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Wie kent het niet, een mooie serie boeken in de boeken-
kast waaruit één deeltje mist? Mij overkwam dat met 
Emile van Rousseau, dat ik jaren geleden aan iemand, 
wie weet ik niet meer, heb uitgeleend en dat nooit meer 
terug kwam. De serie is niet meer compleet en een los 
deeltje komt niet op de markt. Ik stel me voor dat een 
van de graven van Bergh hetzelfde is overkomen, in de 
16de of 17de eeuw: een 15de-eeuws manuscript over de 
geschiedenis van de Gelderse en Kleefse regio werd aan 
de heer van een naburig kasteel uitgeleend en is nooit 
meer teruggekomen. Maar hoe het in werkelijkheid is 
gegaan, is onzeker.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWEN

’s-Heerenbergs handschrift 
Onbekend
Midden 15de eeuw. Perkament en papier, 261 folia,  
21,5 x 14 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en € 24.500 uit het Hendrickje 
Fonds
KASTEEL HUIS BERGH, ’S-HEERENBERG

Het ’s-Heerenbergse handschrift is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Hendrickje Cirkel, het 
Mondriaan Fonds, de Stichting Zabawas, Stichting het Gasthuis 
Bergh, Stichting de Armenkorf, Stichting Stadskern, Gravin van 
Bylandt stichting, Stichting Berghs Belang, Stichting Dorodarte en 
de Kattendijke/Drucker Stichting. 

 Een fraai lokaal staaltje geschiedschrijving
Huis Bergh verwerft een 15de-eeuws kroniekenhandschrift

De hertog van  
Gelre, met op de  
achtergrond mogelijk 
de Valkhofburcht  
te Nijmegen en 
Kasteel Rosendael
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 In dit geval kwam het wél op de markt, op de TEFAF 
2016 bij een kunsthandelaar uit Bazel. Het hand-  
schrift heeft zich lange tijd bevonden in de Fürstlich 

Salm-Salm’sche Bibliothek te Anholt, net over de Duitse 
grens, op vijftien kilometer van ’s-Heerenberg. Het is een 
Nederrijns kroniekenhandschrift uit het midden van de 
15de eeuw, een compilatie van kronieken met geïllustreerde 
informatie over pausen, keizers en verschillende graven  
en hertogen uit Gelre, Holland en Kleef. Op de achter-
zijde van het eerste blad staat het wapen van Bergh uit  
’s-Heerenberg. Dit verwijst waarschijnlijk naar Willem II, 
heer van den Bergh (1404-1465), voor wie of in wiens  
opdracht het handschrift vermoedelijk is vervaardigd. 

Het manuscript – het enige kroniekenhandschrift uit het 
Gelderse/Nederrijnse cultuurgebied – is een omvangrijk 
werk (261 pagina’s) dat in tegenstelling tot vergelijkbare 
manuscripten geïllustreerd is. Het bevat 28 pentekeningen, 
deels gekleurd, die de vorst of bisschop van het beschreven 
gebied tonen, met een wapenschild en contouren van  
kenmerkende gebouwen. Zo is er een tekening met de  
keizer van het Heilige Roomse Rijk en de zeven keur-
vorsten, onder wie drie prins-bisschoppen. 

Een voorbeeld van een kenmerkend gebouw is wellicht 
te identificeren als het Nijmeegse Valkhof en daarmee  
mogelijk een van de oudste stadsgezichten van Nijmegen.1 
Daarnaast zijn er diverse illustraties van kerkelijke en his-
torische gebeurtenissen. Het is een fascinerend handschrift, 
dat schreeuwt om nader onderzoek en vergelijking. Juist 
op Huis Bergh zijn deze mogelijkheden aanwezig, daar 
het een van de oudste vrijwel complete familiearchieven  
in Nederland bezit, teruggaande tot in de 13de eeuw. 
Verder heeft Bergh de grootste verzameling middeleeuwse 
Italiaanse schilderkunst in Nederlands particulier bezit en 
een indrukwekkende verzameling geïllustreerde middel-
eeuwse manuscripten en miniaturen.

De Stichting Huis Bergh was daarom zeer geïnteres-
seerd in het handschrift, dat uiteraard tamelijk kostbaar 
is. Het grote belang ervan werd onderschreven door  
diverse deskundigen, uit wier rapportage voor dit stukje 
werd geput. 

Er gingen subsidieaanvragen de deur uit naar sponsors 
en naar subsidieverleners. De eerste financiële bijdrage van 
€ 200.000 werd toegezegd door de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij een bijdrage van de kersverse Hendrickje 
Cirkel voor Gelderland en Overijssel. Daarna volgden het 
Mondriaan Fonds en een aantal kleinere fondsen. Een  
essentiële rol werd ook gespeeld door de kunsthandelaar 
die de onderhandelingen voor Huis Bergh voerde. En zo 
kon het handschrift nog juist voor de TEFAF van 2017  
worden verworven. Het keert daarmee terug naar het Huis 
waarvoor het waarschijnlijk gemaakt is, en waar het zal 
zijn gebruikts 

David Overbosch

Mede-oprichter van de Hendrickje Cirkel van de Vereniging Rembrandt 



 

16  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2018

Een passende context

‘Geweldig’, vindt adviseur van Huis Bergh Diane Visser 
het dat het handschrift terug in Huis Bergh is. ‘Toen het 
handschrift in 2016 op de TEFAF was, werden we hier  
uit verschillende hoeken op geattendeerd. Door het 
wapen voorin weten we dat het hier is geweest, al is  
niet bekend of het in de opdracht van Willem II graaf  
van den Bergh is gemaakt of dat hij het cadeau heeft  
gekregen. Het hoort echt hier thuis, en niet in de 
Koninklijke Bibliotheek of op een andere locatie. 

In de eerste plaats omdat we het hele archief van de 
graven vanaf de 13de eeuw in huis hebben, zowel aktes 
als persoonlijke correspondentie. Momenteel is onze  
archivaris met vrijwilligers bezig met het uitpluizen van 
het archief om meer aan de weet te komen over Willem II, 
heer van den Bergh. Daarbij wordt van alles gevonden, 
zoals een brief uit Italië waarin de zonen van Willem 
schrijven dat ze hun vader een nachtmutsje zullen sturen. 
En in de tweede plaats is Huis Bergh een logische plaats 
voor dit handschrift, omdat het past in onze verzameling. 

We hebben hier een rijke collectie manuscripten, door-
dat de Enschedese indus trieel Jan Herman van Heek,  
die het kasteel in 1912 kocht, een bijzondere fascinatie 
voor de middeleeuwen had en een mooie verzameling 
middel eeuwse handschriften en kunst heeft opgebouwd. 
Het handschrift kan hier dus in een passende context 
worden getoond.’ 

Plannen te over met de nieuwe aanwinst, vertelt Visser. 
‘Het manuscript is gescand en wordt op dit moment ge-
transcribeerd. Daarna zal een team van specialisten het 
gaan onderzoeken. Dit zal resulteren in een publicatie 
die dieper ingaat op de literaire en historische betekenis 
en vooral het kunsthistorische belang van dit manuscript. 
Voor 2020 is een tentoonstelling gepland waarin ook 
vergelijkbare handschriften zullen worden getoond. In de 
tussentijd zal de nieuwe aanwinst met enige regelmaat 
zijn te zien, steeds opengelegd op een andere pagina. 
Dit voorjaar is het manuscript van 10 maart tot en met  
7 juni te bezichtigen’

Het wapen van 
de Willem II, heer 
van den Bergh

Noot

1. R. Dückers, Rapportage 
Huis Bergh, 2016.


