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De inventaris van Floris V bevatte ‘alsulke 
stucken ende clenode als hir na bescreven 
staen: vire sulueren becken, tue grote 
sulueren platelen, vire cleine sulueren 
platelen, hondert ende zeventien sulueren 
scotelen’, enzovoorts. Behalve de veelal 
grotere aantallen worden ook unieke stukken 
genoemd, zoals ‘ein syden ghurdel mit 
ghouden knopen’, ‘ein cnijf met enen yuorien 
heft’, ‘ein glas met enen sulueren voit’. De 
letter u moet veelal als v gelezen worden.
Het Utrechts Archief, Verzameling Van Buchel-
Booth (toegangsnr. 355), inv.nr. 12, fol. 21r en 21v. 
Oorkonde met inventaris van reisboedel van 
graaf Floris V uit april 1297, overgeschreven 
door Aernout van Buchel (1565-1641) met 
tekeningen van aan de originele oorkonde 
bevestigde zegels. 



EEN INVENTARIS VAN FLORIS V
Anne-Maria van Egmond
Historische inventarissen zijn zeldzaam, zeker genoteerd zo vroeg als de 13e eeuw. Door middel van in later eeu-
wen gemaakte afschriften weten we soms nog wat er in deze stukken genoteerd was. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor een belangrijke oorkonde met inventaris die in de 17e eeuw is overgeschreven. Het origineel, dat dateerde 
van april 1297, is sinds dat moment verloren gegaan. De context van deze inventaris moet gereconstrueerd wor-
den, want de naam van de bezitter van de erin opgesomde goederen wordt niet vermeld... 

Uit de opsomming van kostbare voorwerpen blijkt dat het om het bezit van een vooraanstaande edelman ging: 
luxe huisraad zoals beddengoed, gordijnen, tapijten en voetkleden; eetgerei bestaande uit zilveren schalen, 
kommen, borden en glazen; vermaak in de vorm van ivoren schaak- en triktrakborden; liturgische voorwerpen te 
gebruiken op een altaarsteen met altaartje en wapentuig zoals een lans, dolken, harnassen en wapenrokken. De 
lijst vermeldt daarbij ook letterlijk ‘tue kistekin dar de grave selfe de slotelen of hadde’. De spullen hadden dus 
toebehoord aan een graaf! 

Dat kan alleen maar graaf Floris V ge-
weest zijn. De inventaris betreft de reis-
boedel die de graaf achterliet bij het St. 
Catharijne te Utrecht, waar hij tijdelijk 
verblijf had gehouden voordat hij op 23 
juni 1296 bij een valkenjacht door vij-
andige edelen werd ontvoerd en op zijn 
eigen Muiderslot gevangen werd gezet. 
Een paar dagen later hebben zij hem als-
nog vermoord. Het eropvolgende jaar, 
in april 1297, werd Floris’ bezit door zijn 
Utrechtse gastheer overgedragen aan 
grafelijke ambtenaren en is de inventaris 
opgemaakt. Opvallend is dat Floris vol-
gens deze inventaris ‘driakel vate’, vaat-
jes tegengif, met zich meebracht op reis. 
Wellicht was de graaf dus wel beducht 
geweest op een aanslag op zijn leven, 
maar had hij eerder op vergif dan op een 
verraderlijke hinderlaag gerekend.

