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INLEIDING

Het is de historiewetenschap niet gegeven om evenals de wetenschappen, welke het algemene tot voorwerp hebben, volstrekte waarheid te bieden. Zij kan, waar het individuele en concrete haar object
is, de waarheid slechts benaderen door middel van een geheel van
vermoedens, waaruit dan historische zekerheid resulteert. Deze zekerheid is echter niet volstrekt en blijft dus in meer of mindere mate
waarschijnlijkheid.
Zulks kan echter bezwaarlijk worden aangevoerd ter verklaring
van het feit, dat wij ten onzent en elders in de geschiedwerken van
de zestiende en zeventiende eeuw bij herhaling stoten op een beschrijving van de vorst, welke evident niet aan de werkelijkheid kan
beantwoorden. Immers zij verraadt geen spoor van beperking tot vermoedens en waarschijnlijkheden, hoewel in tal van punten blijkt, dat
zij nog op minder dan gissingen berust, nl. phantasieën en onverantwoorde combinaties. Daarom is de vraag gerechtvaardigd, of deze
beschrijvingen niet op een bijzondere wijze en uit bijzondere oorzaken
hebben geleden aan een gebrek van objectiviteit.
Te meer klemt deze vraag, waar ook in de niet als historiewerken
bedoelde geschriften van dezelfde tijd, de vorsten eveneens onmiskenbaar tendentieus zijn voorgesteld. De mogelijkheid, dat gemeenschappelijke oorzaken tot vertekening van de werkelijkheid hebben
geleid, lijkt ons niet uitgesloten. Bedoelde vraag zal zich derhalve
niet kunnen beperken tot de historiewerken alleen, maar zich over een
veel ruimer terrein moeten uitstrekken, nl. de gehele humanistische
literatuur betreffende de vorst.
Ter inleiding vermelden wij enkele feiten, welke de gestelde vraag
voorlopig kunnen motiveren.
Ongetwijfeld hebben de vorsten in de eerste eeuwen der Nieuwe
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geschiedenis een zeer grote invloed op het wel en wee hunner onderdanen uitgeoefend en zijn verschillende onder hen persoonlijkheden
van meer dan gewoon formaat geweest. Hun betekenis heeft men
echter aanzienlijk overschat.
Erasmus b.v. verklaarde in een redevoering uitgesproken voor
Philippus de Schone, dat het leven en welzijn, de vrede en rijkdom,
kortom het gehele geluk der onderdanen van hun vorst alleen afhankelijk is 1 . Een bewering van dezelfde strekking leest men bij
Maurits' lijf-poëet David Beck, waar hij schrijft, dat deze Oranjeprins het „eenig Element, Bron, Ziel en Leven" was van de Nederlanden, van hun kunsten, wetenschappen, recht en wetten.
Wij merken hier terloops op, dat de prinsen van Oranje door hun
bewonderaars als vorsten werden beschouwd, hetgeen in hun titel
prins reeds tot uitdrukking komt 2 . Dat zij de souvereiniteit over de
Nederlandse gewesten niet bezaten, kon aan deze zienswijze der
bewonderaars geen afbreuk doen.
Thomas More prees Hendrik VIII als een koning begiftigd met
alle vorstendeugden 3 . Geen geringer denkbeeld had de Friese dichter
Starter van de Zwijger en Maurits. De eerste roemde hij als een
vorst, in wien zich „alle deught" had bijeengevoegd en de laatste
als „de Spiegel aller deughden". Deze auteur had het plan een epos
te schrijven, waarin Mansfeld, een der aanvoerders uit de Duitse godsdienstoorlogen, de hoofdfiguur zou zijn. In dit werk wilde hij aantonen,
dat deze vorst alle deugden, die helden, keizers, koningen, prinsen
1

Erasmus, Panegyricus Philippo Burgundionvm Principi d'ictus. Opera
Omnia, t. IV, Lugd. Bat. 1 703, col. 51 1 : „Non ignorabat (het volk) omnem
suam incolumitatem, fortunas, opes, pacem, otium, breviter, universam felicitatis
suae summam de tua unius salute pendere".
2
Beck D., De Tropheen off Zeghe-teeckenen van den Nederlandschen
Mars, Opdracht. Тле Vooys, С. de. Een lijf poëet van Maurits. In: Oud Holland, jrg. 37 ( 1 9 1 9 ) , p. 1 79. Zie voor de opmerking Bax J., Prins Maurits
in de vollismeening der f 6e e n / 7 e eeuxv, Amst. 1940, p. 172. Zie verder
noot 19, 28 en 39.
3
More Th., The Utopia of sir Thomas More. In Latin from the edition
of March 1518, and in English from the first edition of Ralph
Robinson's
translation in 1551, ed. J. Lupton, Oxford 1895, p. 21 : „inuictissimus Angliae
Rex HENRICUS, eius nominis Octauus, omnibus egregii principis artibus ornatissimus".
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en wijzen in het bijzonder zijn toegeschreven, ten dele, zo niet volkomen in zich had verenigd 4 .
Het getuigt van een gelijke mentaliteit, dat ds Trigland om een
indruk te geven van het karakter van de Stadhouder-Koning, de
namen van een hele reeks grote figuren uit de Oudheid opriep en de
deugden van ieder afzonderlijk deze Oranje-vorst alleen toekende 5 .
Zeker zo onwaarschijnlijk als de beweringen aangaande de
deugden der vorsten zijn die aangaande hun uiterlijk. Een der lijkredenaars van Karel V verhaalde, dat toen de keizer in Hongarije
tegen de Turken optrok, van zijn helm een hemels en onuitblusbaar
licht uitstraalde, hetgeen Soliman op de vlucht dreef 6 . Een gelijke
magische kracht zou het gelaat van prins Maurits hebben gehad.
Haselbekius, een predikant, schreef, dat Maurits' aangezicht evenals
Mozes' aanschijn „een meer als menschelycken glans" uitstraalde,
waartegen het wapengeweld der vijanden niet bestand was 7 .
Bij het vermogen af te schrikken kende men het uiterlijk van de
vorst ook een onweerstaanbare aantrekkingskracht toe. De opvolging
van Karel IX door Hendrik III stelde de Ronsard voor als een gebeurtenis, die de gemoederen in Frankrijk tot rust bracht en een einde
4

Zie voor de Zwijger Triumph-ivagen, uitbeeldende de voortreffelijcke
deughden vanden doorluchtighen, hoogh-ivelgeboren heere, hoogh-loffelijcl(er
memorie, Wilhelmus, Prince van Orangiën . . . . vs. 2 4 ; voor Maurits Princeliederen I, vs. 25 ; voor Mansfeld De voorlooper van de Mansfeldische heldendaden. Deze werken zijn afgedrukt in Friesche Lusthof, ed. Vloten J. v., z.pl.
1864, p. 3 6 1 , 354 en 3 8 3 . Starters bewering omtrent Mansfeld komt voor op
p. 386.
5
Trigland J., Laudatio funebris С uilhelmi III, Lugd. Bat. 1702, p. 25 :
„Quem ergo Tibi hic comparem ! cui T e non praeferam, Invictissime Guilhelme,
veterum, quos antiquitas coluit, Imperatorum ? Patriae suae Vindices Miltiadem,
Themistoclem, Periclem, Camillum, Fabium, Scipionem? ut singuli aliquid
habuerint tui. T u omnes illorum virtutes et decora, maculis procul, unus possedisti".
6
Viperanus J., loh. Anlonii Viperani in funere Caroli V. Imperatoris ad
Mameriinos oratio. In: Freherus M., Rerum Germanicarum scriplores, Argentorati 1717, t. I l i , p. 6 0 4 : „Cum vero erectus spe certa victoriae divina quadam
praesentia pugnae diem expectaret, Solimanus victus praestantia CAROLI, quod
in eius opinor galea, caeleste atique (sic) inextinguibile lumen conspexisset,
quale in suis ducibus poetae saepius elucere confingunt, nocte socia castra mouit,
seque ex eius conspectu quam longissime proripuit".
7 Bax J., a.w., p. 2 0 1 .
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maakte aan de godsdiensttwisten, een resultaat, dat verbanning en
gevangenschap, noch bedreiging met galg en brandstapel hadden opgeleverd. Als oorzaak van die plotselinge omkeer ten goede, wees hij
aan het verschijnen van het gelaat van de nieuwe koning, dat alle
onderdanen bewoog zijn voorbeeld na te volgen 8 . Goethals, de predikant die Frederik Hendrik in zijn laatste moeilijke levensdagen heeft
bijgestaan, memoreerde in het daarvan door hem nagelaten verhaal,
diens vriendelijke, aangename en bevallige omgang met de mensen,
waardoor deze Prins in staat was ieders hart tot zich te trekken.
Dienaangaande, zo merkte hij daarbij op, was er in de prins „yets
Goddelyckx ende ongemeyns" waarover zich ieder verwonderde 9 .
Naast deze feiten getuigend van een belangrijke overschatting, valt
er te wijzen op andere, die bewijs afleggen van een aanzienlijke
onderwaardering.
De staatszorg, aldus Vondel, drijft de vorst rusteloos voort als het
gewicht van een uurwerk de slinger. Met deze uitspraak verlaagde
hij de vorst, die wij zo juist hoorden verheffen tot de bezielende
kracht van het volk, tot een willoos werktuig 10 . Mocht men twijfelen
of Vondels bedoeling hier juist is weergegeven, dan kunnen wij er op
wijzen, dat hij elders de vorst allerminst benijdenswaardig achtte en
8
Ronsard P . de. Le Bocage Royale. Panégyrique de la Renommee: A
Henry III. Roy de France et de Pologne. In: Oeuvres complètes, éd. Laumonnier P . . Paris 1914-1919, t. III. p. 189-190:

„Mais si tost que son front en France etincela
Rayonnannant de vertu, chacun à son exemple
Embrassa nostre Eglise et mesprisa le temple.
Et ferme ne fut plus de sectes curieux,
Par luy fait zélateur des loix de ses ayeux.
Ny
De
Du
Du
Du

prison, ny exil, ny la fiere menace
la corde ou du feu, ny la loy ny la face
Senat empourpré ne poussent tants les coeurs
peuple à la vertu, que font les bonnes moeurs
Prince venerable
"

9

Goethals J., Hel Godtsalig overlyden van Si/ne Doorluchtighsle Hoogheijt
Fredericli Hendrick, Prince van Orange, Grave van Nassau, etc.. Leiden 1647,
p. 17.
10
Vondel J. v. den, Johannes de Boetgezant ( 1 6 6 2 ) , vs. 121-128:
,,Gelijck een uurwerckwight het sneckradt ommedrijft.

