werd het château wel beschreven. Wellicht was de voorname reiziger niet
toegelaten tot het château; waarschijnlijk heeft hij de informatie uit een andere reisboek
overgenomen. In de gids staat dan ook alleen beschreven dat de koning hier tweemaal per
maand voor enkele dagen verbleef en dan niemand toeliet.213 Bekker had wel de mogelijkheid
om Marly te zien, op het moment dat het château nog niet volledig voltooid was. Hij vond het
een voornaam gebouw: aanzienlijk van buiten en kostelijk van binnen. Binnen zag hij in de
grote zaal uitstekende schilderijen en ieder vertrek was net en kostelijk ingericht. Hoewel
Marly niet een van de grootste huizen van de koning zou worden, vond Bekker het wel een
van de vermakelijkste.214 De la Court-van der Voort kon het paleis bekijken toen de koning er
al zijn intrek had genomen, maar op dat moment niet aanwezig was. Hij mat het vierkant
gebouwde huis, dat volgens hem 114 voet per zijde lang was, en vermeldde dat het twee
verdiepingen hoog was. De op de gevels geschilderde pilasters en compartimenten met
Romeinse historiën werden eveneens vermeld. Er werd op dat moment nog wel gewerkt aan
de decoraties, maar enkele delen waren al voltooid. Het appartement van Madame de
Maintenon215 vond hij het ‘properst’. In de tuinen zag hij parterres, een grote vijver, cascades
en fonteinen; die sierlijke gezichten opleverden.216
Na de dood van Lodewijk was het wellicht gemakkelijker om Marly te bezoeken. Alensoon
beschreef het paleis vrij uitgebreid en was vooral over de tuin zeer te spreken. Hij vond de
plantages er fraaier dan in Versailles, en de fonteinen even mooi hoewel deze niet sprongen
door de grote droogte en het ontbreken van belangrijke personen als ambassadeurs. Het paleis
zelf vond hij echter ‘gansch niet fraai nog koninklijk’. De cascade die hierachter lag, maakte
echter veel goed door de fraaie gezichten die dit opleverde.217
In de omgeving van Parijs werd het Château de Chantilly in deze periode ook een geliefde
bestemming. In de Franse reisgids Voyage pittoresque des environs de Paris, ou Description
des maisons royales, chateaux & autres lieux de plaisance, […] (1762) wordt Chantilly als
volgt geïntroduceerd: ‘Situé à neuf lieues de Paris, fur la route de Picardie, & appartenant à
M. le Prince de Condé, réunit tout ce que la Nature & l’Art peuvent produire d’agréable pour
former un des plus beaux lieux de monde’.218 De natuur bood volgens de gids een gevarieerd
spektakel, nieuw en altijd charmant. De watervallen, parterres, eilanden en bosschages
vormden samen ‘la vûe la plus délicieuse qui puisse s’offrir à l’imagination’.219 Het
oorspronkelijk middeleeuwse kasteel van Chantilly was aan het begin van de zestiende eeuw
gerenoveerd in de renaissancestijl. Bij dit Grand Château werd rond het midden van de
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zestiende eeuw het Petit Château gebouwd. Het domein was sinds 1659 weer eigendom van
het Huis Condé.220 Vanaf dat moment richtte Lodewijk II van Bourbon-Condé (1621-1686)
zich voornamelijk op de verfraaiing van de châteaux van Chantilly en op het aanleggen van
een imponerende tuin naar de laatste smaak. Voor de tuin gaf hij in 1662 Le Nôtre opdracht,
nog voor deze de tuinen bij Versailles had ontworpen, om nieuwe tuinen aan te leggen. De in
Voyage pittoresque des environs de Paris beschreven tuinen en parken waren dan ook van de
hand van Le Nôtre. Le Nôtre ontwierp een axiaal geordend grondplan met hierin het grootste
tuinkanaal ooit gemaakt. Door met verschillende niveaus te werken ontstond er een groots
effect. De twee identieke waterparterres, waarin bassins met fonteinen stonden, waren een van
de opvallendste elementen van het ontwerp (afb. 17). Aan het einde van het kanaal kwam een
natuurlijk theater met hierin twaalf bustes van Romeinse keizers. De grote parterre werd in
1666 gebouwd, maar de monumentale trap die de parterre met het terras verbond was pas
volledig voltooid in 1684 toen de beelden van watergoden in de nissen waren geplaatst. Met
het grote kanaal werd in 1671 begonnen, maar de aanleg hiervan duurde ruim tien jaar.221
Voor de porticos en de paviljoens werden Hollandse ambachtslieden aangesteld.222 Verder
werden er verschillende kanalen die uitmonden in watervallen aangelegd, evenals fonteinen,
cascades bestaande uit schelpen en een orangerie van de hand van Hardouin-Mansart.223

Afb. 17. Gezicht op het Château de Chantilly en de bijbehorende tuinen.
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De immens grote tuinen van Chantilly, die totaal 115 hectare besloegen, werden door Le
Nôtre zelf als zijn favoriete werk beschouwd. Zo schreef hij in 1698 aan de graaf van
Portland, ambassadeur van koning Willem III, na diens bezoek aan Frankrijk: ‘Souvenez-vous
de tous les beaux jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, les Tuileries
et surtout Chantilly’.224 Bekker had bij zijn bezoek aan Chantilly voornamelijk oog voor de
tuinen, die uit aangename plantingen, tuinen, fonteinen, galerijen, speelhuizen en
bloemperken bestonden. De châteaux zag hij niet van binnen, doordat Lodewijk niet voor vijf
uur het huis zou verlaten. Kennelijk mocht hij niet naar binnen als de prins aanwezig was.
Hoewel hij ook Lodewijk graag had gezien, kon hij door zijn tijdsplanning niet wachten tot
het vijf uur zou zijn.225 Volgens de Zeer gedenkwaardige en naauwkeurige historische reisbeschrijvinge was het huis zeer schoon, de huizen en de tuinen tezamen waren zelfs ‘een kort
Begrip van de Konst en Natuur’.226 Zo waren in het Grand Château schilderingen van Mansart
te vinden, en in het Petit Château schilderijen van verschillende meesters.227