Dit detail uit een schoolplaat van Isings toont mooi de rijkdom van de uitdossing van Floris V tijdens de valkenjacht en zijn gevangenneming. 
J.H. Isings, Floris V door de Edelen gevangengenomen 1296, ca. 1926. Collectie Rijksmuseum Muiderslot. 
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In dit detail zien we graaf Albrecht van Beieren en zijn tweede echtgenote Margaretha van Kleef in de grote zaal aan de hoge tafel zitten; 
naast hen zitten de hofkapellaan en de tresorier. Bij het zilveren servies zien we twee tafelschepen, die werden gebruikt om extra borden, 
bestek en servetten in te bewaren alsook muntgeld om de sprekers mee te belonen.
 J.H. Isings, Sprooksprekers in de Ridderzaal 1394, ca. 1968. Collectie Rijksmuseum Muiderslot.  
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Isings verbeeldde op zijn schoolplaat het huwelijksfeest van Albrecht van Beieren en Margaretha van Kleef in 1394. Hij baseerde zich onder 
andere op een rekeningpost waarin afgerekend wordt met alle aanwezige sprekers en muzikanten. We zien dat de aan tafel gezeten 
aanwezigen worden vermaakt door diverse sprekers, waaronder Willem van Hildegaersberch. Links vooraan zit Hendrik met de stelt; ook hij 
wordt in de rekeningpost benoemd. J.H. Isings, Sprooksprekers in de Ridderzaal 1394, ca. 1968. Collectie Rijksmuseum Muiderslot. 
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De grafelijke gezinsleden waren in het bezit van persoonlijk liturgisch vaatwerk. De mis werd voor hen opgedragen met gebruik van hun 
eigen kelk en pateen. De kelk en pateen die Jacoba van Beieren, Albrechts kleindochter, gebruikte en later weggaf aan de stad Gouda, zijn 
bewaard gebleven. Miskelk van Jacoba van Beieren, 1425. Collectie Museum Gouda. Foto Tom Haartsen. 
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Op tafel stonden naast servies tafelschepen, mo-
gelijk een wijnfontein en zeker weten een tafel-
boom. Albrecht had deze zilveren vergulde boom 
met ‘serpents tonghen’ speciaal voor de gele-
genheid laten maken. Men geloofde van fossiele 
haaientanden dat het drakentongen waren die 
vochtig werden wanneer er gif in het geserveerde 
eten zou zitten. De tafelboom bood daartegen dus 
bescherming.  Twee maanden later werden er nog 
twee zilveren zoutvaatjes aan gemaakt. Aan de 
muren hingen beschilderde kleden, ervoor ston-
den blazoenen en aan de balken hingen banie-
ren. Uit andere woningen zullen voor de gele-
genheid tapijten opgehaald zijn op de grote zaal 
extra uit te dossen.

Het waren vooral dergelijke feestelijke momen-
ten waarbij werd uitgepakt: huwelijksfeesten, 
ontvangsten en intochten. Dit waren bij uitstek 
de gelegenheden om vele gasten en bezoekers te 
imponeren met al dan niet tijdelijk gefabriceerde 
pracht en praal. De echt kostbare objecten be-
hoorden echter niet tot de inboedel maar tot het 
persoonlijke bezit van de vorst. Aan die objecten 
die voor eigen gebruik waren werd het meeste 
uitgegeven, zoals aan kleding, juwelen en devo-
tionele objecten. Gewaden werden geweven met 
zilver- en gouddraad maar tevens geborduurd 
met heraldische of florale motieven; ook edelme-
talen kopjes, blaadjes of letters werden aan de 
kledingstukken genaaid. Kostbare kronen en col-
liers, maar ook broches en gordels waren versierd 
met parels en edelstenen. 

Iedere vorst had wel een tafelschip. Albrecht liet in 1394 tevens een tafelboom maken. Dergelijke bomen bevatten behalve ‘serpents tongen’ - 
gefossileerde haaientanden waarvan men dacht dat ze afkomstig waren van draken (Natternzungen in het Duits) - ook wel stukken hoorn van 
de eveneens mythische eenhoorn – in werkelijkheid de tand van een narwal - en minerale stenen. Dit stuk dateert van enkele decennia later en 
is gemaakt in Duitsland. ‘Natternzungen-Kredenz’, ca. 1450. Collectie Kunsthistorisches Museum, Wenen. 
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De leeuw als beeldmotief
Hoewel de leeuw in Europa niet in het wild voorkomt, was de leeuw in de Middeleeu-
wen een populair beeldmotief. Dit beeldmotief en zijn betekenis had zich verspreid 
vanuit de Klassieke Oudheid en het Oosten, zowel wat betreft zijnbetekenis als posi-
tief ‘krachtsymbool’ (defensief en sterk) als zijn verbeelding van het kwaad.
In de Middeleeuwen zorgden de vermeende karaktertrekken van de leeuw echter ook 
voor nieuwe betekenissen. Verschillende manuscripten over (fabel)dieren, zoals de 
bestiaria, beschreven de leeuw als vergevingsgezind, moedig en defensief; maar hij 
kon ook sluw en gevaarlijk zijn. Door deze toegedichte eigenschappen en zijn roem-
rijke connotatie als ‘Koning der dieren’, werd de leeuw zelfs vergeleken met Christus, 
de heerser der mensen. 