4

van slavernij sprak. Immers de hooggeroemde grootheid van de vorst
noemde Vondel daar slechts een illusie, de goddelijke glans die zijn
persoonlijkheid omstraalt slechts uiterlijke schijn, want „innerlijck in
't hert, is 't waen en loogen. Is 't vol van slaverny, druck en katyvigheyd" " .
Samuel Coster achtte de heersersrol moeilijk te vervullen zonder
zich aan zonde schuldig te maken en alleen maar begerenswaardig
voor zotten, die zich de gevaren, waaraan zij zich blootstellen niet
bewust zijn 1 2 .
De Dwaasheid in Erasmus* Stultitiae Laus rekent de vorsten tot
zijn toegewijde dienaren, die zich om niets minder bekommeren, dan
het heil van de staat en daarom een caricatuur zijn van hetgeen een
redelijk mens zou verwachten 1 3 .
Zoo houdt de staetzorgh nu den koningklijcken heer.
En 't priesterlijcke hooft in onrust, en het woelen
Gaet nacht en dagh zijn' gangk".
Dit gedicht is afgedrukt in De Werken, ed. Lennep J. v.-Unger J., Leiden z.j.
Deze uitgave wordt voortaan geciteerd.
1 1
Vondel, Zedigh gedicht, vande ydelheyd der menschen en vanclfelbaerheyd der koningh-rijelfen ( 1 6 2 2 ) , vs. 13-16.
12
Coster S., Polyxena ( 1 6 1 9 ) . In: Werken, ed. Kollewijn R., Haarlem
1883, p. 409-410. vs. 923-928:
„Het moeylijck heerschen valt den Godelijcken Princen
Noch buyten sonde swaar: wat slechtaart sou dan winsen
Zijn rust te ruylen aan de woelery en macht,
Aan eer, last, heerschen, en aan Coninglijcke pracht?
De sotten maar alleen, die souden 't mogen wesen.
Die weten van gheen ding, waarom sy geen ding vresen".
De mening, dat een vorst makkelijker in zonde valt dan een ander mens sprak
Coster eveneens uit in zijn Lof van 't Lantleven ( 1 6 1 5 ) , Werken, p. 607,
vs. 27-30:
ρ , .
, , . . . . bn t kan naeuw missen.
Of zonden woonen
In 't midden van de Kroonen,
Nae mijn gissen".
1 3
Erasmus, Stultitiae Laus, Opera Omnia, col. 4 7 9 : .Jamdudum enim
juvat de Regibus ac Principibus aulicis a quibus simplicissime color, et, ut
dignum est, ingenuis, ingenue nonnihil attingere. Qui quidem si vel semiunciam
sani cordis haberent, quid esset horum vita tristius aut aeque fugiendum?"; col.
479-480: „Fingile mihi nunc quales sunt nonnumquam, hominem legum ignarum, publicorum commodorum pene hostem, privatis intentum commoditatibus.
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Somber was Costers oordeel over het leven aan het hof. De daar
heersende weelde, zo schreef hij, brengt zelden deugd voort, de liefde
is er geilheid of op haar best gecamoufleerde eigenbaat 14 . Zijn vernietigende critiek is in menig herdersdicht, dat de revers de la cour
toont, terug te vinden. Jan Vos wees als oorzaak van het onheil, dat
hij rondom zich de vorsten zag aanrichten, het feit aan, dat zij wel
de deugd beoefenen, maar niet beminnen. Die beoefening van de
deugd brandmerkte hij als veinzerij om het vertrouwen der onderdanen te wekken en daardoor in staat te zijn nog groter schelmerijen
dan in het verleden uit te halen. Deze auteur schold Machiavelli
voor een dwaas, niet om het opstellen van zijn goddeloze institutie,
doch omdat hij de vorsten daarin wilde leren, wat zij uit zich zelf
maar al te goed wisten. De schuld van de in het jaar 1648 beëindigde
oorlogen schreef hij dan ook op hun rekening en bijgevolg beeldde
hij de vorsten van Europa ter gelegenheid van de Munsterse vrede
af met aangezichten rood van schaamte, zo rood als hun door mensenbloed bezoedelde handen 15 .
De laatste categorie van uitspraken is met de eerste in tegenspraak
en daarom zou men geneigd zijn te besluiten, enerzijds te doen te
hebben met overdreven bewonderaars, anderzijds met schrijvers, die,
addictum voluptatibus, osorem eruditionis, osorem libertatis ac veri, nihil minus
quam de Reipublicae salute cogitantem, sed omnia sua libidine, suisque utilitatibus metientem".
14 Coster S., Kleynigheyb Lof ( 1 6 1 5 ) , Werken, p. 606, vs. 36-40:
„Geyl is 's Hofs liefd', of alster wel gaet,
Is liefdes Moeder 't gewin.
Met t' samen begeerte na grooter staat".
is Vos J., Vreede lusschen Filippus de Vierde, Koning van Spanje en de
Staaten der Vrije Nederlanden, Alle de gedichten, dl. I, Amsterdam 1762,
P'

'

„De Vorsten doen wel deught, niet dat zy deught beminnen;
Maar om, te meer betrouwt, een grooter schelmery,
Op hoop van winst, te doen. de schepters, zeggen zy.
Die moeten 't beste raân, maar vaak het slimste keuren.
Als 't slimst het noodighst is".

Zie verder. Eigenschap van Machiavel, dl. I, p. 5 5 0 :
„Men zegt dat Machiavel te Roomen schrander scheen:
Hier houdt het volk hem bot, en 't is niet zonder reen.
Is 't om zijn prinse les, van godtloosheidt bezeeten?
Neen: om dat hy hen leert dat zy van zelver weeten".
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zoal geen verklaarde tegenstanders, dan toch zeer sceptisch over de
vorstelijke waardigheid en haar dragers dachten. Een dergelijke conclusie, hoe voor de hand liggend ook, is echter met de volgende feiten
niet in overeenstemming te brengen.
Thomas More kende de vorst niet alleen als de bron van alle goed,
maar ook van alle kwaad 16. Zijn vriend Erasmus bleek het daarmede volkomen eens te zijn, waar hij schreef, dat de vorst als een
gunstig gesternte het hoogste geluk, of als een onheilspellende comeet
het grootste verderf kan veroorzaken 17 .
Vondel, die de vorst neerdrukte tot een willoos werktuig in dienst
van de staat, heeft bij herhaling een andere mening voorgestaan. Wij
wijzen er hier slechts op, dat hij Frederik Hendrik bezong als de
grondvester van een Gouden tijdperk voor het Nederlandse volk en
hem als blijk van erkentelijkheid een altaar wilde wijden 18 .
Het is moeilijk te rijmen met Costers sombere kijk op de heersers

Een der beeldgroepen op de markt te Amsterdam bij gelegenheid van de
vrede anno 1648 stelde voor de „Afgestreede Vorsten". Jan Vos, die de
tableaux ontworpen had, had ze van een verklarend bijschrift voorzien. Bij genoemde beeldgroep stond o.a.:
„ H a a r vorsten zijn, nu zy de Vreede zien, zoo roodt
In 't aangezicht van schaamt, als hun verwoede handen
Van dierbaar menschebloedt".
Zie Beschrijving der Vertooningen, die op 't sluiten der Vreede, tusschen
zijne Majesteit van Spanje, en de Staaten der Vereenigde Neederlanden, in
't jaar 1648, door order der Wel. Eed. Eed. Grool-achtbaare Heeren Burgemeesteren, t' Amsterdam op de M ar 1(1 vertoont zijn. Alle de gedichten, dl. I,
p. 562.
16
More, a.w., p. 3 7 : „nempe a principe bonorum malorumque omnium
torrens in totum populum, uelut a perenni quodam fonte promanai".
17
Erasmus, Slultiliae Laus, col. 4 7 9 : „qui vel ceu sidus salutare, morum
innocentia, maximum rebus humanis salutem possit adferre, vel veluti cometa
lethalis, summam perniciem invehere".
18 Vondel, Oranje-Manlied ( 1 6 2 6 ) . vs. 37-42,
,,Laet ons twee autaren wijen.
Een den Vader, een den Soon
En met lieffelijcken toon
Hunnen grooten naem belijen.
En hun Godheen al verheugd
Eer bewijsen voor dees deugd".
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van zijn tijd, dat hij Maurits prees als een vorst begaafd met „wond're
deughden" en hem in krijgstalent met Alexander de Grote en zelfs
Jupiter gelijkstelde 19 . Evenmin past bij de felle critiek door Jan Vos
uitgeoefend, zijn voorstelling van de troonsbestijging van Karel II als
een gebeurtenis, waardoor het Engelse volk werd bewogen de ware
godsdienst te omhelzen en het kwaad werd uitgebannen. Zulks geldt
eveneens voor de eigen hemel door hem de Zweedse koningen en de
prinsen van Oranje toegedacht, waarin zij als vergoddelijkte helden
het loon hunner daden zouden genieten 20 .
19