Versailles
Van alle nieuwe châteaux en paleizen was er een in het bijzonder dat het centrum van het
hofleven werd: het Château de Versailles. Vanaf het moment dat dit grootste paleis met dito
omliggende tuinen in gebruik genomen werd, werd Versailles de ultieme reisbestemming in
Frankrijk voor de Nederlandse reizigers. Lodewijk XIV verplaatste in 1682 zijn hof van het
Louvre naar Versailles. Op dat moment was het exterieur van de belangrijkste centrale
bouwdelen voltooid: de Grands Appartements en de Grande Galerie. Hoewel enkele jaren
later alle gebouwen en de tuinen in grote lijnen voltooid waren, bleef Lodewijk tot aan het
einde van zijn regering bezig met het vervolmaken van zijn hof.228
Het jachtslot van Lodewijk XIII dat in 1623-1624 was herbouwd, diende al enkele jaren als de
uitvalsbasis voor jachtpartijen van Lodewijk XIII en voor zijn zoon Lodewijk XIV, voordat
Lodewijk XIV besloot zijn hof hier naar toe te verplaatsen. Het driemanschap van Louis Le
Vau, Charles Le Brun en André Le Nôtre, dat het imposante Vaux-le-Vicomte van toenmalig
Surintendant des Finances Nicolas Fouquet (1615-1680) had ontworpen, werd in eerste
instantie door Lodewijk aangesteld om Versailles passend te maken voor openlucht
festiviteiten. Het slot zou bescheiden blijven, terwijl de tuinen uitgebreid en verfraaid moesten
worden. Vanaf 1661 werden diverse ontwerpen uitgevoerd. Al snel verrezen paviljoens voor
de prinsen en hovelingen en dienstgebouwen en onderkomens voor het personeel in baksteen
om te passen bij het oude jachtslot. Een menagerie, waarin exotische dieren zouden worden
ondergebracht, was een van de eerste gebouwen in het bijbehorende park. Door Le Vau werd,
buiten voorgenoemde gebouwen, ook al een grotto in de tuin geplaatst. Deze Grotte de Téthys
roemde Lodewijk als Apollo. Anders dan de gebruikelijke grottoes was dit een rechthoekig
gebouw, dat geen overeenkomsten vertoonde met het naturalisme van de Italiaanse grottoes.
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Vanaf 1663 werden de tuinontwerpen van Le Nôtre uitgevoerd. Twee lange zichtassen, een
van noord naar zuid en een van oost naar west, stonden centraal in het grondplan. Van oost
naar west werd er een 1670 meter lang kanaal aangelegd, waar in de zomer verschillende
nautische spektakels plaatsvonden.229 De tuinen waren verder verdeeld in parterres, in
geometrische vormen en met fonteinen en waterbassins, en bosquets, die dicht beplant waren
met bomen, maar waar regelmatig fonteinen, sculpturen, een labyrint, theater en andere
tuinornamenten in te vinden waren (afb. 18).

Afb. 18. P. Patel, Gezicht op het paleis en de tuinen van Versailles, 1668.

Veel fonteinen hadden beelden en schilderingen van Apollo of andere Romeinse goden en
godinnen. Er werd een grote fontein van Apollo op zijn strijdwagen gecentreerd voor het
kanaal geplaatst.230 Aan ieder aspect van de tuinen werd evenveel zorg besteed. Zo
overtroffen de beelden in de tuinen die van andere tuinen in Europa, zowel in aantal als in
kwaliteit.231
In 1668 besloot Lodewijk om het paleis eveneens grootschalig uit te laten breiden, zodat het
geschikt zou worden als een residentie voor de koninklijke familie en kon dienen als paleis
voor hoffuncties. Het oude slot vormde hierbij een probleem. Als Lodewijk het zou laten
229
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staan, zou het paleis ouderwets lijken, terwijl afbreken respectloos zou lijken tegenover zijn
vader. Le Vau wist dit probleem op te lossen door een ontwerp te maken waarbij het slot zou
blijven staan, maar aan drie kanten omringd zou worden door een nieuwe constructie. Het
jachtslot zou voortaan bekend staan als het Petit Château, en alleen nog zichtbaar zijn vanaf
de entreezijde. Het omringende gebouw, bekend als ‘Le Vau Envelope’, was volledig
opgebouwd uit steen, waarbij het dak achter balustrades verborgen ging. Le Vau week
hiermee duidelijk af van de Franse traditie. De façades werden gedecoreerd met zuilen,
sculpturen en vazen. Deze Italiaanse stijl werd in 1675 ook overgenomen door de opvolger
van Le Vau, Hardouin-Mansart.232
Het interieur en ook grote delen van het exterieur werden verguld. Het paleis werd koninklijk
en rijkelijk ingericht. Verschillende zalen werden vanuit specifieke thema’s gedecoreerd met
illusionistische fresco’s, waarin Lodewijk XIV regelmatig gelijk werd gesteld met mythische
en historische figuren. In 1678 gaf Lodewijk opdracht tot de bouw van een grote galerij, die
op dat moment nog ontbrak in het paleis. Hiervoor werd het westelijke terras van Le Vau
afgebroken evenals de aanliggende kamers, waardoor er ruimte kwam voor wat de Grande
Galerie zou worden. In 1681 was de zaal gereed om geschilderd te worden. Op dat moment
waren er al 357 spiegels aangebracht aan de binnenste zijde van de galerij, waardoor de
Grande Galerie beter bekend staat als de Galerie des Glaces (afb. 19).

Afb. 19. De Galerie des Glaces.

Het decoratieprogramma zou achtereenvolgens bestaan uit een Apollo-cyclus en een
Hercules-cyclus, maar werd na het einde van de Hollandse Oorlog gericht op deze recente
gebeurtenissen. Het politieke, economische en artistieke succes van Frankijk en hiermee van
Lodewijk moest in het decoratieprogramma uitgedragen worden (afb. 20). De overwinningen
op de Republiek, Spanje en Duitsland werden duidelijk afgebeeld, waarbij Lodewijk te paard
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zijn vijanden vertrapte.233 Deze thema’s werden eveneens gebruikt voor de aanliggende salons
aan beide uiteinden van de Grande Galerie: de Salon de la Guerre en de Salon de la Paix.

Afb. 20. C. Le Brun. Holland accepteert de vrede, 1678, 1678-1685.