De Hollandse leeuw
De leeuw is het meest voorkomende dier in middeleeuwse familiewapens. Zijn veronder-
stelde kracht, moed en edelmoedigheid, vergelijkbaar met de klassieke ridderdeugden die 
edelen en heersers wilden demonstreren, maakte de leeuw het favoriete heraldische dier 
van koningen en edelen, waaronder de graven van Holland. Families brachten hun blazoe-
nen – wapentekens - aan op banieren, wapenrustingen, munten, zegels, kledingstukken 
en andere gebruiks- en siervoorwerpen. Zo representeerden edelen zichzelf en toonden 
ze een eventuele rechtmatigheid en autoriteit van hun geslacht. Misschien werd de leeuw 
om dezelfde reden ook op meubelen afgebeeld, waarvan vooral 17e-eeuwse voorbeelden 
zijn overgeleverd. 
Ook ging de leeuw door zijn positieve karaktertrekken fungeren als schildhouder. Zo 
werd de leeuw het nationale symbool voor de Nederlanden: ook Nederlanders waren 
sterk, moedig en wilden zich verdedigen tegen de overheersers, vergelijkbaar met het 
defensieve gedrag van de leeuw. 
Men stond dus voortdurend in contact met de brullende leeuw, op zowel profane als reli-
gieuze objecten. Vooral de positieve karaktertrekken van de leeuw maakten het dier een 
geliefd motief in de Middeleeuwen, maar ook in latere tijden. Hiermee klinkt het gebrul 
van de leeuw voor altijd in Nederland. 

Dubbelportet van graaf Willem II en graaf Floris 
V van Holland met de rode Hollandse leeuw 
op het wapenschild, Herault van Heessel, 
Chronique des comtes de Hollande depuis les 
origines jusque 1415 (1456). Collectie Erfgoed 
Bibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.

“Eerst van 76 leewen te formeren, costen 12 s. gr.Item 
van 100 scilden ghewapent van miins heren ende miinre 
vrouwen wapen, die de leewe in de borst hadde.” 

BRULLENDE KUNST - DE LEEUW ALS BEELDMOTIEF
Willemijn Rozemuller

Gouden leeuw als schildhouder van een 
heraldisch wapen met leeuw, binnenplaats 
Muiderslot. © Mike Bink Fotografie. 

Collectie Nationaal Archief, Archief van de graven van Holland, archiefnr. 382, fol. 82r. 
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Campagnebeeld van de tentoonstelling De kracht van kleur 
in de Middeleeuwen (12 november t/m 5 maart 2017).
Helm, model ‘Duitse sallet’, met heraldische kleuren, 15e 
eeuw (reconstructie). De middeleeuwse adel omringde zich 
met kleuren. Voor een trotse ridder was het gebruikelijk om 
de kleuren van zijn familiewapen op zijn helm te schilderen. 
Beeld Endeloos Grafisch Ontwerp.



We weten van deze situatie omdat de baljuw van het 
Gooi zijn zaken moest verantwoorden aan de graaf 
van Holland, in de 15e eeuw de facto de hertog van 
Bourgondië. Deze boekhouding is terug te vinden in 
de archieven van de Grafelijkheidrekenkamer. Ook 
alle reparaties en bouwwerkzaamheden aan het Mui-

derslot staan hierin beschreven. Over het interieur en 
de bewoning van het kasteel is hierin helaas weinig te 
vinden. De bezittingen van de kasteelheer, alsmede de 
decoraties van de privévertrekken waren voor eigen 
rekening en komen aldus niet in de grafelijkheidboek-
houding voor.