Coster S., Vertoninghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduylsche Academie, Op de Inkomste van Zijn Excellentie, Maurits, Prince van
Orangien, etc. In 't laar / 6 / 8 , op den 23, 24en, 25en dach in Mep, IVerfyen,
p. 579 en vlg. 23 Mei werd op schuit 9, die de Nederduytsche Academie
voorstelde een lied gezongen, waarin de geciteerde uitdrukking voorkomt, vs. 9 6 ,
p. 584. De achtste vertoning op 24 Mei stelde Maurits voor „inden persoon
van de Grooten Alexander". In de bijbehorende tekst heet het:
„Ghelijck des werelts roem de grooten Alexander
Viel in het Persisch heyr
Oft eer als een luppiin . . . .
. . . . van boven neder bofte
De lyven dick ghespiert der Reusen groot en grof;
Alzo zal onzen Vorst; en zullen werden zijn
Vyanden hem ghewaar, in zodanighen schijn".
Z i e p . 589. vs. 253-271.
20
Vos J., Verlooningen of Schilderijen voor de Koningin Kristina van
Zweden, Alle de gedichten, dl. I, p. 640 en vgl. Op p. 642 beschrijft Vos
een schilderij, dat Christina voorstelt op de Parnassus omringd door Goden, die
haar onderwijzen. „In 't verschiet ziet men een heldere wolk daalen, daar zich
d'oude Koningen van Zweden in vertoonen, om Gustavus in den heldenhemel
op te trekken". Het onderschrift luidde:
„Gustavus, die zijn landt met zeege heeft vereert.
Begeeft zich in een wolk by zijn vergoode maagen.
Zoo rijt men naar 't gestarnt op Gotlandts heldenwaagen".
Zie voorts Verlooningen op de Zeegehoogen Voor de Koning van Engelandt. Alle de gedichten, dl. I, p. 636. De vierde zegeboog stelde Karel voor,
die de wraakgierigheid en vermetelheid onder zijn voeten vertrapt; hij steunt op
godsdienst en gerechtigheid en is omringd door de eeuwigheid en de Gouden
eeuw. Het bijschrift luidde: , , . . . . De Godsdienst wordt omhelst. De Boosheidt neemt de wijk".
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De tegenstrijdige beoordeling is ook bij andere schrijvers dan de
reeds genoemde te constateren.
Huygens gaf de verhouding van vorst tot volk weer als die van
vader tot dochter en tevens als die van man tot vrouw. Bovendien
belichtte hij de positie van de vorst ten aanzien van zijn volk, door
hem te kenschetsen als „Een noodigh onder-God" en tevens als „een
Slave sonder loon", derhalve als de meerdere en te gelijkertijd de
mindere van zijn volk, slechts „een schepsel van sijn laegher" Z 1 .
De vermaarde kanselredenaar Bossuet betoogde, dat de vorst, hoe
wel een God, toch ook maar een mens is, een mening ook door Neder
landse predikanten voorgestaan 2 2 . Bij een dergelijke visie kan on
sterfelijkheid met sterfelijkheid gepaard gaan. En inderdaad memo
reerde ds Montanus de Zwijger als een prins „bij versterven on
sterfelijk" 2 3 .
Het zal na de vermelding dezer feiten duidelijk zijn, dat wanneer
men ter beantwoording der hiervoor gestelde vraag de geschriften uit
de zestiende en zeventiende eeuw tot voorwerp van studie maakt, zich
een warnet van meningen voordoet. Stelt men zich tot taak die chaos
te ontwarren, dan zijn twee methoden mogelijk. Ofwel men legt zich
neer bij de tegenspraken, hoe talrijk en frappant ook, en beperkt zich
2 1
De Nederlandse Maagd, de personificatie van de Nederlandse volksge
meenschap, werd, naar Huygens voorstelling, door de dood van de Zwijger,
haar vader en held, wees en tevens weduwe. Vader correspondeert met wees,
weduwe met held. Zie Aen de Frjie Nederlanden ( 1 6 2 3 ) . In: De gedichten
van Constantijn Huygens, ed. Worp J., Arnhem z.j., dl. II, p. 26, vs. 67-74:

„Maer hoe werd ν weer te moede
Met de niew-gepluckte roede
Die den Hemel op ν sleet,
Doe ghij weder 'tswarte kleed.
Weder Wees' en Weêw geworden,
Om de siecke lenden gordden,
En uw' Vader, en uw' Helt
Voor uw' voeten saeght gevelt?"
De typering als slaaf, onder-God en schepsel van zijn onderdanen komen
beiden voor in Een Koning ( 1 6 2 3 ) , hetzelfde deel, p. 5, vs. 2, 13 en 16.
22
Zie de tekst p. 30 en vlg.
23
Deze uitdrukking is ontleend aan Montanus Α., Leven en bedrijf van
Willem Hendrik, Amst. 1677, p. 84, waar zij is gebezigd met betrekking tot
prins Willem II.
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tot het constateren daarvan zonder een poging ter oplossing te ondernemen, ofwel men tracht systeem in de tegenstelling te ontdekken. De
laatste methode zullen wij volgen.
Wanneer wij zulks doen, moeten wij er op wijzen, dat ons hierbij
tot baken heeft gestrekt de karakteristiek van het humanisme, ontworpen door A. J. M. Cornelissen in zijn studie over „Het Machiavellisme" 24 .
Wij zullen derhalve moeten vaststellen, welke betekenis het contrast heeft gehad in de humanistische vorstentheorie. Als toetsmateriaal ter bepaling van die betekenis zou eigenlijk elk hoofdstuk
uit de humanistische staatsleer in aanmerking kunnen komen. Genoemd verschijnsel is immers, naar onze veronderstelling, algemeen
en heeft zich met ieder onderdeel er van verweven.
Wel bijzonder bruikbaar materiaal leveren de opvattingen, welke
de humanisten huldigden omtrent de oorsprong van het vorstelijk gezag, de verhouding van vorst tot volk, de taak van de vorst en zijn
persoonlijke kwaliteiten.
Nu is het onze bedoeling niet nader op deze aspecten in te gaan,
maar toch komt het ons gewenst voor er iets van te zeggen, om de
lezer te doen aanvoelen, dat er symptomen aanwezig zijn, van hetgeen
wij betreffende het door ons gekozen onderwerp zullen aantonen, nl.
dat de tegenstelling de normale denkfiguur is geweest.
De als een consequent nominalistisch bekend staande wijsgeer
Thomas Hobbes, leidde de noodzakelijkheid van de staat af van het
gelijke recht, dat ieder mens heeft zich in de strijd van allen tegen
allen om het bestaan te handhaven. Als het enige middel om deze
strijd te beëindigen gaf hij aan, de overdracht van de macht, die de
individuen gezamenlijk bezitten aan een persoon, of een college van
meer personen, waardoor aller wil tot een gemeenschappelijke volkswil wordt verenigd en de staat het aanzijn krijgt. Volgens deze visie
op het ontstaan van de staat, ligt de oorsprong van het vorstelijk gezag
bij het volk. Elders verklaarde Hobbes echter nadrukkelijk, dat
niemand anders dan alleen de monarch, of het souvereine bestuurslichaam bestaande uit meer personen, hun macht van God ont24

Cornelissen A. J. M., De strijd om de moderne siaalsidee, dl. I, Het
Machiavellisme, Nijmegen 1946.
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vangen 2 5 . Volgens deze uitspraak is God de oorsprong van het
vorstelijk gezag.
Hooft ontwikkelde zijn idee omtrent de oorsprong van het vorstelijk
gezag o.a. in het drama Baeto oft Oorsprong der Hollanderen. In
dit stuk Iaat hij Baeto's volgelingen, wanneer zij de grens van hun
vaderland hebben overschreden en dus buiten het machtsbereik van
hun vroegere heerser zijn, als een vrij volk op een vrije bodem, een
vorst kiezen. Hier is derhalve sprake van machtsoverdracht door het
volk aan de vorst. Daarnaast is een passage te leggen uit een ander
werk van de Muider Drost, waar het heet, dat vorsten en overheden
instrumenten zijn in Gods hand, plaatsbekleders van God op aarde,
wie het bestuur over de mensheid van hogerhand is opgedragen 2 6 .
Men ontkomt niet aan de indruk, dat Hooft het probleem van de
oorsprong van het vorstelijk gezag van twee kanten heeft bekeken en
oplost. M.a.w., dat hij van bovenaf gezien, God als de oorsprong.
2 5

Hobbes Th., Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil, ed. Oakeshott M., Oxford z.j., p. 109: „There
fore notwihstanding the laws of nature (which every one hath then kept, when
Ъе has the will to keep them, when he can do it safely) if there be no power
erected, or not great enough for our security ; every man will, and may lawfully
rely on his own strength and art, for caution against all other men". P . 112:
„ T h e only way to errect such a common power, as to be able to defend them
from the invasion of foreigners, and the injuries of one another, and thereby
to secure them in such sort, as that by their own industry, and by the fruits of
the earth, they may nourish themselves and live contentedly; is to confer all
their power and strength upon one man, or upon one assembly of men, that may
reduce all their wills, by plurality of voices, unto one will". P . 1 5 8 : „The
monarch, or the sovereign assembly only hath immediate authority from God,
to teach and instruct the people; and no man but the sovereign, receiveth his
power Dei gratia simply".
2 6
Hooft P., Baelo, oft Oorsprong der Hollanderen ( 1 6 2 6 ) , Gedichten
van Р. С. Hooft, ed. Stoet F., Amst. 1900, dl. II, p. 417, vs. 1491-1499:
„Wij hebben nu gerujmt, mijn vorst, en zijn hier bujten
De grensen van het rijck, en paelen die beslujten
De konincklijcke maght daer onser kleen en gróót
Aen onderworpen werd zelf van zijns moeders schóót:
En vinden ons ter pleck, daer niemandt te gebieden
Heeft over ons. Dies staet u vrij ons vrije lieden
T ' ontfangen in vooghdij : en ons te kiesen, wien
Wij toevertrouwen dat oorbaerlijxt sal gebiên.
Het openstaende rijck wilt over ons aenvaerden".

II

van onderop het souvereine volk als de bron van het vorstelijk gezag
beschouwde.
Wij willen aan de uitspraken van Hobbes en Hooft geen bewijskracht hechten, maar achten ze toch wel suggestief.
Een zekere tegenstrijdigheid is ook in de werken van Vondel aan
te wijzen. J. Vandervelden kwam in zijn dissertatie over de staatkundige ideeën en rechtsopvattingen van deze dichter tot de bevinding, dat enerzijds de patriarchale theorie, volgens welke de vorst
zijn gezag aan God ontleent, doch anderzijds de invloed van de
volkssouvereiniteitsgedachte in zijn werken is te bespeuren. Vandervelden meende dit gemis van een innerlijke geslotenheid van Vondels
staatkundige ideeën te kunnen verklaren uit diens zeer bijzondere
persoonlijkheid 27 . Aangezien echter dit gebrek ook bij zijn tijdgenoten Hooft en Hobbes is te constateren, bevredigt deze verklaring
niet en zijn wij van mening, dat Vondels staatkundige ideeën in dit
verband een nadere ontleding behoeven.
Hooft begroette Frederik Hendrik na de verovering van 's Hertogenbosch als de zoon van de Hollandse maagd, door haar gebaard
als voorbeeld van een volmaakte held 28 . Vos troostte prins Willem III
Hooft P., Gedicht op de Prins van Oragnien of De gewonde vrijheit, Cedichlen, dl. I, p. 104, vs. 33-38:
„De vorsten van het volck, en haylighe' overheden;
De vingeren Juppijns; die waerdelijck becleden
Des Godtheits naeste plaets; in billijcke geboôn,
In macht, in voorsicht, Gods Stadthouders ; Aerdsche Goôn.
Dees hoocheidt is 't bestier der redelijckste dieren
Van hooger handt verleent....".
27
Vandervelde J., Staat en recht bij Vondel, Haarlem 1939. In deze
dissertatie behandelde de schrijver p. 97 en vlg., „De patriarchale theorie eenerzijds", p. 107 en vlg., „De invloed der volkssouvereiniteitsgedachte anderzijds".
28
Hooft P., De Hollandsche Groet aen den Prinsse van Oranien, over de
zege vanden ¡aere ¡629, Gedichten, dl. I, p. 2 8 1 , vs. 7-12:

