Huize Doorn: Adolf von Menzel en zijn fascinatie voor Friedrich der Große
Bij een recent bezoek aan Huize Doorn trok een klein
verloren schilderijtje in de bibliotheek mijn aandacht. Op
het werkje is onmiskenbaar de gnomengestalte te zien van
de 19e eeuwse Berlijnse schilder Adolf von Menzel, mij
goed bekend van regelmatige bezoeken aan de
Nationalgalerie in Berlijn, waar een complete serie van zijn
werken bewonderd kan worden o.m. met taferelen,
waarin de Pruisische koning Friedrich der Große min of
meer verheerlijkt wordt.
Zelfs tijdens het DDR-regime kreeg von Menzel een
markante plaats in de Berlijnse Gemäldegalerie, hoewel de
socialistische gezagsdragers in Berlijn aanvankelijk niets
wilden weten van het Pruisische vorstenhuis en al
helemaal niets van de imperialist FII, zoals Friedrich der
Große daar destijds werd aangeduid.
Meer waardering was er in het kader van het socialistisch
realisme voor von Menzels 1,5 bij 2,5 m grote imposante
schilderij van een walserij (1875), waarop niet een koning,
maar de arbeid verheerlijkt wordt.

De walserij van von Menzel (1875)

In ´t atelier bij Kossak (1899)

Een vroege foto uit het einde van de 19e eeuw maakt duidelijk, dat het betrokken schilderijtje met
keizer Wilhelm II en von Menzel een bezoek in beeld brengt aan het atelier van de Poolse
panoramaschilder Kossak, die tussen 1895 en 1902 in Berlijn verbleef en die dankzij de bemiddeling
van de keizer over een atelier beschikte in slot Sanssoussi, dat destijds als Hohenzollernmuseum
diende. Daar werkte hij aan een doek over de slag bij Zorndorf, waarin Friedrich der Große een
Russische strijdmacht wist tegen te houden.
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Keizer Wilhelm II was bevriend met Kossak en
ondersteunde hem in diens Berlijnse jaren.
Daarmee is ook de wat merkwaardige
verkleedpartij op het schilderijtje verklaard.
Kossak gebruikte kennelijk geüniformeerde
modellen die hij op een houten paard liet
poseren voor zijn veldslagtafereel. Door de
keizer werd hij uitgenodigd voor
legeroefeningen, om inspiratie op te doen.

Kossak: De slag bij Zorndorf
In Polen werd Kossak als verrader gezien, omdat hij uitgerekend de veldslagen in beeld bracht, die
leidden tot de geleidelijke opdeling van Polen. Toen keizer Wilhelm II ook nog ingreep om het
opkomend Poolse nationalisme de kop in te drukken, hield Kossak het voor gezien in Berlijn en
vertrok naar Krakau. Het schilderij van de slag is nog steeds te bezichtigen in Potsdam.
De keizer zelf greep overigens in 1897 maar wat graag
de kans om ter gelegenheid van de viering van de 100ste
geboortedag van zijn grootvader Wilhelm I op te treden
als zijn illustere voorgangen Friedrich der Große. De foto
is genomen voor het Marmeren Paleis in Potsdam. Naast
de getalenteerde gnoom lijkt de keizer een reus.
Keizer Wilhelm ontleende een groot deel van zijn
identiteit aan zijn illustere voorgeslacht. Hij
identificeerde zich vooral met de markante koning
Friedrich der Große, maar ook met de Oranjes.
Zesenvijftig wagons met huisraad, kunstschatten en
memorabilia liet hij na zijn aftreden en vlucht naar
Nederland uit Berlijn en Potsdam overkomen – meer
dan huize Doorn kon bevatten – om zich verstoken van
zijn vererfde rijk met een waar Hohenzollernmuseum te omgeven, met een centrale ruimte volledig
gewijd aan Friedrich der Große en een ontvangstruimte waarin zijn band met het huis Oranje werd
gethematiseerd. Eerder had hij in Berlijn bij het stadsslot beelden laten opstellen voor o.m. Frederik
Hendrik en Maurits, die hij bewonderde. En in het Berlijnse park Tiergarten had hij zelfs alle vorsten
in Brandenburg en Pruisen vanaf de middeleeuwen in beeldengroepen laten opstellen. Hij was er zelf
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meer van onder de indruk dan de Berlijners, die de laan vol beelden al snel de bijnaam Puppenallee
gaven.
De in de 2e
wereldoorlog
hevig
geschonden
beelden
moesten op
last van de
geallieerden
verdwijnen,
maar ze
werden tegen
de instructies
in begraven en
pas in de jaren
80 herontdekt.
Daarna werden
ze eerst
voorlopig in
een voormalig
pompstation geparkeerd. Tegenwoordig hebben ze een min of meer permanente plek in de vesting
Spandau, waar ook Maurits en Frederik Hendrik in gehavende staat een laatste rustplaats hebben
gevonden, als ze niet opnieuw worden opgesteld bij het gereconstrueerde stadsslot.
Von Menzel was voor de keizer een link naar het luisterrijke verleden van het geslacht von
Hohenzollern. Hoewel von Menzel slechts 1 historiserend schilderij in opdracht van het vorstenhuis
heeft vervaardigd werd hij door Wilhelm toch min of meer als hofschilder gezien, die na zijn dood
door de keizer zelfs met een staatsbegrafenis werd vereerd. Hoogstpersoonlijk voegde de keizer zich
met zijn gezin bij de rouwstoet in 1905.
Begrafenisplechtigheid bij de dood van Menzel