De galerij was met 73 meter lang en 40 meter breed de grootste galerij die tot dan toe was
gebouwd. Zowel de afmetingen als de decoraties van de zaal droegen er duidelijk aan bij om
de bezoekers te imponeren. Deze galerij was een van de publieke zalen van het paleis, waar
hovelingen, ambassadeurs en bezoekers dagelijks doorheen moesten, anderen ontmoetten en
moesten wachten op hun afspraken. Vanuit de Grande Galerie, die over de tuin uitkeek, had
men perfecte perspectieven over de tuin. De zichtassen die oneindig door leken te lopen
waren in de zeventiende eeuw een metafoor voor koninklijke grandeur en macht, die eveneens
oneindig was.234 De tuinen en het paleis vormden zo een eenheid in stijl en in symboliek.
De anonieme reiziger die in 1682 naar Frankrijk reisde, bezocht Versailles precies op het
moment dat de werkzaamheden grotendeels voltooid waren en Lodewijk zijn intrek had
genomen in het paleis. Met een aanbevelingsbrief mocht hij het paleis bezichtigen en hij
schreef enkele folio’s vol over de weelde die hij aanschouwde. Van een afstand toonde het
paleis al heerlijk, maar van dichtbij was het nog veel prachtiger. De reiziger reed aan op het
ijzeren hek dat de binnenplaats omsloot en kwam hier binnen.235 De eerste aanblik was dan
ook voornamelijk op het Petit Château en de zijvleugels van het paleis. De vensters, daken en
galerijen waren volgens hem zo kostelijk en verguld, ‘dat men bij sonnenschijn nauwelijks het
oogh kan daarop heffen, soodat van binnen en van buijten aen alle kanten blijkt de groote
rijkdom en macht van den koningh’.236 Doordat Lodewijk de gewoonte had om iedere dag
met zijn gevolg naar de mis te gaan, had de reiziger de mogelijkheid om het hele hof te zien.
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Het aanschouwen van het hof was voor hem belangrijker dan een nauwkeurige beschrijving
van het paleis; hij wijdde hier de meeste aandacht aan. Zo zag hij niet alleen de koning, maar
ook zijn broer, de dauphin en andere hovelingen. Deze reiziger stond duidelijk hoger op de
sociale ladder dan Balthasar Bekker; anders dan Bekker had hij namelijk wel de mogelijkheid
om de koning te zien eten. In de appartementen ging hij bij de andere heren staan, om te
wachten tot de koning aan tafel zou gaan zitten. Tijdens de maaltijd zelf kon hij alles goed
zien. Naderhand zag hij nog de slaapkamer van de koning waar alkoven met zilver waren
bekleed. De reiziger schreef nadien concluderend: ‘In alle kameren bespeurt men de groote
rijkdommen en macht vader [sic] koningh’.237
Bekker was eveneens zeer te spreken over Versailles. Meerdere malen noemde hij de
gebouwen, beplantingen en de waterwerken drie wereldwonderen. Versailles vond hij ‘een
plaats van so uitstekende heerlikheid, datter al ’t ander voor wykt […]. Wij wisten niet wat de
Koning tot Fontainebleau moght doen, so lang als hem Versailles beuren magh’.238 De stad
zelf was op dat moment nog in de opbouw, de huizen voor de adel waren nog niet volledig
voltooid. Evenals de anonieme reiziger viel ook de gouden glans door de vele verguldsels
Bekker op, die het paleis als een gouden berg omschreef. De traliën, het loofwerk, de daken
van de randen en ‘al waar het past’ waren verguld: ‘’t welk den aankomende reisiger
wonderlik kraghtig op ’t gesighte speelt’.239 De architectonische stijl, waarbij de
mathematische regels uit de klassieke bouworde waren gevolgd, vielen in de smaak en
noemde hij regulier. Alles aan het gebouw was volgens hem in proportie en ‘Ook isser niet
een stuk, dat het ander schend; niet een gesight, dat niet maghtig is aan ’t nauwkeurigst oge te
voldoen’. Overal kon Bekker orde achterhalen, zowel in het gebouw, als in de tuinen als in de
fonteinen. Het paleis vond hij ‘gelyk de reden eischt’ de stallen en de speelhuizen overtreffen.
De hoge delen van het paleis vond Bekker het meest aanzienlijk. Binnen waren nog niet alle
zalen en kamers gereed, maar de voltooide vertrekken waren volmaakt. Een van de zalen
vond Bekker in het bijzonder prachtig, de combinatie van marmer, hout, goud en schilderijen
stak hem ‘wonderlik diep in d’ogen’. Hoewel de vertrekken van de koningin vanwege haar
overlijden in rouw waren gestoken, waren deze nog wel bezienswaardig. 240 Ook anderen
schreven vol verwondering over de gebouwen en het interieur. In Zeer gedenkwaardige en
naauwkeurige historische reis-beschrijvinge stond zelfs dat alleen de stallen al mooier en
heerlijker waren dan veel paleizen van Europese vorsten.241
Toen De la Court-van der Voort het paleis van Versailles zag, waren de belangrijkste
projecten voltooid. Hij vroeg zich voor zijn beschrijving dan ook af: ‘waar zal ik nu beginne
of Eynidge, want alles wat ik zie is eeve Coninklyk’.242 Hij koos er uiteindelijk voor om geen
beschrijving van het exterieur te geven, omdat hier een goede prent van voorhanden was. Het
interieur, en met name de schilderijen en schilderingen, kregen bij hem wel ruim de aandacht.
Tijdens zijn tocht door het paleis zag hij overal Franse schilderijen van goede kwaliteit, maar
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eveneens goede Italiaanse stukken van onder andere Veronese en Rafaël. Een van de
hoogtepunten was voor hem het zien van Alexander in de tent van Darius waar hier het
origineel van hing in de Salon de Mars (afb. 21). In 1682 was het schilderij verplaatst van het
Palais des Tuileries naar Versailles, waar het samen met Het avondmaal in Emmaüs van
Veronese tegenover de haard was gehangen. Hierdoor moest de bezoeker kunnen zien dat de
Franse schilderstijl de Italiaanse evenaarde en zelfs overtrof. Om de vergelijking beter te
kunnen maken, werd het schilderij van Le Brun met bijna een derde verkleind.243 De la Courtvan der Voort zag Het avondmaal eveneens, maar wijdde voornamelijk uit over Alexander in
de tent van Darius waarbij hij zoals gehoopt het schilderij vergeleek met de Italiaanse
schilderkunst. Zo schreef hij: ‘ ’t is volmaakt in al syn deele, en heeft zoo weinig critique, als
de beste Italiaanse schilderye hier hing dat voortreffelyk stuk wel waardig om met attentie
gesien te werden’.244

Afb.21. C. Le Brun. Alexander in de tent van Darius, 1661.

Na onder andere de kamer van de ambassadeur gezien te hebben, kwam hij in de grote galerij.
Hier zag hij tientallen beelden van agaat of gekleurd marmer en kristallen kroonluchters.
Overal waren grote spiegels die tussen rood marmeren pilasters met zwaar vergulde kapitelen
in de Korinthische orde hingen. De gehele zaal was rijkelijk verguld en beschilderd, waarbij
hij de plafondschilderingen met de alliantie van de Republiek, Spanje en Duitsland van 1672
en de vrede van Frankrijk uit 1678 wist te identificeren. Commentaar over hetgeen wat was
afgebeeld, bleef echter uit. Ook andere reizigers vonden het overigens niet van belang om
kritiek te leveren op de verbeeldingen van hun ‘eigen’ nederlagen.245 Verder zag De la Courtvan der Voort in deze zaal 44 vazen, 12 vergulde tafels van marmer en jaspis en een groot
aantal taboeretten. Op een derde van de zaal was een spiegeldeur die bij de kamer achter de
galerij uitkwam. Hier werd hij echter tegengehouden, omdat hij zo bij de eetkamer van de

243

Powers en Morgan Zarucchi. ‘Le Brun's The tent of Darius’: 21.
De la Court-van der Voort. De reizen: 52.
245
Verhoeven. Anders reizen?: 303, 304.
244