„Mijn zon, mijn zoon, terwijl dat andre landen sloofden
't Mergh hunner lenden ujt, in teelt van oorloghshoofden
En vorsten vol Verstands, om hoogh te zijn gemeit.
Zoo deed, eeuw in, eeuw ujt, ick niet dan krachten gaêren.
Om t' overtreffen tal met deughd, en u te baeren
Tot pujkstael zonder vlek van een' volmaekten helt".
Deze woorden legde Hooft de Hollandse maagd in de mond.
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bij het overlijden van zijn moeder met de gedachte, dat hij de „Zoon
van 't Landt" was, dat hem nog steeds in het hart droeg 29 . Beide
schrijvers noemden echter de vorsten ook een vader van het land 30 .
Hetzelfde vinden wij terug bij Erasmus. Deze vergeleek de staat
met een groot gezin, waarvan de vorst de vader is. De verhouding
van vorst tot volk in dit beeld tot uitdrukking komend, beschreef hij
echter ook nog anders en wel juist omgekeerd, nl. als die van zoon
tot moeder, aangezien, zo redeneert Erasmus dan, de staat de vorst
heeft voortgebracht 31 . Aansluitend bij de zo geconstrueerde verhoudingen verklaarde hij, dat aan de vaderlijke liefde van Philippus de
Schone voor het volk, het volk van zijn kant met een moederlijke
liefde jegens die vorst beantwoordde 32 .
De eerste verhouding, uitgedrukt met de naam Vader des Vaderlands — die men algemeen aan de vorst toekende en waaraan geen
andere conclusie mag worden verbonden, dan dat men de daarmede
aangeduide vorst als wettig vorst erkende — past volkomen bij de
patriarchale theorie omtrent de oorsprong van het vorstelijk gezag 33 .
29 Vos J., Traanen over de doodl van Haar l(on'mgliJke Hoogheidt
Mevrout» Maria Stuart, Princes Douariere van Oranje, etc. Dochter van zijn
Majesteit Karel D'eerste. Koning van Crool-Britanje, etc. Te Londen, den
derden van Louwmaandt, 1661 overheden. Alle de Gedichten, dl. II, p. 3 6 1 .
30 Hooft P., Baeio, Gedichten, dl. II, p. 400, vs. 1024-1026:
„Dit droef gelaet des voix, dit overdroevigh morren
Wil seggen: vaeder 's lands, wij zijn geneghen om
T e volghen waer ghij voert".
Vos noemde Cromwell, de moordenaar van Karel I, „Vaderbeul". Zie
Britanje aan Europa, toen Karel D'Eersle vermoordt, etc. (de titel is niet nader
aangeduid). Alle de Gedichten, dl. II, p. 4 6 7 .
31
Erasmus, Institutio principis christiani. Opera Omnia, t. IV, col. 5 7 4 :
„Quid enim aliud est regnum quam magna familia? Quid Rex nisi plurimorum
pater?" Panegyricus, l. IV, col. 5 1 3 : „ A t ego te non hominem tantum, non
privatum modo, sed Principem, et Principem florentissimum edidi. Quia genui,
repeto ut f ilium: quia nutricavi, reposco ut alumnum: quia Principem genui,
repeto ut parentem".
32
Erasmus, Panegyricus, col. 5 3 3 : „Verum quoniam intelligit (het
volk) suam salutem tibi non aliter quam parenti, sic esse cordi, ut non aliud sit
antiquius, plane pelargicon quiddam, ut Graeci dicunt, referre conatur, teque
vicissim materno quodam amore, materna sollicitudine prosequitur".
33
Volgens Fruin is de naam Vader des Vaderlands aan de Zwijger geschonken op grond van een bijzonder intieme verhouding tussen deze Oranjevorst en het Nederlandse volk en heeft slechts een enkele nevens de prins, nl.
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De tweede verhouding, ten onzent met betrekking tot prins
Willem III vastgelegd in de naam Kind van Staat, past bij die der
volkssouvereiniteit 3 4 .
Het komt ons voor, dat geconstrueerde verhoudingen als hier aan
de dag treden, de bovengestelde vraag omtrent de structuur van de
de Ruyter, zich die naam bij ons volk verworven. Zie Willem de Zwijger,
V.C., dl. VIII, p. 408-409.
Wij tekenen hierbij het volgende aan. De naam Vader des Vaderlands of
Vader is ten onzent ook geschonken aan: Philips II anno 1567, zie Loon G. v..
Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen, dl. I, 's Gravenh. 1 723,
p. 9 0 : ,,Pater Patriae"; Maurits, zie Вал, a.w., p. 51 : „Patriae columenque
Paterque", p. 1 3 4 : „ghy Vader van het lant"; Frederik Hendrik, zie Goethals,
a.w.. Dedicatie, niet gepagineerd: „Vader"; Prins Willem III, zie Bidloo G.,
Verhaal der laatste Ziel(te en hel Overlijden van Willem de lilde; Hoogloff,
Gedachtenisze Koning van Croot Britanje, Vranl(rijl( en Yrland, Leiden 1 702,
Opdracht, niet gepagineerd: „Vader zijnnes (sic) Vaderlands".
Voorts staan als Vader des Vaderlands te boek: Cosimo de Medicis, Lodewijk XII, Frans I en Hendrik IV van Frankrijk, keizer Maximiliaan I, keizer
Karel V en koning Karel II van Engeland.
Wij hebben hier te doen met aansluiting bij een antiek spraakgebruik. Vader
des Vaderlands werd reeds Caesar Augustus genoemd en later was het een
vaststaande titel van de Romeinse keizers. Zie Lietzmann H., Der Wellheiland,
Bonn 1909, p. 15 en Scott К., The Imperial Cult under the Flavians, StuttgartBerlin 1936, p. 133.
3 4
Bij het besluit 10 April 1 666 in de Staten van Holland genomen het
verzoek van Amalia van Solms, haar kleinzoon te willen opvoeden om hem „de
goede en heylsame regten, privilegien en maximen van Staet grondelijck" te
leren kennen, opdat hij eenmaal dienst zou mogen doen in zulke ambten als zij
hem zouden willen opdragen, in te willigen, tekende N. Japikse aan: „Toch
moet ook dit besluit, hoe weinig bindend voor de toekomst, voor De Witt per
soonlijk een offer zijn geweest, dat hij bracht aan het behoud van een zoo groot
mogelijke eensgezindheid van Holland. Implicite hield ook deze resolutie de
erkenning in, dat de Oranje-Prins niet maar alleen een gewoon burger was.
,Kind van Staat' noemde men hem van nu af, ofschoon dit nimmer een officieele titel is geweest: een kind dus, waarop de Staat voor zijn toekomst in de
eerste plaats zijn hoop gevestigd had, zoals een vader dit doet op zijn zoon".
Blijkens de laatste zinsnede was Japikse de verhouding van vorst tot volk, als
die van zoon tot moeder onbekend. Hield de genoemde resolutie de erkenning
in, dat de jonge prins een bijzondere positie innam, waaraan wij met Japikse
niet twijfelen, dan mag men uit het feit, dat 's prinsen tijdgenoten deze uit
zonderlijke positie omschreven als Kind van Staat of Zoon van het Land —
een omschrijving door Vos gebezigd om de verhouding van prins Willem III
als vorst tot Holland weer te geven (zie no. 2 9 ) — concluderen, dat zij de
prins als een vorstelijk persoon beschouwden. Zie Japikse N.. Prins Willem III
de Stadhouder-Koning, dl. I, Amst. 1930, p. 122-123.
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humanistische vorstentheorie maar al te zeer rechtvaardigen.
Als taak van de vorst vindt men bij alle schrijvers vermeld de verzorging van het algemeen welzijn. Die behartiging van het bonum
commune — daarover waren allen het eens — veronderstelt het handhaven van de binnenlandse vrede en de beveiliging van de staat tegen
vijanden van buiten. Bij zijn activiteit ter bevordering van de volkswelvaart mocht de vorst derhalve het krijgsbedrijf niet verwaarlozen.
Hoe heeft men nu over de verhouding van deze beide aspecten van
's vorsten taak geoordeeld?
Machiavelli schreef in II Principe de vorst voor uitsluitend militair
te denken en te handelen. Desniettegenstaande gaf hij in hetzelfde
handboek voorschriften, hoe de vorst zich door het beoefenen van
de werken van de vrede roem kan en moet verwerven. Hier doet zich
de vraag voor, hoe beide passages met elkaar in overeenstemming te
brengen 35 .
Erasmus roemde in een van zijn redevoeringen Philips de Schone
als de vredesvorst van zijn tijd, voortreffelijker dan men zich zelfs
had kunnen wensen. Het wekt daarom sterk de verwondering, in
hetzelfde werk te lezen, dat deze zo bij uitstek op vrede ingestelde
vorst, meer dan wie ook onder zijn tijdgenoten, zich op een oorlog
voorbereidde en bedreven was in de krijgshandel 36 . Volgens deze
voorstelling van zaken moet in Philips de krijgsheld de vredesvorst
hebben geëvenaard en, wijl de een van de ander zo zeer verschilt.
35 Machiavelli N . . Il Principe, ed. Burd L., Oxford 1891, p. 2 7 7 :
„Debbe adunque un principe non avere altro oggetto né altro pensiero, ne
prendere cosa alcuna per sua arte fuori della guerra ed ordini e disciplina di
essa: perchè quella è sola arte che si aspetta a chi comanda"; p. 3 4 5 - 3 4 6 :
„Debbe ancora un principe mostrarsi amatore della virtù, ed onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso, debbe animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro, e nella mercanzia e nell' agricoltura, ed in
ogni altro esercizio degli uomini . . . . deve preparare premii a chi vuol fare
queste cose, ed a qualunque pensa in qualunque modo di ampliare la sua città
о il suo Stato. Debbe, oltre a questo, ne' tempi convenienti dell' anno tenere
occupati i populi con feste et spettacolli".
3 6
Erasmus, Pcmegjjncus, col. 5 4 0 : ,,At cum nobis optabilius, tum tibi
gloriosius est, quod ex re Pacificus appellaris". Kort hiervoor verklaarde
Erasmus in dezelfde redevoering, col. 5 3 3 : „ О nos terque quaterque felices,
quibus divino muñere talis datus est Princeps, qualem ex omni mortalium numero,
ñeque suffragiis deligere, ñeque votis optare potuissemus" ; Panegyricus, col. 541 :
„Denique, quis in omni genere progymnasmatum militarium exercitatior?"
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lijkt de conclusie aanvaardbaar, althans een discussie waard, dat
Philips in de voorstelling van zijn panegyrist een dubbelfiguur is geweest. Een dergelijk vermoeden doet een versregel van Hooft rijzen
omtrent Hendrik de Grote, waarin hij die koning typeerde als: „De
Soon des Krijghsgods, en de Vader van de Vrede" 37 .
Merkwaardige uitspraken betreffende het uiterlijk van de vorst
geven nieuwe grond voor het gerezen vermoeden.
Erasmus ontwaarde in de gelaatstrekken van Philips de Schone
een zeer bijzondere beminnelijke aanvalligheid en niet minder een
huiveringwekkende majesteit. Deze trekken waren zo vermengd, dat
noch de bekoorlijkheid de schroom voor die vorst verminderde, noch
de waardigheid afbreuk deed aan zijn bekoorlijkheid. Het kwam
Erasmus voor, alsof Philips twee aangezichten had, nl. dat van Mars
en Apollo ; het een geheel en al huiveringwekkende majesteit, dat de
vijanden deed afschrikken, het ander geheel en al aantrekkelijkheid,
dat goedwillenden niet anders dan lief konden hebben 38 .
Deze verwonderlijke en wonderlijke visie, vindt men in wezen
terug in een gedicht van Vondel op de beeltenis van Frederik
Hendrik :
„Wie, die dit aenschijn siet, moet niet in liefde blaecken?
Wat vyand schout dit aen, en ziddert niet bedeest?
Dit 's Frederick, die stal hield in 't verloop der saecken.
En binnen werd bemint, van buyten werd gevreest" 39 .
J. D. M. Cornelissen gaf als zijn mening te kennen, dat Vondel
zich liet leiden door het begrip, dat de liefde binnenslands een voorwaarde was voor de vrees buitenslands 40 . Waar nu, zoals uit de
37 Hooft P . . Op het Bestandl, Gedichten, dl I, p. 82, vs. 38.
38
Erasmus, Panegyricus, col. 5 2 3 : ,,ac to tam faciem sic ex amabili quadam venustate pariter ac majestate temperatam, ut neque gratia minuat reverentiam, neque dignitas officiât gratiae, qualem arbitrer fuisse illi, in quo uno
quasi geminos vultus Martis atque Apollonis aparuisse, scripsit Calphumius,
idque in rustico quidem carmine, sed quo nihil possit dici minus rusticum.
Elucet enim omnino in te talis quidam oris habitus, qualem et hostes formidare,
et vereri improbi possint, boni vero non possint non amare".
39
Vondel, Op de beeldenis van vorst Fredericlf Henrick ( 1 6 2 5 ) .
40
Cornelissen J., Hooft en Tacitus, Bijdrage tol de fyennis van de Vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft der 17e eeww, Nijmegen-Utrecht 1938,
p. 89.
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beschrijving van Erasmus blijkt, het gelaat van de vorst voor de
vijand geheel en al afschrikwekkend is en voor de onderdanen geheel
en al liefde uitdrukt, lijkt de veronderstelling niet gewaagd, dat de
vredesvorst ten aanzien van het binnenland is gedacht als het tegenbeeld van de krijgsheld ten aanzien van het buitenland.
Legt men naast de beschrijving van het uiterlijk van de vorst individueel, die van een vorstelijk paar, dan blijkt de contrastwerking
van de uiterlijke verschijning geprojecteerd te worden in de tegenstelling tussen man en vrouw.
De Leidse professor G. Bidloo b.v. beschreef Prins Willem III
als een koning, wiens statig wezen vrees en ontzag afdwong en zijn
gemalin Maria als een vorstin, wier volmaakte schoonheid bij alle
onderdanen liefde opwekte. Niettegenstaande deze beschrijving van
Maria als de contrasterende wederhelft van Willem III, noemde de
hoogleraar haar in dezelfde redevoering „zijn tweede Zelf", derhalve
zijn volkomen gelijke 41 . Wij menen te meer deze conclusie te mogen
trekken, daar een collega van de genoemde hoogleraar blijk geeft
hetzelfde vorstenpaar in geestelijk opzicht eikaars gelijken te achten,
waar hij beweert, dat Maria bij haar overlijden in de persoon van
haar echtgenoot een „verissimam suae simul mentis effigiem" had
nagelaten 42 . Volgens Bidloo's voorstelling vormde dus het echtpaar
Willem III-Maria een tegenstelling als man en vrouw, en tegelijkertijd een gelijkheid, hetgeen inhoudt, dat elk van beiden als een
mannelijk-vrouwelijk wezen werd gezien. Moet aan een dergelijke
conceptie misschien worden toegeschreven, dat Christina van Zweden
bekend stond als een vorstin, die in alle opzichten man was, behalve
alleen hierin, dat zij vrouw was? 43 .
41