Open voordat je verder leest eerst onderstaande link met het Concert voor fluit, strijkers en bas
continuo no.1 t/m 4 in G majeur van Friedrich der Große (uitgevoerd door het Ensemble Sanssoussi).
https://www.youtube.com/watch?v=58BS7NNHAf4
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Friedrich der
Große geeft op
dit schilderij
uit 1852 van
von Menzel
een fluitconcert in
Sanssoussi.
Aan de
cembalo zit
Carl Philipp
Emanuel Bach,
de 2e zoon van
Johann
Sebastian, die
30 jaar lang aan het ensemble van Friedrich verbonden was. Als je goed kijkt naar de
gezichtsuitdrukking van Bach, kan je er aan aflezen, dat hij niet bepaald diep getroffen werd door het
fluitspel van zijn broodheer. Johann Joachim Quantz, de fluitleraar van de kroonprins en latere
koning, leunt rechts tegen een schilderij aan de muur.
Friedrich der Große was al 66 jaar dood en begraven toen dit doek ontstond. Hij gold als een briljant
fluitspeler en heeft ook persoonlijk diverse fluitconcerten geschreven. Voor familie, vrienden en
dienstdoend personeel gaf hij voor het avondeten regelmatig concerten.
Von Menzel had zich voordat hij de penseel ter hand nam intensief verdiept in zijn onderwerp. Hij
geeft een getrouwe weergave van de concertruimte in het slot, die ook nu nog ongewijzigd is. Voor
een juiste weergave van de koning en van de kleding uit de rococo-tijd bestudeerde hij bestaande
afbeeldingen uit die tijd. De kroonluchter met kaarsen en de lichtval hadden zijn bijzondere
aandacht. De muzikanten staan - met uitzondering van de cembalist en de cellist - te luisteren naar
de solopartij van de vorst, evenals de mannelijke toehoorders, die daarmee hun respect voor de
koning demonstreren. Het schilderij is in een weloverwogen symmetrie gecomponeerd. Zowel links
als rechts van de muziekstandaard zijn 8 personen afgebeeld waarvan 3 zittend. Alleen Quantz
schijnt bij het luisteren in gedachten verzonken en demonstreert met zijn houding, dat hij zich
kennelijk een minder nederige houding jegens de vorst kon permitteren. De in het zwart geklede
violist voor hem is de Boheemse concertmeester Frans Benda, die van 1733 tot 1786 aan het
ensemble van Friedrich der Große verbonden was. Beiden zijn in hetzelfde jaar (1786) overleden.
Quantz was 15 jaar ouder dan Friedrich. Hij was multi-instrumentalist, maar specialiseerde zich op de
fluit en de hobo. In 1728 kwam hij aan het Saksische hof in Dresden
in contact met Friedrich, die toen 16 jaar oud was. Sindsdien
onderwees hij de Pruisische kroonprins in het fluitspel - tegen het
verbod in van Friedrichs vader Friedrich Wilhelm, de
´soldatenkoning´, die niet veel op had met de muze. Nadat Friedrich
in 1740 zelf koning was geworden kreeg Quantz een vaste aanstelling
als hofcomponist. Hij was één van de weinige mensen in de
omgeving van Friedrich, die hem mocht bekritiseren.
Friedrich was een multitalent. Hij werd ook wel de ´filosoof´ op de
troon genoemd. Dagelijks omringde hij zich met vooral Franse
filosofen en geleerden, was ook nauw betrokken bij de bouw van
paleizen en andere monumentale panden in Berlijn en Potsdam. Hij
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had een voor die tijd zeer tolerante opvatting over het geloof. Een ieder moest maar zien op eigen
wijze zalig te worden. Door de nauwe familierelatie tussen het huis van Oranje en het Pruisische
vorstenhuis hingen de Hohenzollern het Calvinistische geloof aan. Het protestantisme was derhalve
tevens het staatsgeloof in Pruisen. Voor katholieke godshuizen was daarom in de hoofdstad geen
plaats. Nadat Friedrich der Große echter Oostenrijk het voornamelijk katholieke Silezië afhandig had
gemaakt, liet hij op één van de meest markante punten van de stad een katholieke kathedraal in
Berlijn bouwen.
Ondanks zijn kunstzinnige, filosofische gerichtheid heeft Friedrich het grootste deel van zijn regering
in het zadel als veldheer doorgebracht. Hij maakte van het achtergebleven staatje Pruisen in het
oosten van een Europa, dat nog maar pril tot koninkrijk was verheven een machtige Europese staat,
die reikte van Oost-Pruisen tot aan Kleef aan de Nederlandse grens. Door de nauwe band tussen de
twee vorstenhuizen was Kleef in die dagen het West-Europese voorportaal van het achterlijke
Pruisen van waaruit de toen toonaangevende Nederlandse cultuur naar het oosten werd
overgedragen.
Friedrich kreeg dagelijks fluitles van Quantz, die hem zelfs regelmatig bij zijn vele veldslagen
vergezelde. Tot aan zijn dood in 1773 bleef hij aan het Pruisische hof in Potsdam verbonden.
Von Menzel memoreert met dit tafereel een fluitconcert van de vorst uit het jaar 1750 ter ere van
zijn geliefde zuster Wilhelmine, markgravin van Bayreuth. Friedrich was toen zelf 38 jaar oud en