60

koning uitkwam en hier alleen hovelingen mochten komen. Hij had even later nog wel het
geluk de koning terug te zien komen van de mis.246
Het hof was na de dood van Lodewijk XIV weer in Parijs gevestigd, maar Lodewijk XV
keerde in 1722 terug naar Versailles. Hoewel het paleis in de tussenliggende jaren niet
volledig was verlaten en er ook kleine werkzaamheden werden uitgevoerd en onderhoud werd
gepleegd, zou Lodewijk XV pas enkele jaren later opdracht geven voor grotere projecten.247
Alensoon trof het paleis daardoor grotendeels aan in dezelfde staat als de Nederlandse
reizigers voor hem. Evenals eerdere reizigers was Alensoon zeer lovend over het paleis. Zo
schreef hij: ‘Het hof van Versailles is regt koninklijk, seer groot, van een deftige bouwkunde
en ooverkostelijk. Het kwam mij veel frajer voor als ik verwagt had, schoon ik de
beschrijving geleesen had’.248 Deze dag bekeek Alensoon het paleis nog niet van binnen, maar
later wel. Toen had hij ook de mogelijkheid om de jonge Lodewijk te zien eten. Vervolgens
bracht hij de dag door met het bekijken van de verschillende prachtig gemeubileerde
vertrekken en kabinetten. De medailles en gemmen die hij verwacht had te kunnen zien,
waren echter overgebracht naar Parijs. Andere delen van het paleis beschreef hij beknopt,
omdat deze overeenkwamen met de prenten en beschrijvingen die er over het paleis
bestonden. 249
Evenals over het paleis waren de Nederlandse reizigers lovend over de tuinen van Versailles,
met de vele fonteinen, beeldhouwwerken, paviljoens, bosquets, bloemperken en zichtassen
(afb. 22). In 1682 schreef de anonieme reiziger kort en bondig over tuinen dat alles zo
kostelijk, sierlijk en aangenaam voor het oog was dat het niet te beschrijven viel.250 Anderen
waagden zich hier wel aan. Volgens Bekker zorgden de lanen, open parterres en bosquets dat
deze ‘den wandelaar, die geen onbekrompen tyd heeft verbysteren, waar hij is, of gaat’.251 De
waterwerken en sculpturen vond hij overheerlijk. Vooral de fonteinen, vijvers en grottoes
riepen bij hem veel verwondering op. De Grotte de Téthys, die enkele jaren later afgebroken
zou worden, werd uitgebreid beschreven: overal, zelfs uit het kleine schelpje kon water
stromen. Bekker bezocht Versailles op een gunstig moment in de zomer, waardoor hij op het
kanaal een oorlogsscheepje, gondels en speeljachtjes waarnam. De kosten die voor de tuinen
gemaakt waren, moesten door Bekker nadrukkelijk genoemd worden. Vier beelden zouden
volgens een hoveling al vijfduizend rijksdaalders gekost hebben. Hij vond het ook geen
wonder dat het onderhoud van de tuin jaarlijks wel een miljoen kostte.252
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Afb. 22. Gezicht op het paleis en de tuinen van Versailles.

In de tuin bezocht Bekker ook nog het ‘porseleinhuis’, waar hun leidsman hen toegang tot
wist te verschaffen. Dit porseleinhuis was het Trianon de porcelaine253 dat in 1670 door Le
Vau was ontworpen in Chinese stijl. Hier kon de koning onder ander afgezonderd zijn
maaltijd gebruiken. Hoewel het gebouw zelf Frans aandeed, met een hoog dak, pilasters en
een pediment, was het dak versierd met keramiek van Franse en Nederlandse makelij. Van
binnen was een blauw met wit-kleurschema aangehouden om te verwijzen naar Chinees
porselein. Om het gebouw heen waren exotische planten en bloemen te vinden.254 Ondanks
dat Bekker ook binnen mocht kijken, beschreef hij het Trianon verder niet. In 1687 werd het
Trianon de porcelaine afgebroken en vervangen door een ander trianon dat door HardouinMansart werd ontworpen. Dit Grand Trianon of Trianon de marbre was minder kwetsbaar dan
het Trianon de porcelaine. De pseudo-oriëntalistische ornamenten ontbraken in dit paviljoen,
maar het gebouw oogde nog wel wat exotisch.255 Niet alleen was er in het gebouw ruimte
voor de koning, maar ook voor Madame de Maintenon en haar hofhouding (afb. 23).256
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Afb. 23. Gezicht op het Grand Trianon.

De la Court-van der Voort had kans om het Grand Trianon van binnen te bekijken. Hier zag
hij in verscheidene vertrekken kostelijk behang en ledikanten. Tevens waren er grote spiegels,
een schoorsteen van gekleurd marmer en een mozaïekvloer.257 Alensoon vond het gebouw
fraai van architectuur en in het geheel vermakelijk. Hij kon het niet nalaten om te vermelden
dat de koning hier gewoonlijk zijn ‘juffers van plaiser’ hield.258
De Zeer gedenkwaardige en naauwkeurige historische reis-beschrijvinge geeft een goede
samenvatting van de verschillende bezienswaardigheden in de tuinen en de algemene
opvattingen hierover:
Die geen / welke sullen willen besigtigen de vertrekken van Versailles, desselfs
Tuinen, Park, Vogel-vlugt, daar aller handensoorten van Beesten in zijn /nebens haar
Grotten, Dool-hof, en het Kasteel van Trianon, ’t geen waarlijk een Juweel is / gantsch
van buiten en binnen bearbeid met Marmer van verscheide couleuren / moeten voor
het minst daar agt dagen toe besteeden / en nog is dat niet genoeg om al die wonderen
te beschouwen / welke alle gedagten te boven gaan.259
Hoewel de gids aanraadde om minimaal acht dagen uit te trekken om alles te bekijken,
hadden of namen de meeste reizigers hier de tijd niet voor. Ze richtten zich dan ook
voornamelijk op hetgeen voor hen het meest bijzonder was: de fonteinen en andere
waterwerken. Net als Bekker, waren ook de reizigers na hem zeer te spreken over de
fonteinen, grottoes, kanalen en vijvers, die uitgebreid beschreven werden. Voor De la Court-
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Voort werden zelfs nog speciaal een aantal fonteinen aangezet.260 Reizigers haalden aan dat
Lodewijk met deze tuinen de natuur naar eigen hand had weten te zetten.261 Ook de Fransman
Élie Richard (1672-1720) schreef hierover:
De tuinen van Versailles zijn niet minder de aandacht van de belangstellende waard
dan het interieur van het kasteel. Vooral daar heeft de kunst de natuur overwonnen en
lijkt alles wonderbaarlijk. Men heeft er dikke bomen met wortels en al heengevoerd
om in één keer lanen aan te leggen, men heeft er een kanaal en vijvers gegraven en
men heeft van heel ver door aquaducten en ondergrondse kanalen hele rivieren
daarheen geleid, die in oneindig veel vormen zichtbaar zijn gemaakt.262
Dit dwingen van de natuur was grotendeels mogelijk door de zogeheten machine van Marly.
Dit hydraulisch pompsysteem was door de Belgische ingenieur Arnold de Ville (1653-1722)
ontworpen om de waterwerken van Versailles en het Château de Marly van water te kunnen
voorzien. Het systeem bestond uit veertien waterraderen die elk een diameter van twaalf
meter hadden (afb. 24). Hiermee werden 221 pompen in werking gezet die water uit de Seine
naar verschillende reservoirs konden pompen, om hier vandaan het water over de tuinen te
kunnen verdelen. Dit project kostte tussen 1682 en 1688 ruim drie miljoen livres, en het
jaarlijks onderhoud bedroeg daarna nog gemiddeld tussen de vijftigduizend en zestigduizend
livres.263

Afb. 24. De machine van Marly.