Bidloo G., 's Craavenhaage Zegevierende; op den dag der Crooning van
Haare Majesteiten, Willem en Marie: Koning en Koningin Van Engeland,
Schotland, Vrancl{rijcl( en Yrland, 's Gravenh. ( 1 6 8 9 ) , p. 21 : „Het staatelijk
weezen van den Koning en de volmaakte schoonheid van de Koningin, baarden
heusch ontzach en dankbaare liefde in allen, wiên het gelukte hunne Aangezichten te moogen beschouwen". Het citaat in de tekst komt voor p. 19.
42 Gronovius J., Pietas ultima Academiae Lugduno-Batavae circa Serenissimum et Potentissimum Magnae Britannie Regem Wilhelmum III Baiaviae
Cubematorem immature defuncium, Lugd. Bat. 1 702, p. 5 1 .
43
Zie de toelichting bij Vondels Af zetsel der Koningkl'Scke Printe ( 1 6 4 7 )
in de van Lennep-Unger editie van diens werken, p. 126.
2
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Erasmus' beschrijving van het gelaat van Philips de Schone ge
tuigt van de grote belangstelling, die de humanisten aan de dag
legden voor het uiterlijk van de vorsten. Hoe ver die belangstelling
reikte, toont de beschrijving van Karel V door de Spanjaard Santa
Cruz, waarin van alle lichaamsdelen vorm, kleur en proporties zijn
aangegeven, alsof het hier een schoonheidskoningin betrof. De histori
cus Brandi noemde deze beschrijving een typisch product van het
humanisme. Tevens vestigde hij er de aandacht op, dat bij dergelijke
beschrijvingen de neiging bestond aan vormenschoonheid conclusies
te verbinden voor de in die vormen gehulde geest. Daarvoor verwees
hij met name naar het bekende boek van Firenzuola over de vrouwen
schoonheid 4 4 .
Brandi verklaarde dit verschijnsel als een nawerking van en een
aansluiting bij de Gotische kunstopvattingen.
Wij menen hier te doen te hebben met een verschijnsel, dat hoewel
tot op zekere hoogte eigen aan alle tijden, zich bij de humanisten
scherp heeft afgetekend, hetgeen te verklaren is uit hun denkwijze.
Erasmus b.v. stelde als regel, dat aan uitstekende lichamelijke kwali
teiten evenwaardige karaktereigenschappen beantwoorden 45 . De
uiterlijke verschijning bepaalde volgens deze regel het oordeel over
het innerlijk. Wijl dus voor Erasmus het gelaat de spiegel van de ziel
was, kan men uit zijn beschrijving van het aanschijn van Philips de
Schone opmaken, dat hij de zo totaal verschillende eigenschappen
vrees in te boezemen en liefde te wekken, tot de uiterste graad op
gevoerd en elkaar in evenwicht houdend, aanwezig achtte.
Die zelfde spanning tussen twee uitersten, nl. het vernuft van Cato
en de dapperheid van Augustus zag Jan Vos uitgedrukt in en door
de beeltenis van de Stedendwinger, waarop hij de volgende regels
dichtte :

4 4
Brandi К., Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit
und eines Weltreiches, München ( 1 9 3 7 ) , p. 169.
45 Erasmus, Panegyricus, col. 541 : „tarnen absolutum quiddam est, cum
ingenti animo, egregium membrorum robur amplitudoque respondet" ; col. 526
gaat hij nog verder en laat aan deze gaven een gelijkwaardige fortuin beantwoorden: „Porro si qua omnino perfecta felicitas in hac vita censeri debet,
minim ni ea est, cum ad egregias corporis dotes pares animi virtu tes respondent,
tum has quoque fortunae successus adaequat".

18

„Vernuft en Dapperheidt, die hem door d'aardt verbreien.
Verschijnen in 't gelaat met onderling gespan.
Zoo ziet men Kato en Augustus in een man.
Hij wijkt noch Griex verstandt, noch Roomsche wapenkunsten"
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.

Hier rijst de vraag, of de humanisten de eigenschappen, die zij de
vorst toekenden, niet hebben gedacht als een complex van gelijkwaardige op de spits gedreven contrasten, waarin een onderlinge hiërarchie
evenzeer ontbreekt, als in de schakels van de halsketen door de vorst
gedragen, die het zinnebeeld van zijn deugden was 47 . Deze vraag
klemt te meer, wijl zij de vorst typeerden in paren van tegenstellingen
als staatsman-veldheer, profeet-veldheer, veldheer-soldaat, mens-dier
en leeuw-vos 48 .
46