inmiddels 10 jaar als koning aan de macht. In de jaren, die volgden raakte de verhouding tussen
broer en zus wat bekoeld o.m. door politieke verwikkelingen rond het Oostenrijk van Maria Theresia,
waar Friedrich voortdurend mee op voet van oorlog verkeerde. 8 jaar later overleed Wilhelmine. Bij
de uitwerking van dit historische tafereel baseerde von Menzel zich op de memoires van Chevalier
de Chazot, een vriend van de koning, die zelf bij het concert aanwezig was, vaag waarneembaar
achter de cembalist.
De gezette ouderwets uitgedoste heer met pruik links was Gustaf Adolf von Gotter, die zich vanuit de
burgerlijke stand tot de hoogste adellijke kringen omhoog had weten te werken, nadat hij geadeld
was. Friedrich der Große heeft veelvuldig gebruik gemaakt van zijn diensten als diplomaat en
minister, zelfs als hofmaarschalk. Vooral in het machtsspel met het Weense hof speelde von Gotter
een markante rol. Het was een blaaskaak van de eerste orde, die op te grote voet leefde en er een
ongezonde levensstijl op na hield, wat aan zijn postuur af te lezen is.
Achter von Gotter staat Jakob von Bielfeld weg te zwijmelen. Von Bielfeld was een schrijver en
jeugdvriend van Friedrich. Hij bekleedde diverse functies aan het hof. Hij schreef voornamelijk in het
Frans, wat de voertaal aan het hof was. Friedrich der Große zelf beheerste het Frans ook beter dan
het Duits. Von Bielfeld was een groot bewonderaar van de muziek van Frederik, wat hem aan te zien
is.
De wis- en natuurkundige Pierre Louis Moreau de Maupertuis die daarachter staat lijkt meer
belangstelling te hebben voor de kroonluchter. De Maupertus was op voordracht van Voltaire door
Friedrich naar Berlijn gehaald, om daar leiding te geven aan de Akademie der Wissenschaften, wat
overigens geen groot succes werd.
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Op de rode canapé zit als centrale figuur
Wilhelmine de 3 jaar oudere lievelingszus van
Friedrich, die zelf vorstin in het provinciaalse
Bayreuth was. Friedrich en Wilhelmine
hadden een bijzondere band met elkaar. Ook
Wilhelmine was zeer ontwikkeld, hield zich
met kunst en wetenschap bezig en
correspondeerde eveneens met Voltaire. De
frequente briefwisseling met haar jongere broer was van literair
gehalte. Ze componeerde, schilderde, schreef en ze gaf leiding aan de
opera in Bayreuth nog lang voordat Wagner daar zijn intrede deed. Zij
speelde perfect cembalo en luit.
Beide kinderen werden door hun vader en aanvankelijk door een
kwaadaardige gouvernante gemaltraiteerd. De verbondenheid tussen de twee werd nog sterker toen
Friedrich op 18-jarige leeftijd met een vriend aan het Spartaanse regime van zijn vader wilde
ontsnappen. Hun vlucht mislukte. De vriend werd ter dood veroordeeld en Friedrich werd gevangen
gezet net als zijn zuster, die voor hem opkwam. Tien jaar na de dood van zijn geliefde zuster liet
Friedrich voor haar een vriendschapstempel bouwen bij zijn paleis Sanssoussi.
De oudere dame achter de muziekstandaard was Sophie Caroline von Camas, een hofdame, die hij
tot Oberhofmeisterin (huishoudster) van zijn echtgenote had benoemd en die hij met ‘mama’
aansprak.
Met zijn echtgenote Elisabeth Christine zelf had de koning kennelijk geen band. Zij verbleef in de
zomer buiten Berlijn in slot Schönhausen, maar in de winter was het daar te koud. Dan verbleef zij in
een vleugel van het stadsslot in Berlijn en nam daar ceremoniële taken waar. Haar echtgenoot was
vaak bezet door veldtochten en was hij niet als legeraanvoerder op pad dan verbleef hij in zijn slot
Sanssoussi in Potsdam, waar hij zich zoveel mogelijk aan het hofleven onttrok. Zijn echtgenote is daar
voor zover bekend nooit geweest, werd er zelfs niet bij bijzondere familiegebeurtenissen betrokken.
Links op de bank zit Amalie van Pruisen, de jongste zus van Friedrich, die ook componeerde. Zij is
altijd ongehuwd gebleven, werd later door haar broer tot abdis van het wereldlijke stift in
Quedlinburg benoemd, maar ze verbleef daar zelden.
Achter de twee dames op de bank staat de hofkapelmeester Carl Heinrich Graun. Met diens opera
Cesare e Cleopatra werd in 1742 de hofopera in Berlijn geopend, die Friedrich had laten bouwen als
tempel gewijd aan de muzen, waarmee tevens de classicistische bouwstijl in Berlijn werd
geïntroduceerd.
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De Hofopera in Berlijn met daarachter de Hedwigskathedraal, die eveneens door Friedrich der Große
kort na zijn kroning in opdracht werd gegeven. Beide panden zijn ondanks aanzienlijke oorlogsschade
bewaard gebleven. De kathedraal maakt aan de binnenzijde nog steeds een behoorlijk gehavende
indruk. De opera is al een paar jaar wegens ingrijpende restauratiewerkzaamheden gesloten.