Volgens Richard moest er door het intensieve onderhoud en omdat het water niet rechtstreeks
uit een bron vloeide, spaarzaam worden omgegaan met het systeem. De waterwerken
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functioneerden dan ook maar een paar uur per dag in de zomer. Dat het water uit de Seine
afkomstig was, had enkele nadelen. Zo schreef Richard: ‘Inderdaad wordt het water hier
spaarzamer gebruikt dan elders in de wereld en als het in Italië ruimer stroomt dan hier, dan
komt dat alleen doordat het daar rechtstreeks uit de bron vloeit, dag en nacht en goed
drinkbaar is, terwijl dat van Versailles soms een onaangename geur heeft’.264 Richard noemde
de machine de Marly een van de mooiste uitvindingen van de eeuw. In de Zeer
gedenkwaardige en naauwkeurige historische reis-beschrijvinge werd het zelfs een van de
zeven wereldwonderen genoemd en werd aan alle vreemdelingen aangeraden om dit te gaan
bekijken.265 Het systeem voor de watertoevoer werd ook graag door de andere reizigers
gezien. Toen Alensoon de machine bekeek was het zo heet geweest dat het waterpeil van de
Seine laag stond, als gevolg hiervan werkten maar twee raderen. De meeste fonteinen die
Alensoon zag, werkten dan ook niet.266 Hoewel de machine niet naast Versailles lag, hoorde
een bezichtiging hiervan vaak wel bij het bezoek aan Versailles.
Na alles van Versailles gezien te hebben waren de meeste reizigers ‘moede gekeken’ en
besteedden ze daarom soms minder aandacht aan andere plaatsen die ze nog bezochten.
Versailles gold voor veel reizigers duidelijk als een hoogtepunt, waar ze de macht van de
koning ten volle konden aanschouwen. Zo besloot Bekker zijn uiteenzetting over Versailles
als volgt: ‘En dit is ’t gene wij uit ons eigen seggen konnen van al ’t gene dat het heerlik
Versailles betreft; alleen de reise waerdig, al hadden wij anders niet gesien; ende na allen
schyn het voortreffelixt Hof dat ergens Koning in de wereld heeft’.267
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BESLUIT
Frankrijk was voor Nederlandse reizigers in de zeventiende eeuw een geliefde bestemming.
De traditionele doelstellingen van de Grand Tour, waar vanuit humanistisch gedachtegoed de
nadruk werd gelegd op educatie en het bezichtigen van de overblijfselen uit de Klassieke
oudheid in Italië, lijken voor de meeste Nederlanders niet de belangrijkste motieven te zijn
geweest om op reis te gaan. Veelal haalden de Nederlanders Italië niet en was Frankrijk de
uiteindelijke bestemming. Niet alleen hadden ze de mogelijkheid een graad te behalen aan een
van de universiteiten en in Zuid-Frankrijk Romeinse amfitheaters en tempels te aanschouwen,
maar ze konden zich vooral richten op de beschavingsidealen en op de culturele
bezienswaardigheden.
De Franse hofcultuur diende als voorbeeld voor de Nederlanders: sprezzatura kon hier, indien
gewenst, aangeleerd worden door de welgemanierdheid en welsprekendheid van de
hovelingen te imiteren. Hoewel het lijkt alsof de Nederlandse reizigers het bekijken van kunst
belangrijker vonden dan het overnemen van de Franse beschavingsidealen, blijkt uit de
onderzoeken van Frank-van Westrienen en Verhoeven dat de reizigers zich bij thuiskomst
anders gedroegen dan voorheen. Zowel in persoonlijke geschriften als in publicaties werden
opmerkingen gemaakt over de ‘geaffecteerde manieren’ die de uit Frankrijk teruggekeerde
reizigers vertoonden.268 De kunstcollecties en imposante architectuur van de residenties en
tuinen namen in de reisverslagen meer ruimte in beslag dan de beschaving van de Franse adel.
De bezochte paleizen en châteaux waren gevuld met luxueus meubilair en schilderijen van de
grote meesters en de gebouwen en tuinen waren in de nieuwste stijlen gebouwd en aangelegd.
Sommige Nederlandse reizigers, die zich dat konden veroorloven, lieten hun eigen
buitenplaatsen later opbouwen en inrichten volgens de stijlen die zij tijdens hun reis hadden
gezien.269 Of dit ook op de reizigers in dit onderzoek van toepassing was, kan nog nader
onderzocht worden. In de reisverslagen worden in ieder geval geen meldingen gemaakt van
aankopen van schilderijen of ander kunstvoorwerpen onderweg. Kleinere en goedkopere
souvenirs, als prenten, boeken en munten, werden nog wel meegebracht. Nieuwe garderobes
en modieuze stoffen die in Frankrijk waren gekocht, werden bij thuiskomst met flair
gedragen.270