Vos J., Plichi-vaarzen aan Haar Hoogheit Mevroutv de Princes Douariere van Oranje, toen Haar Doorluchtigheit m\j mei het goude heelt van Haar
gemaal Frederic Hendrik Prins van Oranje, etc. begenadigde. Alle de gedichten, dl. II, p. 500.
47
Erasmus, Stuliitiae Laus, col. 4 8 0 : „Deinde addite huic torquem auream,
omnium virtutum cohaerentium consensum indicantem".
48 Machiavelli schreef de vorst in zijn handboek voor, dat hij profeet en
veldheer behoort te zijn, zie II Principe, p. 2 1 0 : „Di qui nacque che tutti
i profeti armati vinsero, e i disarmati rovinarono, perchè, oltre alle cose
dette, la natura de' popoli è varia, ed è facile a persuadere loro una cosa, ma
è difficile fermarli in quella persuasione". Voorts wees hij er op, dat de principe
de mens en het dier, de leeuw en de vos in zich behoort te verenigen. Zie
p. 300-303: „Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere:
Tuna, con le leggi, l'altra, con la forza: quel primo modo è proprio dell' uomo,
quel secondo delle bestie; ma perchè il primo spesse volte non basta, conviene
ricorrere al secondo. Pertanto ad un principe è necessario saper bene usare la
bestia e l'uomo. Questa parte è stata insegnata a' prìncipi copertamente dagli
antichi scrittori, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli prìncipi
antichi furono dati a nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina li
custodisse: il che non vuole dire altro, l'avere per precettore un mezzo bestia et
mezzo uomo, se non che bisogna ad un principe sapere usare l'una e l'altra
natura; e l'una senza l'altra non è durabile. Essendo adunque un principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quella pigliare la volpe ed il
lione ; perchè il lione non si defende dai lacci, la volpe non si defende da' lupi.
Bisogna adunque essere volpe a conoscere i lacci, e lione a sbigottire i lupi".
Zie ook p. 319.
Volgens Bossuet wekte Cromwel de illusie een vorst te zijn, „en mêlant mille
personnages divers, en faisant le docteur et le prophète aussi bien que le soldat et
le capitaine". Zie Oraison funèbre de Henriette-Marie de France, Reine de la
Grande-Bretagne, Oeuvres complètes, éd. Liège 1863, t. I, p. 428.
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Met het bovenstaande beogen wij niet een antwoord op de gerezen
vraag te geven, maar enkel de gegrondheid er van en dus de wenselijkheid van een nadere bestudering aannemelijk te maken.
Ook wat de afzonderlijke eigenschappen betreft stuit men op een
zekere tegenspraak, welke een onderzoek naar de structuur der
humanistische vorstenvisie wenselijk maakt. Nemen wij b.v. de justitia.
Machiavelli heeft met het poneren van de stelling, dat de vorst aan
de kracht van de leeuw de listigheid van de vos moet paren, het
probleem aan de orde gesteld, of de vorst list, veinzerij, bedrog en
woordbreuk als strijdmiddelen mag aanwenden. Zijn onomwonden
verklaring, dat deze strijdmiddelen onontbeerlijk zijn voor de vorst,
die zijn positie wil handhaven heeft hem berucht gemaakt. Het hoofdstuk over de trouw leidde hij echter in met een lofspraak op de vorst,
die zijn woord houdt en rechtschapen handelt 49 .
Anno 1660 typeerde men te Amsterdam de Zwijger als staatsman en veldheer, door de persoon, die de prins voorstelde dubbel te kleden, ni. met de
tabbaard van een staatsman en het haraas van de veldheer: „hij is onder zijn
tabbert geharnast". Tevens karakteriseerde men Oranje als vos en leeuw door
deze dieren als emblemen bij hem aan te brengen. Het bijschrift luidde:
„Hier ziet men Willem, vol van Staat- en oorlogstreeken.
Zijn hart verbergt een Leeuw, en 't hooft een schrandre Vos".
Zie Vos J., Beschrijving der Vertooningen op de Siaalcywagens, die voor
Mevrouiv Hare Koninglijke Hoogheit De Princes Van Oranje, etc. En Haar
Zoon Zijn Hoogheit De Prins Van Oranje en Nassau, etc. door order van de
Wei-Eed. Eed. Grootachtbare Heeren Burgemeesteren der Stadt Amsterdam,
in 't jaar 1660, op de Markt vertoont zijn, en door de Stadt reden, toen Hare
Doorluchtigste Hoogheden hel Raadthuis met Hare tegenreoordigheidt vereerden. Alle de gedichten, dl. I, p. 627.
W a t de typering veldheer-soldaat betreft wijzen wij er op, dat de vorst in
een gevecht steeds volgens de voorstelling der schrijvers optreedt in de dubbele
kwaliteit van veldheer en soldaat: „ A Tunis on Ie (Karel V ) vit haranguer ses
soldats sous le feu de l'ennemi et combattre en soldat", zie Kervijn de Lettenhove H., La Toison d'Or. Notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre (depuis
l'année 1429 jusqu'à l'année 1579). Bruxelles 1907, p. 7 4 ; „sa (Hendrik de
Grote) dignité de Général ne le dispensant des fatigues et des perils de simple
soldat", zie Perefixe H . de. Histoire du Roy Henry le Grand, Amst. 1664,
p. 5 0 6 ; 5-6. „ D e Prince van Orange (Maurits in de slag bij Nieuwpoort) dede
beide het werk van een Overste en Soldaat", zie Huybert P . de, Apologie tegens
de algemene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe.
Leiden 1 770. p. 163.
49 Machiavelli, a.w., p. 3 0 3 : „Non può pertanto un signore prudente, né
debbe osservare la fede, quando tale osservanzia gli torni contro, e che sono
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Hetzelfde probleem besprak enkele jaren later de Fransman
Budeus. Ook deze auteur betrapt men op een zekere dubbelzinnigheid, waar hij beweert, dat de vorst als voorbeeld voor het volk de
eerlijkheid behoort te belichamen, maar wijl hij regeren moet in een
bedorven wereld, waarin dapperheid alleen niet toereikend is, noodzakelijk list en woordbreuk als strijdmiddel moet gebruiken.
Een schrijver over de Nederlandse politieke geschriften in het door
ons bestreken tijdvak, merkte bij de bestudering van Lipsius op, dat
deze auteur op de ene plaats in zijn werken de vorst met de meeste
aandrang voorhield de deugd van waarachtigheid te beoefenen en
hem elders toestond bedrog te plegen. Bedoelde schrijver zag daarin
een blijk van de onstandvastigheid van Lipsius, die immers ook meermalen van geloofsovertuiging wisselde 51 . Hetgeen wij zojuist op-

spente le cagioni che la fecero promettere. E se gli uomini fussero tutti buoni,
questo precetto non sarebbe buono ; ma perchè sono tristi, e non l'osserverebbero
a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro".
Zie verder p. 2 9 7 - 2 9 8 : „Quanto sia laudabile in un principe mantenere la
fede e vivere integrità, e non con astuzia, ciascuno lo intende".
50
Triwunatz M., Guillaume Bude 's De Γ institution du Prince. Ein Bei
trag zur Geschichte der Renaissancebewegung in Frankreich, Erlangen-Leipzig
1903, p. 6 4 : „Manchmal hilft die Schlauheit mehr als die Tapferkeit und
manchmal verdienen die Leute nicht, dass man sich ihnen gegenüber offen und
edel zeigt. Der König soll also nach Umständen das Fell des Löwen oder des
Fuchses anzuziehen bereit sein"; p. 6 4 : „So sind z.B. beide (Budeus en
Machiavelli) der Meinung, dass der König . . . . das gegebene Wort nur dann
halten soll, wenn er davon keinen Schaden hat"; p. 5 4 : „Er (de koning)
könnte sich wohl darauf berufen, dass für ihn nicht dieselben Gesetze gelten wie
für die Anderen, nur wäre dies eine schlechte Ausrede; denn wenn die Könige
den irdischen Gesetzen nicht unterliegen, so geschieht dies deshalb, weil man
voraussetzt, sie seien so vollkommen, von der Gerechtigkeit so durchdrungen,
dass es nicht nötig sei, sie durch die Furcht vor der Strafe zu beschränken" ;
p. 5 8 : „wenn also der König nicht die verkörperte Ehrlichkeit ist, so wird sein
Volk ein schlechtes Vorbild zur Nachahmung haben".
51
Geurts P., Overzicht van de Nederlandsche politieke geschriften tot in
de eerste helft der 17e eeuw, Maastricht 1942, p. 142: „Zoo raadt hij den
vorst wantrouwen en dissimulatie aan (fraus levis) en wil hij omkooperij en
deceptatio tolereeren (fraus media). Hij veroordeelt echter ontrouw en onrechtvaardigheid. Onder deceptatio verstaat hij, anderen in zijn voordeel laten
handelen door misleiding en leugen". Dubbelzinnigheid constateerde de schrijver
over de gehele lijn van Lipsius' deugdenleer: „de anti-Machiavellist wordt
Machiavellist, als hij het terrein der eigenlijke politiek betreedt", p. 143. Zie
voor de verklaring hiervan, p. 140.
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merkten over Machiavelli en Budeus wijst er op, dat zij aan hetzelfde
euvel leden. Daarom komt het ons voor, dat het feit, dat de auteur
van De constantia zo weinig blijk gaf de constantia te bezitten, moet
worden toegeschreven aan beïnvloeding door de denkbeelden van zijn
tijd. En dat die inwerking tot zulke tegenstrijdige opvattingen leidde,
geeft ons te denken over de mentaliteit van het humanisme.
Wij gaan, gelijk gezegd, in dit werk op deze vraagpunten, hoe
interessant htm bestudering ook is, niet nader in, maar bepalen ons
onderzoek tot die opvattingen omtrent de vorst, welke de humanisten
door de voorstelling van de Phoenix tot uitdrukking wilden brengen.
Hieraan gaven wij de voorkeur vooreerst, wijl dit geschrift een dissertatie is, hetgeen ons noodzaakte de behandelde stof te beperken. Vervolgens menen wij, dat een behandeling van het thema Phoenix voldoende bewijzen oplevert om aan te tonen, dat de tegenspraken niet
incidenteel voorkomen, maar het gevolg zijn van twee elkaar uitsluitende gedachtenlijnen. In de derde plaats spruit onze voorkeur
voort uit het feit, dat de behandeling van het Phoenix-motief ons in
staat stelt enige historische problemen onder de loupe te nemen, als
daar zijn, de betekenis van het Mausoleum der Oranjes te Delft en
Rembrandts Phoenix-ets.
Het eerste geldt sinds R. de Beaufort er over schreef, althans wat
de hoofdfiguren betreft, niet langer als een probleem, terwijl het naar
onze mening nog steeds om een aanvaardbare oplossing vraagt.
Wat Rembrandts befaamde ets aangaat, deze staat tot op de
huidige dag in de belangstelling van kunsthistorici en historici. Mogelijk vleien wij ons niet met een ijdele hoop, dat plaatsing van dit
probleem tegen de achtergrond van de algemene instelling van het
humanisme, bepaalde trekken sterker zal doen uitkomen en de oplossing nader zal brengen.
De opvattingen welke wij in dit onderzoek zullen behandelen
komen hierop neer. De humanisten kenden de vorst een natuur en
eigenschappen toe, welke hem typeren als een dubbelfiguur, zowel ten
opzichte van zijn verbondenheid met zijn dynastie naar verleden en
toekomst, alsook ten aanzien van het volk, waarvan de vorst als de
personificatie gold. Die dualiteit bestond hierin, dat men iedere
nieuwe vorst karakteriseerde als de voortzetting van de voorganger en
tevens als een volkomen nieuwe verschijning. De staat, de samen-
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vatting van het volk, gold, hoewel er een nieuwe vorst aan het bewind
kwam, als de voortzetting van de oude politieke gemeenschap, zonder
dat er enig nieuw element optrad en tegelijkertijd stelde men het voor,
dat door de troonswisseling een geheel nieuw begin werd gemaakt en
een nieuwe ontwikkeling los van het verleden inzette. Deze visie verzinnebeeldden de humanisten in de Egyptische zonnevogel Phoenix,
die stervend uit zijn as herrijst.
Impliceert de Phoenix-idee een voortdurende verjonging en dus een
eeuwig voortleven na de dood, dan wordt het begrijpelijk, dat de
humanisten op een bijzondere wijze aandacht schonken aan de faam.
Dit element immers leent zich bij uitstek voor een constructie in de
geest van de Phoenix. De vorst, hoewel naar het lichaam gestorven,
blijft in en door de roem van zijn daden voortbestaan.
Het Phoenix-motief keert terug in alle belangrijke onderdelen van
de humanistische vorstenvisie en kan derhalve om die reden reeds
universeel heten. Het is bovendien nog algemeen in deze zin, gelijk
wij hopen aan te tonen, dat het bij schrijvers van de meest uiteenlopende richtingen voorkomt. Een antwoord gebaseerd op een ontleding van dit motief, dunkt ons derhalve op zich zelf voldoende
bewijskracht te hebben voor het probleem, in het begin van deze
inleiding opgeworpen, hoe de allerwegen te constateren tegenstrijdigheid in opvatting van ideeën betreffende vorst en staat te verklaren.
De gang van het betoog is in grote lijn de volgende.
In het eerste hoofdstuk zullen wij trachten een antwoord te geven
op de vraag, of de humanisten de vorst als een God of mens beschouwden. Dit onderwerp nemen wij als uitgangspunt, want trekt
men de daar gevonden lijnen door, dan vindt men die in het Phoenixmotief terug.
Hierbij aansluitend vragen wij in het tweede hoofdstuk de aandacht voor de cultus van de faam. Tevens behandelen wij in dit
hoofdstuk de hoofdfiguren van het Mausoleum der Oranjes te Delft
en het standpunt der calvinisten ten aanzien van de faamcultus.
In het derde hoofdstuk geven wij een uiteenzetting van de ideeën,
welke de humanisten met het Phoenix-symbool tot uitdrukking wilden
brengen. Voorts zullen wij daarin doen zien, hoe men in de zestiende
en zeventiende eeuw dit symbool placht toe te passen. Aan het einde
van dit hoofdstuk bespreken wij het standpunt der calvinisten ten

