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De drie wandtapijten in Kasteel de Haar  
behoren qua kwaliteit, omvang en grootte tot 
de belangrijkste en meest prestigieuze reeksen 
uit de late middeleeuwen en pre-renaissance. 

Vrijwel zeker ontstaan in het belangrijkste tapijtcentrum 
Brussel, dateert de eerste bekende vermelding van 
deze uit tien tapijten bestaande reeks, voorstellende 
De Verlossing van de Mens, uit februari 1502, toen een 
complete set, geweven onder andere met kostbaar 
gouddraad door de belangrijkste Brusselse tapijthan-
delaar uit die tijd, Pieter van Aelst, werd geleverd aan 

de Engelse koning Hendrik VII. In die tijd, zoals gedu-
rende de hele middeleeuwen, konden vorsten en adel 
nergens grotere eer mee inleggen dan met het bezit 
van dergelijke kostbare tapijtreeksen, waaraan ook het 
gebruik van goud- en zilverdraad nog extra waarde 
toevoegde. Of de reeks van Hendrik VII de editio princeps 
was, is echter onbekend, in ieder geval zullen de ontwer-
pen in of kort voor 1500 zijn ontstaan en werden andere 
edities vanuit heel Europa besteld; zo kwamen ze onder 
meer terecht als geschenk van kerkvorsten in Spaanse 
kathedralen in Toledo, Burgos en Palencia, en in de 
kathedraal van Narbonne in Frankrijk. In totaal zijn van 
deze reeks tapijten of delen daarvan nu in meer dan 
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Drie tapijten van De Verlossing van de Mens
Atelier Pieter van Aelst (van Edinge) (Waterloo ca. 1450 – 1533 Brussel)

1500-10. Wandtapijten, elk ca. 400 x 800 cm
Herkomst: Erven Baron Thierry van Zuylen van Nijevelt. Verworven met steun van de Vereniging 
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tien verschillende uitvoeringen bekend, maar nergens 
als een complete set. De meest uitgebreide reeksen, 
beide met vier exemplaren, bevinden zich nu in de 
kathedraal van Palencia en in het Museum of Fine Art 
in Boston, De Haar volgt direct daarop met drie exem-
plaren.

Hoewel een ontwerper nog steeds niet met enige 
zekerheid is aan te wijzen, bezat deze een grondige 
kennis van de schilderkunst van de 15de eeuw in de 
Zuidelijke Nederlanden, vooral te zien in de figuren 
met hun fijn gevormde gezichten en kleding in rijk 
geplooide stoffen. Toch hebben laat-middeleeuwse 
tapijten een geheel eigen karakter, vooral wat betreft 
de iconografie en compositie over het vlak. Op één ta-
pijt werd steeds een groot aantal scènes uit het verhaal 
gecombineerd; daarbij spreekt men meestal van horror 
vacui, gezien de bijna verwarrende opeenhoping van 
figuren en andere elementen, waarin elke illusie van 
diepte ontbreekt en de scènes vaak nauwelijks van el-
kaar te onderscheiden zijn. Deze uiterst rijke iconogra-
fie, waarbij ook gecompliceerde verhaallijnen optimaal 
konden worden weergegeven, droeg ongetwijfeld bij 

aan de grote geliefdheid van tapijten ter verfraaiing 
van de kastelen en kerken. 

Bij De Verlossing van de Mens zien we hierin echter een 
duidelijke ontwikkeling, aangeduid als pre-renaissance, 
waarbij weliswaar nog steeds veel scènes in één tapijt 
worden gecombineerd, maar deze voor het eerst als 
zodanig duidelijk herkenbaar zijn, ook door middel 
van de gelijkmatige spreiding van kleurvlakken en de 
plantenrijkdom tussen de figuurscènes. Vrijwel nergens 
is die nieuwe ontwikkeling zo goed te zien als op het 
eerste tapijt uit de reeks, De Schepping en Zondeval, aan-
wezig in De Haar, waarin de geschiedenis uit het boek 
Genesis in negen taferelen wordt verhaald. Ook in een 
ander opzicht is dit tapijt iconografisch uniek, aange-
zien de Heilige Drieëenheid van God de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest, zeven maal op het tapijt uitgebeeld, 
hier is weergegeven als drie identieke koningen. De 
overige twee tapijten in De Haar verbeelden De Strijd 
van Deugden en Ondeugden terwijl Christus wordt gekruisigd, 
met in de benedenhoeken de twee profeten die dit in 
het Oude Testament hadden aangekondigd (zevende 
uit de reeks) en De Hemelvaart van Christus, met in de 
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benedenhoeken Job en Mozes (negende uit de reeks). 
Ook in dit tapijt zijn Christus, God en de Heilige Geest 
als identieke figuren weergegeven. 

De drie tapijten van De Verlossing van de Mens zijn nauw 
verbonden met de restauratie/herbouw en inrichting 
van Kasteel de Haar door Pierre Cuypers. Op zíjn insti-
gatie aangekocht door baron Etienne van Zuylen van 
Nijevelt in 1894 bij de bekende kunsthandelaar Joseph 
Duveen in Londen, moeten de tapijten wel vanaf het 
begin bedoeld zijn geweest als aankleding van de feest-
zaal, waarvan de twee tapijten (eerste en negende uit de 
reeks) vrijwel de gehele wand tegenover de ramen inne-
men. Doordat op de ertegenover liggende lange wand 
zich op onregelmatige afstanden vier ramen bevonden 
die gehandhaafd moesten worden, was helaas voor het 
derde tapijt in deze feestzaal geen plaats en werd dit op 
de bovengalerij in de grote hal gehangen. De feestzaal 
zelf werd echter door Cuypers zoveel mogelijk met het 
oog op de tapijten gedecoreerd in middeleeuwse zin, 
met een gotische betimmering en een schoorsteenwand 
vol beeldhouwwerk, met een passende, deels religieuze 
iconografie, waarboven een galerij voor musici zoals in 
de middeleeuwen gebruikelijk was. In het eikenhouten 

cassettenplafond met gebeeldhouwde dieren en planten 
noemt Cuypers speciaal ‘les conduits de la lumière 
électrique, qui éclaire les tapisseries flamandes’. Ook 
speciaal vermeldt hij dat de overblijvende vakken op  
de raamwand boven de betimmering ‘sont couvertes 
par du brocard rouge et or, parfaitement en harmonie 
avec les tons des tapisseries monumentale’. Alles was er 
dus op gericht de tapisserieën optimaal recht te doen. 
Het interieur van de feestzaal zou daarom ondenkbaar 
zijn zonder deze twee tapijten. 

De drie tapijten van De Haar zijn niet slechts qua  
betekenis en artistieke kwaliteit onvergelijkbaar met 
enig ander tapijt in Nederlands bezit en cruciaal in 
de beleving van de interieurs van Kasteel de Haar, dat 
nu met zoveel zorg is gerestaureerd, maar behoren 
ook internationaal gezien tot de absolute top van de 
tapijtkunst, een kunst die zeker in de betreffende peri-
ode als de belangrijkste kunstuiting werd beschouwd, 
waarvan het bezit aan de eigenaar verreweg de meeste 
status verleendes

Advies drie tapijten van De Verlossing van de Mens, Kasteel  

de Haar (C. Willemijn Fock, 4 december 2011)
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