In deze scriptie zijn de bezoeken van Nederlanders aan de koninklijke residenties en adellijke
buitenplaatsen in de zeventiende eeuw onderzocht. De nadruk is hierbij gelegd op de vraag
wat de invloed was van de, aan de politieke ontwikkelingen aangepaste, paleizen en châteaux
op de kunstbeleving en de reisbestemmingen. Voor de periode 1600 tot 1723 is aan de hand
van reisverslagen geanalyseerd waar de voornaamste aandacht van de reizigers naar uit ging
bij hun bezoeken aan paleizen en châteaux. Hun interesse in de bouwstijlen, tuinarchitectuur,
decoratieprogramma’s en kunstcollecties en hun beleving daarvan zijn uiteengezet. De
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reizigers die naar Frankrijk konden reizen, waren door hun afkomst, vermogen en
aanbevelingsbrieven vaak in staat om de diverse huizen en de bijbehorende tuinen te
bezichtigen. Ze werden rondgeleid door een groot aantal vertrekken en waren regelmatig vrij
om de tuinen zelf te bezichtigen. Veel tuinen waren al vroeg publiekelijk toegankelijk, zodat
ook de reizigers van lagere afkomst de tuinen konden bezoeken, soms tegen een kleine
betaling.
In eerdere onderzoeken zijn met behulp van egodocumenten de reizen van Nederlanders in de
zeventiende eeuw in kaart gebracht, maar er is nog niet eerder specifieke aandacht besteed aan
de Nederlandse beleving van koninklijke en adellijke verblijven in Frankrijk. In de werken
van Verhoeven en Frank-van Westrienen, die in deze scriptie als belangrijkste secundaire
bronnen zijn geraadpleegd, komen bezoeken aan paleizen en buitenplaatsen tijdens de Grand
Tour wel aan bod, maar wordt op deze bezoeken geen nadruk gelegd. In deze scriptie zijn de
bevindingen van Verhoeven en Frank-van Westrienen – betreffende het bezoek aan Franse
paleizen en châteaux – aangevuld, en in enkele gevallen genuanceerd.
Bij de bezichtigingen werd in de gehele zeventiende eeuw duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de koninklijke en adellijke huizen. De koninklijke paleizen behoorden volgens de
Nederlandse reizigers koninklijk te ogen: het gebruik van kostbare materialen als marmer en
goud, indrukwekkende wand- en plafondschilderingen, de omvang van het paleis en van de
tuinen moesten alle royaal zijn. Voorkeuren gingen uit naar nieuwe gebouwen of bouwdelen.
De koninklijke residenties waren meestal geliefder om te bezoeken dan de adellijke huizen,
mits ze nog bewoond waren en goed onderhouden. Adellijke huizen, die immers niet dezelfde
koninklijke uitstraling mochten hebben als de koninklijke paleizen, werden door de reizigers
ook nooit als koninklijk of royaal bestempeld, hoe indrukwekkend en kostbaar het château
ook was.
De Nederlandse reizigers hadden bij hun bezoeken aan paleizen en châteaux oog voor een
aantal verschillende aspecten van het domein: de architectuur, het interieur, de tuinen en in
sommige gevallen de geschiedenis van een plaats of zijn bewoners. De geschiedenis kwam,
zoals ook door Frank-van Westrienen is geconstateerd, voornamelijk ter sprake bij
koninklijke huizen waar zich bijzondere historische gebeurtenissen hadden voorgedaan. Het
exterieur van het gebouw werd met name beoordeeld op de afmetingen. Des te groter het
gebouw, des te fraaier het vaak werd gevonden. De Nederlanders lijken geen specifieke
voorkeur gehad te hebben voor de renaissancestijl of voor de barokstijl, die beide in Frankrijk
te vinden waren. Wel lieten de reizigers regelmatig merken verstand te hebben van de
verschillende regels van de klassieke bouwkunde en vonden dat deze regels ook op de goede
manier moesten worden toegepast. Dit droeg bij aan de uitstraling van het gebouw, dat op
deze manier ‘aanzienlijk’ werd. De verschillende zuilenorden moesten dan ook op de juiste
wijzen boven elkaar worden geplaatst. De voorkeur voor het esthetisch concept van het
schone komt in de architectuur ook naar voren in de gebruikte term ‘regulier’; symmetrische
en regelmatige gebouwen in een stijl genoten duidelijk de voorkeur boven gebouwen waarin
meerdere stijlen in een aanzicht waren verwerkt. Klassieke ornamenten aan de buitenkant van
de gevels konden bijdragen aan het fraaie uiterlijk van de gebouwen, maar moesten dan wel
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goed onderhouden zijn. Tijdens de bezoeken aan de paleizen en châteaux werd met enige
regelmaat de omvang van Nederlandse gebouwen met Franse residenties vergeleken. De
Nederlandse huizen waren vaak kleiner dan de Franse châteaux, waardoor de laatste op dit
criterium de voorkeur genoten. Esthetische vergelijkingen werden een enkele keer gemaakt.
Zo vergeleek Bekker het Louvre met het stadhuis van Amsterdam, dat hij in ‘uiterlike
vertoning’, niet veel van elkaar vond verschillen, maar doordat het Louvre met de Grande
Galerie groter was, overtrof het Franse paleis toch het Amsterdamse stadhuis.271
Binnen keek men in de vertrekken met name naar de kunstcollecties en de manier waarop
zalen en kamers ingericht waren. De stijlen van het meubilair werden niet genoemd, de
stoelen, tafels en kabinetten waren vooral noemenswaardig als ze van kostbare materialen of
goed vakmanschap waren. Bij de allegorische wand- en plafondschilderingen werden de
betekenissen door de bezoekers weinig opgemerkt. De meeste Nederlandse reizigers bekeken
de kunstcollecties die voor publiek toegankelijk waren redelijk uitgebreid. Enkelen kunnen
duidelijk als liefhebbers of zelfs als connaisseurs gekenmerkt worden. Hoewel de
schildertechnieken niet uiteengezet werden, en het vaak bleef bij omschrijvingen als ‘goed’,
‘fraai’ of in enkele gevallen ‘slecht’, lieten deze reizigers wel merken dat ze de kwaliteit van
goede kunstwerken konden inschatten en schilderijen aan bepaalde schilders wisten toe te
schrijven. Verhoeven geeft aan dat het ideaal van de connaisseur pas vanaf de achttiende
eeuw duidelijk naar voren komt in de reisverslagen en dat er vanaf dat moment meer aandacht
is voor kunst, maar deze bewering kan genuanceerd worden. In de zeventiende eeuw schreef
men beknopter, zonder al te veel uitweidingen en verwerking van eigen meningen, dan in de
achttiende eeuw. Dit kan een verklaring zijn voor het ontbreken van dergelijke diepe analyses,
die achttiende-eeuwse Nederlanders in hun reisverslagen wel maakten. Reizigers als
Constantijn Huygens, De la Court-van der Voort en Alensoon kunnen gezien hun kennis en
interesse voor de kunsten duidelijk tot connaisseurs gerekend worden. De voorkeuren in
schilderijen lijken, meer nog dan bij de architectuur, gedurende de zeventiende eeuw door
persoonlijke smaak gestuurd te worden. Hoewel de grote namen als Rubens, Veronese en Le
Brun door vrijwel iedereen werden genoemd, besteedden sommige reizigers meer aandacht
aan de Italiaanse meesters, terwijl anderen vooral de Franse schilders roemden.
De Franse formele tuinen werden alom geprezen door de Nederlandse reizigers. Lange lanen,
zichtassen, klassieke beelden, tromp-l’œil bij tuinornamenten, geometrisch aangelegde
parterres en bovenal waterpartijen oogsten lof. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw
begonnen waterbassins, fonteinen en kanalen vaker onderdeel uit te maken van de Franse
tuinen. De grote bassins werden gretig opgemeten, evenals de stralen van fonteinen die, als de
reiziger geluk had, hoog spoten. In de eerste helft van de zeventiende eeuw hadden de tuinen
die het meest aantrekkelijk werden gevonden niet alleen een grote hoeveelheid fonteinen,
maar ook bedriegertjes en diverse watermachines waarbij door middel van waterkracht
mechaniekjes in werking werden gezet. Deze interesse zal enerzijds voortgekomen zijn uit het
vermaak dat deze waterwerken de bezoekers brachten, anderzijds toonden de machines
duidelijk wat er op dat moment mogelijk was qua techniek. In de tweede helft van de
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zeventiende eeuw bleken veel van deze vermakelijke mechanismes niet meer te functioneren,
ze werden ook minder genoemd in de reisverslagen. De aandacht ging nog altijd uit naar de
manieren waarop water in de tuin verwerkt was, maar de esthetische waarde die de steeds
grotere fonteinen en de hogere cascades hadden, lijkt belangrijker geworden dan vermaak. Dit
betekent echter niet dat de interesse in de werking van de fonteinen afgenomen was, de
hydraulische systemen buiten de stad werden nog regelmatig bezocht.