23

aanzien van de Phoenix-gedachte en hun mening omtrent haar symbolische uitbeelding.
Ten slotte behandelen wij het probleem van Rembrandts Phoenixets, waartoe de voorafgaande beschouwingen leiden en in het licht
waarvan de oplossing mogelijk is.
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I. D E V O R S T

GOD OF

MENS?

Het komt ons gewenst voor, de beantwoording van de hierboven gestelde vraag te doen voorafgaan van een korte samenvatting van de
meningen welke men in de Oudheid en Middeleeuwen huldigde omtrent het wezen van de vorst. Beide perioden hebben immers ongetwijfeld een zekere invloed op de humanisten uitgeoefend. Met de
klassieke Oudheid zochten de humanisten bewust contact als een
navolgenswaardig voorbeeld. De Middeleeuwen daarentegen wezen
zij af; echter mag men niet aannemen, dat de historische wet van de
continuïteit voor hen niet heeft gegolden en zij zich geheel aan de
invloed van de onmiddellijk voorafgaande periode geheel hebben
kunnen onttrekken.
Waar het hier tijdvakken uit de geschiedenis geldt, welke buiten
het door ons bestudeerde terrein liggen, zal het de lezer niet verwonderen, dat deze samenvatting is geput uit werken van schrijvers,
die met gezag over het betreffende onderwerp hebben gehandeld 1 .
Gedurende de gehele Oudheid was het voor de Egyptenaren een
oeroud en steeds gehuldigd dogma, dat de vorst een goddelijk wezen
is. „Zoon van Ra", was een vaststaande koningstitel en deze was
volstrekt realistisch bedoeld. Want hij was de uitdrukking van de
idee, dat de zonnegod in de gestalte van de aardse vader de koning
heeft verwekt. Dit geloof leefde voort tot in de Romeinse keizerstijd
1

Voor deze samenvatting maakten wij gebruik van: Huby J., Christus.
Manuel d'histoire des religions, Paris 1934; Scott K., The Imperial Cult under
the Flavians, Stuttgart-Berlin 1936; Lietzmann H., Der [Veltheiland, Bonn
1909; Dölger F., „Herrschergewalt hat Cottes Macht", Ein antikes Sprichwort hei Artemidoros von Daldis. In: Antike und Christentum, Band III, Heft 2
(1932), ρ. 12Θ en vlg. ; Bloch M., Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel atribué à la puissance royale particulièrement en France et en
Angleterre, Strasbourg 1924.
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en de enige wijziging, die zich dan heeft voorgedaan, is slechts een
verandering van de Egyptische benamingen in Grieks-Romeinse.
Bij de Oudbabyloniërs is de verering van de koning als een goddelijk wezen een reeds zeer vroeg optredend verschijnsel en men vindt
dit eveneens met betrekking tot de latere Assyrische heersers. Deze
cultus van de vorst had zich ten tijde van Alexander de Grote over
bijna de gehele Oriënt verbreid. Zijn verstandige en tegemoetkomende
houding jegens de onderworpen volken, bracht hen er toe, in hem de
wettige opvolger te zien van hun voormalige heersers en in die hoedanigheid schonken zij de grote veroveraar de titel en eer van God.
De Diadochen waren ook in dit opzicht zijn opvolgers.
De gebruikelijke verering in de Diadochenrijken droeg men op de
Romeinse overheersers over, toen deze staten in de tweede en eerste
eeuw voor Christus deel gingen uitmaken van hun grondgebied. Daarmede was de weg gebaand voor de verering van de Romeinse keizers
als goddelijke wezens, te meer, daar door het optreden van Augustus
de algemeen gekoesterde hoop op een heiland, die de toenmalige
wereld van haar kwalen zou genezen, in vervulling scheen te gaan.
Deze ontwikkeling bereikte het hoogtepunt onder keizer Diocletianus,
die zijn verering als een God ten zeerste aanmoedigde.
De antieke conceptie van de vorst als een goddelijk wezen, berustte op de mening, dat wie op aarde met heerschappij en oppergezag
is bekleed, geen macht boven zich kan hebben gesteld en daarom de
Goden gelijk is. Een dergelijke opvatting over de persoonlijkheid van
de vorst is met de christelijke leer onverenigbaar. Dit leidde tot het
conflict tussen de Romeinse keizers en de christenen, dat tot inzet
had de erkenning van het goddelijk keizerschap en daarmede van de
staat, welke men met de keizer vereenzelvigde. Deze strijd, hoewel
door verschillende keizers met grote verbittering gevoerd, daar zij
meenden, dat het voortbestaan van het Rijk zelf op het spel stond,
is nog tegen het einde van de Oudheid ten gunste van de christenen
beslist.
In de Middeleeuwen overheerste de christelijke levensbeschouwing
en in overeenstemming hiermede wees men de conceptie van de vorst
als een goddelijk wezen bijna unaniem af. Hoe streng men in dit
opzicht dacht bewijst een verwijt door Karel de Grote of althans
iemand uit zijn omgeving, tot Byzantium gericht over het daar nog
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van ouds bestaande gebruik de keizer als divus te betitelen, ofschoon
dit woord in betekenis sterk was verzwakt. Slechts bij hoge uitzondering vindt men tegen het einde van de twaalfde eeuw keizer
Hendrik VI als God en omstreeks een eeuw later de koningen in het
algemeen als halfgoden aangeduid. De historicus M. Bloch meende
deze afwijkingen te moeten toeschrijven aan de lectuur van klassieke
auteurs 2 .
Zien wij nu hoe de humanisten dachten over de persoonlijkheid
van de vorst.
Bij de lezing hunner geschriften valt het op, dat zij zich bij herhaling een denkbeeld vormen omtrent zijn persoonlijkheid door middel
van vergelijkingen, inzonderheid met God. Het trekken van parallellen
tussen de vorst en God is zeker niet specifiek humanistisch. Het komt
in de Middeleeuwen eveneens voor, b.v. de uitspraak van Dionysius
de Karthuizer: „quod Deus est inter Coelitum ordines, id Episcopus
sit in Ecclesia, id Princeps in República" 3 .
Bemerkenswaardig echter zijn twee feiten. In de eerste plaats
komen deze vergelijkingen bij de humanisten veel talrijker voor. In
de tweede plaats gaven zij daaraan een eigen humanistische zin. Hiervan kan onder verwijzing naar het vervolg nu reeds worden gezegd,
dat er, anders dan in de Middeleeuwse beschouwing, geen sprake is
van een deelhebben aan Gods volmaakte wezen en macht. De humanist ging verder en aanvaardde een gelijkheid, zoals onder zal blijken.
De vergelijking van de vorst met God dringt zich als het ware op,
wanneer men, gelijk de humanisten enerzijds deden, de betekenis van
de eerstgenoemde aanzienlijk overschat.
God beheerst het heelal. Hij is verheven boven alle schepselen,
oneindig volmaakt en de oorsprong van alle goed. De vorst is gesteld
om te regeren op aarde, men achtte hem verheven boven alle onderdanen, zoals God verheven is boven al het geschapene. Men nam bij
veronderstelling aan, dat hij, gelijk hij volgens de humanistische opvatting behoorde te zijn, een volmaakte vorst was en de bron van alle
goed voor het onder hem gestelde volk 4 . Op deze gelijkenis doelen
2