Adolph von Menzel
Adolph von Menzel was 37 jaar oud toen hij het
schilderij van het fluitconcert maakte. Hij was
autodidact. Toen zijn vader overleed nam hij als
16-jarige diens steendrukkerij over, om een
inkomen voor de weduwe en haar gezin te
waarborgen. Het schilderij was aanvankelijk in
het bezit van de suikerfabrikant Ludwig Jacobs.
Het moet toen in diens markante villa hebben
gehangen, die overigens later door keizer
Wilhelm II werd opgekocht. Onder het DDRregime is de villa vervallen en uiteindelijk na een
brand gesloopt, maar een jaar of tien geleden is
het pand weer gereconstrueerd.
Kort voor zijn dood schreef von Menzel keizer Wilhelm II – die hem vereerde - een nieuwjaarsgroet:
„Die letzte Stunde ist vor der Tür! Schütze der Himmel Eure Majestät und Ihr ganzes Haus und unser
Deutsches Vaterland!“
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Links de historische concertruimte in slot
Sanssoussi in actuele staat. Friedrich der Große
hechtte er grote waarde aan zich met weelde te
omgeven. Hij mengde zich persoonlijk in het
interieurontwerp en heeft daarmee aanmerkelijk
invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de
zgn. Friderizianische rococo, vooral herkenbaar
aan het veelvuldig terugkerende element van de
rocaille.
Merkwaardig genoeg gaf hij
verder weinig om uiterlijk
vertoon en liep hij er zeker
toen hij ouder werd vaak
onverzorgd bij met
verouderde, versleten en zelfs
vuile kleding.
Het schilderij van het
fluitconcert hangt sinds het in 1875 door
tussenkomst van een bankier voor het museum
kon worden aangekocht in de Nationalgalerie
tegenover het stadsslot, dat momenteel
gereconstrueerd wordt.

Von Menzel zelf was later minder content met zijn eigen schilderij: De koning staat er bij als een
commies, die z´n moeder op zondag een deuntje voorfluit. Hem interesseerden eigenlijk meer de
kroonluchter en de lichtval. Toch is Von Menzel vooral bekend geworden door zijn historiserende
schilderijen rond de figuur van Friedrich der Große. Hij had echter meer in huis.
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In dezelfde tijd van het ontstaan van het
fluitconcert schilderde hij al impressionistisch
aandoende schilderijen, toen het impressionisme
nog moest worden uitgevonden.
Via heel wat omzwervingen is zo het verhaal rond
het schilderijtje, dat mij intrigeerde verteld. Zo zou
menig object in het boordevolle pand mij tot
verhalen kunnen verleiden. Kortom huis Doorn is
meer dan een bezoek waard.
Han Verschuur
1 januari 2018
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