Gedurende de zeventiende eeuw lijken er bij de Nederlandse reizigers weinig veranderingen
plaats te vinden in de esthetische voorkeuren. Persoonlijke smaak lijkt de meest logische
verklaring voor Nederlanders die een bepaald paleis of château minder fraai vinden als andere
bezoekers in dezelfde periode. Er zijn geen residenties die op een zeker moment door
niemand meer gewaardeerd werden tijdens bezoeken. De verschuivingen in de canon van
bestemmingen zijn echter wel opvallend. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse
reizigers voornamelijk de paleizen en châteaux bezochten die golden als machtscentra van de
Franse koningen en adel. Vanaf het moment dat het nieuwe Château de Versailles in aanbouw
was, veranderde de canon met bestemmingen ingrijpend. Versailles werd, zeker vanaf het
moment dat Lodewijk XIV zijn hof hier vestigde, hoofddoel voor de Nederlandse reizigers. In
de omgeving van Versailles en Parijs konden nu de belangrijkste koninklijke paleizen
gevonden worden. Paleizen en buitenplaatsen die eerder in overige delen van Frankrijk nog
wel werden bezocht, waren vanaf dat moment vrijwel niet meer in trek. De paleizen van
kardinaal Richelieu in Rueil en Richelieu bijvoorbeeld, die eerst geliefde bestemmingen
waren, behoorden na de dood van de kardinaal niet meer tot de machtscentra van Frankrijk.
De aantrekkingskracht van deze paleizen verdween hiermee. Verhoeven richt zich in zijn
onderzoek voornamelijk op Versailles, dat de plaats in nam van de voorheen geliefde andere
paleizen en châteaux. Uit dit onderzoek blijkt, overeenkomstig de bevindingen van
Verhoeven en Frank-van Westrienen, dat Versailles bovenaan in de canon van bestemmingen
kwam te staan. De canon werd echter ook met andere reisdoelen aangevuld. Niet alleen in
Versailles, maar ook in Saint-Cloud en Marly kon de Nederlandse reiziger de laatste smaak in
architectuur en tuinarchitectuur vinden. De interieurs waren eveneens volledig naar de
toenmalige mode ingericht met indrukwekkende schilderingen en kunstwerken van de beste
meesters. De meeste oude paleizen in Parijs werden nog wel bezocht, deze waren immers
dichtbij en koninklijk. Versailles was voor veel reizigers wel het hoogtepunt, waar ze niet
uitgekeken raakten. Het was dan ook niet verwonderlijk dat alles wat de reizigers na
Versailles zagen met minder aandacht werd aanschouwd. Immers, niets kon aan dit paleis, dat
van alle kanten glinsterde in de zon, tippen.
Het zien van de koning, en andere leden van adel, was voor veel reizigers van meerwaarde bij
een bezoek aan residenties. De Nederlanders probeerden dan ook zo dicht mogelijk bij
Lodewijk XIV in de buurt te komen, of zelfs deel te nemen aan de hofceremonies. Als het hof
niet aanwezig was, zochten de Nederlandse reizigers toch de paleizen en châteaux op, om de
grandeur te aanschouwen. De bestemmingen van de Nederlanders werden hier duidelijk op
aangepast: de residenties waar het machtsvertoon zichtbaar was, werden als nieuwe reisdoelen
gekozen. In de eerste helft van de zeventiende eeuw waren de koninklijke residenties in Parijs
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daarom de meest bezochte paleizen en châteaux, evenals de residenties van kardinaal
Richelieu, die lange tijd vrijwel alle macht in handen had. Met de absolute monarchie van
Lodewijk XIV verschoven de machtscentra en daarmee de reisbestemmingen van de
Nederlanders. Versailles werd het centrum van politiek en cultuur, en het belangrijkste
reisdoel voor de Nederlanders. De Nederlanders lieten bij het zien van de luxueuze paleizen,
waarin soms hun eigen nederlagen werden afgebeeld, niet merken kritiek te hebben op de
monarch en zijn bestuur. De kritiek die in de Republiek wel geuit werd op het Franse regime
was bij het zien van alle grandeur bij de paleizen en châteaux niet meer van belang: de
imponerende kunst en architectuur eisten bij de Nederlandse bezoekers alle aandacht op.
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SUMMARY
This thesis focuses on the palaces and country houses visited by Dutch travellers in
seventeenth century France. Visits to palaces and country houses were a standard part of the
Grand Tour; at these residences the Grand Tour travellers could immerse themselves in the
customs and habits of the elite and practise their conversational skills and manners. Besides
these educational aspects, the visits offered the travellers a chance to see outstanding art
collections, imposing architecture and magnificent gardens. Education and pleasure, the main
aims of this journey, were both to be found at these sites. In the seventeenth century France,
and especially Paris, became the centre of civilisation. Paris and surroundings provided the
travellers with a variety of royal palaces and châteaux. The estates of the royalty and
aristocracy in the rest of France also often appealed to the Dutch travellers. In this thesis is
researched to what extend the cultural changes at the palaces and châteaux, caused by
political developments, affected the perception of art and the travel destinations of the Dutch.
The research is based on Dutch travel journals of France from the beginning of the
seventeenth century till the first quarter of the eighteenth century.
In the seventeenth century, the aesthetic concept of the beautiful provided a set of rules
for the construction of residences and gardens. In France the palaces and châteaux were built
in the renaissance-style and the baroque-style. Through the century the Dutch showed a
preference for these classical buildings, the renaissance and baroque were both admired when
the buildings were accordingly constructed, following the strict rules of the architectural
styles. The size and regularity of the buildings were the most important criteria, as were the
costs of the project. For the interior much the same criteria were applied: the use of costly
materials, the sizes of the rooms and halls, paintings of the greatest French, Italian and Dutch
masters and expensive ornaments were required to get a positive review from the Dutch
travellers. The gardens were designed in the French formal style; the regularity, symmetry and
classical garden ornaments were admired by all. The gardens were found to be outstanding
when there were spectacular waterworks to be seen, like high fountains, large ponds or canals,
cascades and mechanical water machines.
Although the travel journals of the Dutch show no major changes in taste, through the
seventeenth century significant changes can be found in the travel destinations of the Dutch.
This research makes clear that the Dutch preferred to see the palaces and châteaux of the
rulers of France, above the houses of other nobility. The residences of the king and his family
in Paris and surroundings were always appealing to the Dutch travellers. The Louvre, the
Tuileries Palace and the Palais-Royal in Paris and the nearby châteaux of Saint-Germain-enLaye and the Palace of Fontainebleau – places where the court often could be found –
counted as power centres. During the reign of Louis XIII most of the power was however
exercised by Cardinal Richelieu. His splendid houses in Richelieu and Rueil were therefore
also favourite destinations of the Dutch. With the absolute power of Louis XIV the centres of
power and culture shifted, and so did the destinations of the Dutch. After the dead of
Richelieu his châteaux disappeared from the list of favourite destinations. The royal palaces
in Paris were still visited, but less frequently now the Sun King had chosen Versailles as his
place of court. The magnificent new palace of Versailles and his imposing gardens became
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the highlight of the Dutch travels. Other new palaces that belonged to the royal family, like