De kale kamer
Een van de leukste dingen om te doen bij een bezoek 
aan het Muiderslot is om te fantaseren over het leven 
op een kasteel. Dwalend door de zalen, de kamers en 
de torens van het slot waant men zich even in een 
andere tijd, helemaal met het hoofd in de Middeleeu-
wen. Want een kasteel associëren de meeste mensen 
terecht met de Middeleeuwen. Dat is het grote voor-
deel van een kasteel boven ieder ander historisch mu-
seum; dit is niet zomaar een historische presentatie, 
dit is geschiedenis in het echt.
Kasteelmusea zoals het Muiderslot tonen over het 
algemeen interieurs uit verschillende perioden, om 
zo de geschiedenis van het kasteelleven en/of een 
van de bewoners te tonen. Vaak zijn de interieurs uit 
de 16e-, 17e- of 18e eeuw nog gedeeltelijk aanwezig. 
Ook op het Muiderslot is de 17e-eeuwse bewoner  
P.C. Hooft leidend geweest voor de museale inrich-
ting. Van middeleeuwse kasteelinterieurs is echter 
weinig bewaard gebleven. 

In 1455 werd het slot te Muiden belegerd door Gijsbrecht van Nijerode in opdracht van de hertog van Bourgon-
dië. Als nieuwe baljuw van het Gooi kreeg Gijsbrecht het Muiderslot als ambtswoning van de hertog in leen. 
Maar de zittende baljuw, de ontslagen Willem van Montvoort weigerde het kasteel te verlaten! Wat zegt deze 
gebeurtenis, behalve dat het een inkijkje geeft in laatmiddeleeuwse politieke en ambtelijke problemen, over het 
middeleeuwse kasteelleven? Willem van Montvoort, een ridder uit een aanzienlijk adellijk geslacht, bewoonde 
het kasteel als ware het zijn eigendom. Het land rond het kasteel leverde hem geld op en de kans is groot dat hij 
het slot als een kleine vorst bewoonde, met alle pracht en praal die daar bij hoorde.

MUURSCHILDERINGEN IN MIDDELEEUWSE KASTEELINTERIEURS
Marius Bruijn3

Schilders decoreren een interieur met muurschilderingen. 
Miniatuur in een Franse historiebijbel, ca 1415. Collectie Morgan 
Library, New York. 
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Kasteelmusea zijn daarmee beperkt in hun presenta-
tie, waardoor veel bezoekers - onbedoeld - de algeme-
ne indruk houden dat de middeleeuwse inrichting een 
sobere bedoening was. Middeleeuwse meubels zijn 
zeldzaam en bij gebrek aan gegevens zijn de muren 
van de kamers simpel wit. Hier en daar vindt men zelfs 
nog kasteelkamers waar het kale baksteen zichtbaar is. 
Bezoekers gaan naar huis met een vertekend beeld van 
het middeleeuwse kasteelleven.

Muurschilderingen in Nederland
Uit beschrijvingen, archeologische vondsten, afbeel-
dingen en andere bronnen kunnen we echter opma-
ken dat het in de late Middeleeuwen in heel Europa 
gebruikelijk was om kasteelkamers kleurrijk te deco-
reren. Dit gebeurde met wandkleden maar zeker ook 
met beschilderde muren. Niet alle kamers waren van 
onder tot boven beschilderd met uitgebreide taferelen. 
Waarschijnlijk bleef het vaak bij decoratieve randen of 
een ‘kleurthema’. Toch vinden we in de Nederlandse 
archieven genoeg meldingen van een ‘geschilderde ka-
mer’. Dit wijst op een meer uitbundig geheel.  
Dwalend door een kasteel als het Muiderslot, rijst op-
nieuw de vraag: Hoe zag een kasteelkamer er in de 
Middeleeuwen dan echt uit? 

Kemenade, Rijksmuseum Muiderslot, 2008. Foto Mike Bink Fotografie. 
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Beschilderde kamer in Burg Eltz. Dit luxueuze woonvertrek ademt de sfeer 
van de Middeleeuwen. Muren en plafond zijn in de 15e eeuw rijk beschilderd 
met blad- bloem- en fruitmotieven. In de 19e eeuw zijn de muurschilderingen 
gerestaureerd en gedeeltelijk gereconstrueerd. 
Schlafgemach, 15e eeuw (zichtbare toestand 19e-eeuwse restauratie), Burg Eltz 
(Duitsland). Foto Marius Bruijn. 