the Château de Saint-Cloud, became important destinations as well.
In the Dutch Republic there was often criticism of the policies of Louis XIV, during
the visits of the king’s residences the Dutch, however, revealed no negative responses on the
display of power. To see the centres of power and culture with all the outstanding pieces of
art, magnificent architecture and wonderful gardens seems to have been the principal goal of
these visits. Wherever the French power was manifested, the Dutch followed.
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BIJLAGE 1
Biografieën reizigers
Jan Alensoon (1683-1769) stond voornamelijk bekend om zijn liefde voor muziek. Hij
promoveerde in 1707 in de rechten en was jurist in Leiden. Als regent van het Sint Catharinaen Caeciliagasthuis was hij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van deze instelling
voor zieken, drankverslaafden en geesteszieken. In 1723 en 1724, op veertigjarige leeftijd,
maakte hij een Grand Tour door België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland.272
Balthasar Bekker (1634-1698) werd na zijn studies theologie en filosofie predikant. Hij was
een man met Verlichte denkbeelden. Bekker wilde het bijgeloof bestrijden. Zo toonde hij in
zijn boek De betoverde weereld (1691) aan dat de duivel, geesten en heksen voortkwamen uit
pagane geloven en trok hiermee hun bestaan in twijfel. Als aanhanger van René Decartes
(1596-1650) verdedigde hij de ideeën van het Cartesiaanisme. In diverse publicaties ging hij
hiermee tegen de Calvinistische geloofsopvattingen in, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij uit
zijn ambt werd gezet. Voordat Bekker conflicten kreeg met de Kerk, en hij nog predikant was
in Amsterdam, vertrok hij met drie metgezellen op reis. In drie maanden reisden ze door de
Nederlanden, Engeland en Frankrijk.273
Paul Boelen (?) maakte van 1621 tot 1624 een reis door Engeland, Frankrijk en Italië. Hij
reisde met Nederlandse ambassadeurs mee naar het Engelse hof en vertrok daarna naar
Frankrijk en Italië. Zijn overgebleven reisverslag behandelt alleen zijn Engelse belevenissen
en een deel van de reis door Frankrijk.274
Pieter de la Court (1618-1685) studeerde rechten, theologie en letteren en trad in zijn vaders
voetsporen als lakenkoopman. In zijn buitenplaats Meerburg bij Leiderdorp kweekte hij
waarschijnlijk de eerste ananas in de Nederlanden. De la Court publiceerde verschillende
historische en politieke werken. In 1641 reisde hij als 23-jarige naar Engeland, Frankrijk en
Zwitserland. Na twee jaar keerde hij terug naar zijn huis in Leiden.275
Pieter de la Court-van der Voort (1664-1739) was de zoon van lakenkoopman Pieter de la
Court. Hij studeerde rechten in Leiden. In 1700 reisde hij samen met zijn zoon Allard (16881755) door België naar Frankrijk. De brieven die hij tijdens deze reis schreef aan zijn vrouw
Sara Poelaart (166-1740) zijn bewaard gebleven. De la Court-van der Voort zette de
272
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ananaskwekerij van zijn vader voort en schreef een boek over het aanleggen van
buitenplaatsen.276
Arnout Hellemans Hooft (1629-1680), ridder van St Michiel, was de zoon van dichter Pieter
Cornelisz. Hooft (1581-1647) en afkomstig uit een rijke handels- en bestuursfamilie. Zijn
studie rechten aan de universiteit van Leiden voltooide hij in 1649, waarna hij vertrok voor
een Grand Tour door Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. In 1650 maakte hij in Rome
het heilige jaar mee. Na zijn terugkeer ging hij mee op een diplomatieke missie naar Lübeck
en naar Engeland. In 1656 trad hij toe tot het Amsterdamse stadsbestuur, waar hij
commissaris van kleine zaken werd. In zijn verdere carrière vervulde hij functies als schepen,
commissaris van huwelijkse zaken, commissaris van zeezaken, werd assurantiemeester en
trad in 1672 toe tot het een bestuurscollege als commissaris van de Wisselbank. Na zijn
eervolle ontslag kort daarna, als gevolg van de politieke onrust en de moord op de gebroeders
De Witt in 1672, vervulde hij geen bestuurlijke functies meer.277
Constantijn Huygens jr. (1628-1697), heer van Zuylichem, was de oudste zoon van dichter,
geleerde en diplomaat Constantijn Huygens (1596-1687). Huygens studeerde rechten aan de
universiteit van Leiden en werd secretaris van stadhouder-koning Willem III (1650-1702). In
deze functie reisde hij in het gevolg van Willem III onder andere naar Engeland en Italië. Zijn
leven legde hij tussen 1649 en 1696 vast in dagboeken. Huygens was een kunstkenner, en
tekende zelf ook. In zijn reisdagboek van zijn Grand Tour in 1649 en 1650 door de
Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland en Italië schetste hij regelmatig gebouwen die hij
onderweg zag.278
Lodewijk Huygens (1631-1699), heer van Monnikeland, was de derde zoon van Constantijn
Huygens (1596-1687), de broer van Constantijn Huygens jr. (1628-1697) en van
wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695). Evenals zijn broers studeerde hij rechten aan
de universiteit van Leiden. Hij reisde meerdere malen door Europa, onder andere voor
diplomatieke missies. In 1672 werd hij drossaard van Gorinchem, vanaf 1686 werd hij
gecommitteerde Raad der Admiraliteit in Rotterdam.279
Jan Martensz. Merens (1574-1642) was de zoon van watergeus Maarten Merens (15441573).Van 1694 tot 1597 woonde hij in Lissabon, enkele jaren later woonde hij twee jaar in
Calais. Vanuit Calais ondernam hij in 1600 een reis door Frankrijk, Italië, Oostenrijk en
Duitsland, waarna hij terugkeerde naar zijn geboortestad Hoorn. In Hoorn werd hij lid van het
vroedschap en later meerdere jaren burgermeester. Vanaf 1620 was hij bevelhebber bij de
Verenigde Oost-Indische Compagnie.280
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Vincent Laurensz. van der Vinne (ca. 1628-1702) was de zoon van linnenwever en
zijdehandelaar Laurens Gillesz. van der Vinne (1585-1665). Vincent van der Vinne was de
jongste uit het gezin en had een artistiek talent. Vanaf 1647 was hij enkele maanden in de leer
bij de schilder Frans Hals (ca. 1582-1666), in 1649 werd hij lid van het Haarlemse St
Lucasgilde. Samen met de schilders Guillam Dubois (1623-1661) en Dirck Helmbreker
(1633-1696) vertrok hij in 1652 op studiereis met als doel in Italië kunst te bestuderen. Van
der Vinne heeft Italië niet bereikt, maar heeft op de terugweg in Parijs wel enige tijd bij
landschapsschilder Pierre Forest (1587-1675) op de Pont Neuf gewerkt. Bij thuiskomst
schilderde Van der Vinne voornamelijk landschappen, genrestukken en stillevens.281
Gijsbert de With (geb. 1611) studeerde eerst rechten in Leiden, voordat hij tijdens zijn
Grand Tour naar Frankrijk in Orléans promoveerde op hetzelfde vakgebied. Na zijn reis nam
hij dienst bij de West-Indische Compagnie, waarvoor hij naar Brazilië reisde. Hier werd hij
lid van de Hoge Raad en president van de Raad van Justitie. Daar trouwde hij met een
Braziliaanse vrouw, Anna Pais d'Altro.282
François Zoete van Laecke (1637-1720), heer van Potshouck, was de zoon van Alexander
Zoete van Laecke (†1678), heer van Villers, Zevender en Potshouck, en Adriana van Aerssen
van Sommelsdijck (geb. 1595). François studeerde in Leiden, voordat hij met zijn oudere
broer Philips en hun gouverneur Anthoine de Brunel (1622-1696) naar Frankrijk reisde.283
Philips Zoete van Laecke (1636-1689), heer van Zevender, studeerde rechten in Leiden. Van
1656 tot en met 1658 verbleef hij met zijn broer François onder toezicht van hun gouverneur
Anthoine de Brunel in Frankrijk, met name in Parijs. Hij zou afgevaardigde der edelen
worden in de Raad van State.284
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