Die vraag is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Aller-
eerst moet bepaald worden wat men precies bedoeld 
met ‘Middeleeuwen’, aangezien deze een periode van 
1000 jaar beslaat. Verder hangt het ervan af over welk 
kasteelvertrek het gaat, in welk land het kasteel staat 
en wat de status van de bewoner is.
Het Muiderslot is net als de meeste Nederlandse kas-
telen een gebouw uit de late Middeleeuwen. De hui-
dige vorm van het gebouw stamt in hoofdlijnen uit het 
laatste kwart van de 14e eeuw; de oudste overblijfselen 
van interieurdecoraties betreffen twee gebeeldhouw-
de schouwen uit vermoedelijk de 15e eeuw. Dit geheel 
is goed vergelijkbaar met andere kastelen in Nederland. 

Dat is een groot voordeel bij het onderzoek. Daar komt 
nog bij dat er van de kasteelbewoners uit het begin van 
de 15e eeuw relatief veel gegevens zijn. Het kasteel dat al 
in die tijd (grafelijk) overheidsbezit was, werd bewoont 
door heren van hoge adel zoals Van Nyerode en de ge-
broeders Van Montfoort. Alhoewel er geen tastbare be-
wijzen zijn overgebleven, is het toch zeer aannemelijk 
dat het Muiderslot in deze periode muurschilderingen 
heeft gehad. De status van de bewoners en de bepaald 
niet sober uitgevoerde schouwen vermoeden  een meer 
uitbundige en luxe levensstijl. 

Afgebikt
Bij de zoektocht naar overblijfselen van muurschilde-
ringen in Nederlandse kastelen stuit je slechts op een 
handje vol locaties waar nog iets te vinden is. Hieruit 
zou je kunnen concluderen dat muurschilderingen 
in de late Middeleeuwen in Nederland gewoon niet 
zo populair waren als aankleding van kastelen. Maar 
die conclusie is te voorbarig. Dat iets moeilijk terug te 
vinden is kan immers ook betekenen dat er heel veel 
van verdwenen is. Interieurs zijn kwetsbaar. Hoe vaak 
veranderen mensen tegenwoordig niet hun interieur? 
Mensen kopen graag een oud huis maar plaatsen wel 
direct een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en 
verwijderen het twintig jaar oude behang om het te 
vervangen voor een frisse nieuwe kleur. En dat is altijd 
zo geweest. Na honderden jaren is een kasteelinteri-
eur meestal diverse keren totaal vernieuwd. Denk al-
leen al aan de vernieuwingsdrang van de Renaissance. 
In het Nederland van na de reformatie werden de res-
ten van die verderfelijke Katholieke Gotiek verwijderd 
of verdween het onder een laag witte verf.

Gedurende de eerste grote inwendige restauratie van het Muiderslot 
onder leiding van architect Pierre Cuypers, werd de schouwmantel in 
de Kemenade gedecoreerd met de tekst: ‘Venite Omnes ad Me’ oftewel 
‘Komt allen tot mij’. Beschreven schouw in de Kemenade, ca. 1900, 
Muiderslot. © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. 
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Belangrijk voor het Muiderslot (en voor veel andere 
kastelen) is bovendien de ‘restauratie’ in de 19e eeuw 
geweest. Voor de nieuwe inrichting van het kasteel 
werden ernstig verweerde kamermuren tot op de 
grond toe afgebikt. Mochten er nog interieurschilde-
ringen onzichtbaar onder dikke lagen witte verf geze-
ten hebben, dan zijn die toen verdwenen. In dit licht 

bekeken is het een wonder dat er überhaupt restanten 
van muurschilderingen in Nederland te vinden zijn.

De schatkamer van de Nederlandse middeleeuwse 
muurschilderkunst blijkt de stad Utrecht. Mede door ac-
tief en uitgebreid onderzoek in de 20e eeuw zijn in veel 
van de middeleeuwse stadskastelen en burgerlijke wo-
ningen prachtige vondsten gedaan . Vaak zijn de sporen 
zeer fragmentarisch, maar het laat in ieder geval zien 
dat muurschilderingen zeker niet zeldzaam waren. Ver-
reweg het mooiste voorbeeld is de 14e-eeuwse beschil-
derde kamer in het Stadskasteel Drakenburg. 
Buiten Utrecht zijn er laat 14e-eeuwse beschilderde mu-
ren bekend in o.a. het Vlaams-Brabantse kasteel Horst. 
Als we het begin van de 16e eeuw ook meetellen als 
zeer laat middeleeuws, kennen we verder summiere 
voorbeelden in kasteel Nederhemert, kasteel Hernen en 
kasteel het Oude Loo. Maar het voorbeeld dat zich het 
beste met het Muiderslot laat vergelijken is opnieuw 
Slot Loevestein. In de grote zaal en de aangrenzende 
grote kamer (thans Kemenade) zijn uitgebreide muur-
schilderingen gevonden uit de 15e eeuw. Om te weten 
hoe het Muiderslot er uit kan hebben gezien is dit voor-
beeld van belang.

Heraldiek
Op de schoorsteenmantel van de grote kamer van Loe-
vestein staan twee opzichtige wapenschilden afgebeeld, 
compleet met bijbehorende leeuwen, kroon en andere 
decoraties. Een van de wapens is van de Bourgondische 
vorst, hertog Filips de Schone, die eind 15e eeuw tevens 
graaf van Holland was. In de (post)feodale middeleeuw-
se samenleving, werd aan de familiedynastie en afkomst 
een buitengewoon belang gehecht. Het afbeelden van 
je familiewapen (heraldiek) was dan ook een populair 
gebruik. Ook in verschillende van de Utrechtse huizen 
zijn geschilderde familiewapens gevonden. 
De kasteelheer benadrukte er zijn rijke afkomst mee 
en de graaf of de hertog verspreidde zijn familiewapen 

In dit Utrechtse huis zijn restanten aangetroffen van 14e-eeuwse 
muurschilderingen. In de jaren ‘60 van de 20e eeuw verdwenen 
deze restanten onder de huidige zichtbare reconstructieschildering. 
Geschilderde kamer ‘Huis Drakenburg’, 14e eeuw, Utrecht. Foto 
Marieke van Vlierden. 
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in het gehele gebied waar hij macht 
over uitoefende. Van het Muiderslot 
is bekend dat in de 15e eeuw de glas-
in-loodramen met de wapens van her-
tog Filips (de Goede) van Bourgondië 
en zijn gemalin waren versierd. Bij het 
Huis te Medemblik (kasteel Radboud) 
maakte men het nog bonter door een 
groot houten bord, beschilderd met het 
wapen van Filips, in de tuin te plaatsen.

In de Kemenade bevind zich op de schoorsteenmantel een muurschildering met de 
wapens vanAlbrecht III van Saksen Meissen en Filips de Schone, graaf van Holland. 
Beschilderde schouw van de Kemenade, 1492, Slot Loevestein. © Slot Loevestein.

Rankenschilderingen en decoratieve randen uit 
de 14e en 15e eeuw, collage van vondsten uit 
Utrechtse huizen. Foto Marieke van Vlierden. 
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De donjon van het kasteel van Horst is prachtig beschilderd met een patroon van hertjes (14e eeuw). Deze verwijzen mogelijk naar de jacht 
maar zouden natuurlijk ook een heraldische betekenis kunnen hebben. Foto Marius Bruijn.

Ranken en bladeren
De wapenschilden van Loevestein worden omringt door geschil-
derde ranken, bladeren en bloemen. Maar ook op zichzelf staand 
waren ranken en bladen een populair motief voor een decora-
tieve beschildering. In het Duitse Huis in Utrecht, de zetel van de 
Duitse Orde (een religieuze ridderorde), zijn prachtige groene ran-
kenschilderingen uit de 15e eeuw aangetroffen. Deze ranken met 
bladeren op een eveneens groene achtergrond zijn rond een raam 
en vensterbank aangebracht. In andere huizen zien we ranken en 
bloemen als decoratief randornament langs het plafond of langs 
een schouw. Aan de Mariaplaats in Utrecht is een beschilderd fries 
gevonden waarbij ranken gelijk een soort Keltische knoop in el-
kaar geweven zijn, afgewisseld met heraldische motieven. 

Ridders en heiligen
Net zoals in kerken werden ook in kastelen heiligen en Bijbelse ta-
ferelen afgebeeld. Dat kan in de kapel van het kasteel zijn, maar 
dat hoeft niet. Religie was in de Middeleeuwen volledig met het 
dagelijks leven verweven; religieuze- en profane kunst waren niet 
altijd eenduidig te scheiden. Daarbij is de kapel van een kasteel 
lang niet altijd een aparte afgesloten ruimte. In het Huis te Me-
demblik bevindt zich een nis die als altaar gediend heeft in de 
grote kamer. Op Slot Loevestein zijn religieuze muurschilderingen 
gevonden in een dergelijke nis, in de hoek van de grote zaal. Op 
het Muiderslot moet, getuige de grafelijkheidrekeningen, de kapel 
zich ook ergens in een hoek van de grote zaal hebben bevonden.
Er is geen bewijs gevonden voor een altaarnis, laat staan schilde-
ringen, maar we weten wel dat er een groot glas-in-loodvenster 
zat met een crucifix. Uit de eerste grote bouw- en onderhouds-
rekening (Grafelijkheidarchief) van Lodewijk van Montfoort uit 
1444 halen we zelfs de naam van de glazenier: ‘Eenen geheten 
Jan die Glaesmaker tot Naerden, van een glas dat in die Cappel-
le upten huyse staet tot Muyden gebackens wercx ende is van 
drien vacken Dene in dat middelste vaeck staet een crucefix up-
tie een zijde‘.
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In een van de woonvertrekken van het Duitse Burg Eltz bevindt zich een uitgebreide muurschildering met de portretten van onder andere 
Katharina en Wilhelm zu Eltz uit de 15e eeuw (zichtbare toestand 19e-eeuwse restauratie). Foto Marius Bruijn.



Profane, dus niet-kerkelijke onderwerpen en 
figuren die zijn afgebeeld, kunnen geïnspi-
reerd zijn op de (hoofse) literatuur. Het be-
kendste voorbeeld hiervan zijn de 14e-eeuw-
se afbeeldingen in Huis Drakenburg die het 
verhaal van ridder Walewein zouden verbeel-
den. Los van specifiek literaire onderwerpen 
komen ook andere thema’s voor die met de 
adel verwant zijn, zoals de jacht. 

De Graven van Holland
Verder bestond de traditie om in stadhuizen, 
kloosters, kerken en kastelen portretten te to-
nen van machthebbers, op een manier verge-
lijkbaar aan de heraldiek. 
In het Haarlemse Karmelietenklooster was in 
1425 in een van de kloostergangen een enor-
me doorlopende muurschildering gemaakt 
waarop de graven van Holland -van Dirk I tot 
Jacoba van Beieren- afgebeeld waren. Een se-
rie van meer dan twintig graven op een rij is 
natuurlijk niet iets wat men snel in een privé 
woonvertrek op een kasteel zal afbeelden, 
maar enkele portretten van graven, ridders of 
voorvaderen zou zeker kunnen. 

Wandkleden
Meer nog dan met muurschilderingen, wer-
den woonvertrekken gedecoreerd met wand-
kleden. De luxe edities van deze wandkleden 
hadden geborduurde taferelen of patronen. 
Goedkopere beschilderde versies kwamen 
ook veel voor. Zo vermeldt een inventaris uit 
1529 o.a. een ‘tafereel van oude scilderie up 
douck gewrocht’ in het Muiderslot. 
Het ‘imiteren’ van een geborduurd wand-
kleed was zo gebruikelijk dat het ook wel 
direct op de muur geschilderd werd. In veel 
kastelen en huizen zijn geschilderde drape-
rieën gevonden. 

Het Haarlemse Karmelietenklooster had een enorme doorlopende muurschildering 
waarop de graven van Holland afgebeeld waren. Na de reformatie werd het 
klooster gesloopt. De reden dat we nu nog van deze portretten afweten, is dat er al 
in de 15e eeuw kopieën van zijn gemaakt. Deze unieke serie prachtige levensgrote 
panelen hangt nog altijd in het Haarlemse stadhuis. Op het hier afgebeelde portret 
zien we rechts gravin Jacoba van Beieren. Kenmerkend voor de 15e eeuw is ook 
het repeterend bladmotief van het geschilderde wandkleed op de achtergrond. 
Dubbelportret van graaf Willem VI en gravin Jacoba van Beieren, 15e eeuw, Stadhuis 
Haarlem. © Noord-Hollands Archief. 
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