Bloch, a.w., p. 352 en vlg.
Erasmus, Institutio principis christiam, col. 569.
4
Philips de Schone was naar de 'voorstelling van Erasmus een beter vorst
dan men zich zelfs kon wensen, zie Inleiding noot 36. Motteville en Saint Simon
3
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de humanisten, wanneer zij de vorst een imago of simulacrum Dei
noemen. Zo b.v. Erasmus waar hij schrijft, dat het knap door
Plutarchus is gezegd, dat een goede vorst een levend beeld is van
God, Die oneindig goed en tevens almachtig is. Wiens goedheid allen
tot heil wil strekken en Wiens macht Hem daartoe ook in staat stelt 5 .
De Ronsard staat een bijzondere overeenkomst tussen de vorst en
God voor de geest, als hij beweert, dat er op aarde niets zo volmaakt
is dan een gematigd en bescheiden vorst, wiens deugden in de juiste
verhouding zijn afgemeten. Deze vorst — zo voegde hij daaraan
toe — heeft alleen onder de mensen het vererenswaardig en ontzagwekkend beeld van God op zijn aanschijn geprent 6 .
George Sauromanus noemde Maximiliaan I een „imago Dei" en
achtte deze benaming ten volle gerechtvaardigd door de wijze, waarop
die keizer de eendracht in zijn rijk had hersteld, waarin hij een
treffende overeenkomst zag met het handhaven van het evenwicht der
onderling zo verschillende natuurkrachten door God 7 .
beschreven Lodewijk X I V als de ideale vorst door La Bruyère geschilderd.
Zie Bourgeois E., Le grand siècle. Louis IXV. Les arts. Les idées. Paris 1896,
p. 4 0 ; G. van Hoghendorp kende Maurits ,,meer als menschelycke volmaecktheden" toe van zijn „Vorstelycke Deuchden". Zie zijn Truer-Spel Van de
Moordt, begaen aan Wilhem by der Gratie Cods, Prince van Oraengien, e t c ,
Amst. 1617, Opdracht, niet gepagineerd.
5
Erasmus, Instiiulio principis christiani, col. 5 6 9 : „Princeps salutaris, ut
erudite dictum est a Plutarcho, vivum quoddam est Dei simulacrum, qui simul
et optimus est et potentissimus, cui bonitas hoc praestat, ut omnibus prodesse
velit, potentia, ut quibus velit, possit quoque".
6
Ronsard de. Le Bocage Royal, Panégyrique de la Renommee: A Henry
III. Roy de France et de Pologne. Oeuvres, t. III, p. 197:
„Nature qui peut tout, dont le ventre desserre
Toutes perfections, ne donne à nostre terre
Rien si parfait qu'vn Roy modeste et modéré.
Et au poids de vertu iustement mesuré.
Seul entre les humains il a peinte au visage
De Dieu la venerable et redoutable image:
Il en est le mirouër".
Deze woorden hebben betrekking op Hendrik III.
7
Sauromanus G., Ad Augustos Principes, Carolum, Imp. Romanorum
electum, et Ferdinandum Germanum, post Maximiliani Caesaris obilum Oratio
Georg» Sauromani, Freherus, Rerum Germanicarvm scriptores, t. II, p. 7 5 0 :
„Nam quis vnquam Imperatorum, Dei illkis Opt. Max. cuius in terris imaginem
et personam gerebat, venus dignitatem et decus sustinere, quam ipse nuper visus
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Gelijk wij boven reeds aanstipten bedoelde men met beeld Gods
een gelijkheid tussen vorst en God. Dit is evident het geval in een
toespraak anno 1609 door Jacobus gehouden tot de leden van het
Engelse parlement. Koningen worden met recht Goden genoemd zo
verklaarde hij : „for that they exercise a manner or resemblance of
Diuine power vpon earth. For if you will consider the attributes to
God, you shall see how they agree in the person of a King. God
hath power to create, or destroy, make, or vnmake at his pleasure, to
giue life or send death, to iudge all, and to be iudged nor accomptable
to none: To raise low things and to make high things low at his
pleasure, and to God are both soul and body due. And the like
power haue Kings: they make and vnmake their subiects: they haue
power of raising and casting downe: of life and death: Judge ouer
all their subjects, and in all causes and yet accomptable to none but
God onely. They haue power to exalt low things and abase high
things, and make of their subjects like men at the Chesse" 8 .
Hier blijkt dezelfde voluntaristische vrijmacht als die men God
toeschreef te worden toegekend aan de koningen. Het vorstelijk absolutisme is volgens deze uitspraak identiek met het goddelijk absolutisme. Want evenmin als de mens enig recht kan doen gelden tegenover God, hebben de onderdanen enig recht, welk dan ook, ten
aanzien van de vorst, die met hen mag handelen als de schaakspeler
met zijn stukken.
Toekenning van de God of althans de Goden toegeschreven voluntaristische vrijmacht aan de vorst en daarmede gelijkstelling van de
vorst aan God, vindt men eveneens in de volgende uitspraak van de
Ronsard :
est? . . . . An non quemadmodum DEus (sic) rerum princeps et architectus, eiementis quibus haec omnia consistunt temperiem, motum, et suum cuique cursum,
inaequabili quodam firmamento contulit, atque ea quamvis natura diversa commiscuit, et aeternis vinculis conglutinauit; sic ipse Caesar in tanta rerum disiunctione ac pertubatione, undique fluitantibus et laborantibus rebus humanis subuenit, omnibus aequabilitatem restituii, et Reges qui tamquam dementa inter
se concurrere confundique videbantur, partim auctoritate et armis ad concordantiam reduxit, partim comitate et beneuolentia in mutuam gratiam et amorem
reposuit".
8
The political Tvorks of James I, ed. McIIwain Ch., Cambridge 1918,
p. 307-308.
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„Les Princes et les Dieux ont pouuoir de tout faire:
Hérétique est celuy qui pense le contraire" 9 .
Men kon echter ook nog op een andere wijze er toe komen de vorst
als een God te beschouwen, b.v. door de vorst als gezagsdrager gelijk
te denken aan God, de oorsprong van het vorstelijk gezag.
De koningen — aldus redeneerde Bossuet — handelen als dienaren
en plaatsvervangers van God op aarde. Bijgevolg is de troon van een
koning niet die van een mens, maar van God zelf: „Ie trône royal n'est
pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même".
Onmiddellijk zij hier aan toegevoegd, dat Bossuet in hetzelfde
betoog ook de orthodoxe mening huldigde 10 .
De redenering van Bossuet vinden wij in dichterlijke taal ook bij
Vondel :
„De weerelt wort getoomt van wyder te verwilderen
Door goddelijck gezagh, dat uit de woleken straelt:
Maer 's hemels Majesteit, van niemants hant te schilderen.
Met haer gezagh en glans in Vorsten is gedaelt;
d'Onsterflijckheit in klay, die sterflijck is, verschenen.
De Godtheit in den mensch, de mogentheit in stof" 11 .
Volgens deze beschouwing zijn de vorst als gezagsdrager en God
identiek, echter maakte Vondel in het vervolg van het gedicht, waaraan deze regels zijn ontleend, een duidelijke scheiding tussen beiden.
Wanneer ds Goethals van Frederik Hendrik getuigt, dat deze
prins tijdens zijn leven in de ogen van het Nederlandse volk „als een
Godt op der aerden" is geweest, voert hij daarvoor de volgende reden
aan. Koningen, vorsten en prinsen verschillen in ontelbare dingen van
9

Ronsard de. Le Bocage Royal, Oeuvres, t. HI, p. 214.
Bossuet J., Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte,
Oeuvres, t. VII, p. 619. Een duidelijk onderscheid tussen het vorstelijk gezag
en dat van God maakt Bossuet p. 710, waar hij er op wijst dat de macht van
de vorst om het volk te berechten, bestaat in een deelhebben aan het souvereine
recht Gods: „est une participation de la justice souveraine de Dieu, dont il a
revêtu les rois de la terre".
11
Vondel, Afbeeldinge van Christine, der Zweden Collen en Wenden Koninginne, door David Beck, Hare Majeste'tts Kamerling, uitgeschildert ( 1 6 5 3 ) ,
vs. 1-6; vs. 2 9 : „Een Godtheit, die de kroon van boven wert geschoncken".
10
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andere mensen 12 . Dit anders zijn dan andere mensen, impliceerde
derhalve voor deze predikant, dat de vorst God is.
Men zou het schema van zijn redenering aldus kunnen schetsen:
God is anders dan de mens, de vorst is anders dan de mens in het
overgrote deel van zijn aspecten, dus de vorst is een God.
De mening, dat vorsten Goden zijn en het gebruik hen zo te
noemen, had in de zeventiende eeuw algemeen ingang gevonden.
Hoe zeer zulks onder katholieken met toch een geheel andere
geestelijke traditie het geval is geweest, bewijst een uitspraak van de
bisschop van Chartres namens de verzamelde Franse clergé. Deze
hield in: men moet derhalve weten, dat behalve de instemming van
volken en naties, de profeten aankondigen, de apostelen bevestigen
en de martelaren getuigen, dat koningen door God zijn verordineerd
en dat niet alleen, maar dat zij zelf Goden zijn, iets wat men niet kan
zeggen, dat het door slaafse vleierij en dienstbaarheid der heidenen
is verzonnen, maar dat de waarheid zelf zo duidelijk toont in de
Schrift, dat niemand het kan ontkennen zonder God te lasteren en
noch er aan twijfelen zonder zich aan heiligschennis schuldig te
maken.
De woorden waar het hier op aankomt: en dat niet alleen, maar
dat zij zelf Goden („Dieux") zijn, gingen de bisschop blijkbaar te
ver. Daarom voegde hij er het volgende aan toe. Evenwel volgt er
uit, dat zij die Goden zijn genoemd, dit niet zijn in wezen, maar door
deelname, niet van nature, maar door genade, niet voor eeuwig, maar
voor een bepaalde tijd, als ware plaatsbekleders van de almachtige
God en die door de nabootsing van Zijn goddelijke majesteit hier op
aarde Zijn beeld vertegenwoordigen.
Wat de woorden van de tegenstelling, tussen „essence" en „participation", „nature" en „grace" inhouden, blijft hier buiten beschouwing. Veelzeggend is het derde verschil dat hij daaraan toe12

Goethals, a.w.. Dedicatie, niet gepagineerd: ,,Ick hebbe wel geseydt,
ghy zijt Goden, ende ghy zijt alle kinderen des Alderhooghsten: nochtans zult
ghy sterven als een mensche, ende als een vande Vorsten zult ghy vallen . . . .
daer mede geeft hy (David in psalm 82, vs. 6 en 7) te verstaen, dat hoewel de
Koninghen, de Vorsten ende Princen der aerden in veele ontallijcke dingen van
andere menschen zijn onderscheyden, datse evenwel ten aensien . . . . des doodts
allen anderen ghellijck zijn".
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voegde, ni. God is altijd God, de vorst slechts voor korte tijd. Tegen
zijn bedoeling nam de bisschop daarmede zijn aanvankelijke visie
weer op, want de vorst is dan toch maar, zij het ook voor korte tijd.
God. Deze opinie bevestigde hij bovendien door verder op te merken,
dat de door hem gesmade heidenen juist hadden gezien door vorsten
aan Goden gelijk te stellen 13 .
Zoals we reeds eerder opmerkten en nog bij voortduring zullen
constateren, lopen in de betoogtrant der humanisten twee gedachtengangen door elkaar, zo kunstig verstrengeld, dat het vaak moeilijk is
ze te ontwarren.
Wat de protestanten betreft, kunnen wij er op wijzen, dat Calvijn
zelf in zijn Commentaren op de psalmen de naam van Goden voor
de vorsten bezigde 14 . En wanneer iemand als Calvijn, die zo bezorgd
was voor de ongerepte souvereiniteit Gods met de daarmede gepaard
gaande nietswaardigheid van het schepsel, zulks deed, geeft dit bijzonder te denken. Calvijns voorbeeld vond onder Nederlandse predikanten navolging. Wij vermeldden reeds ds Goethals en zouden daaraan zijn collegae Willem Teellinck en Alardus Tiele kunnen toevoegen 15 .
Hier kan ook de staatsman-dichter Huygens worden genoemd.
Enige versregels door hem aan Christina van Zweden gewijd, bewijzen, dat ook hij overeenkomstig de humanistische ideeën de vorst
als een God beschouwde:
„ . . . . nee armorum Dea est,
Nee Mars Gravidus, nee tonans Diespiter,
Nee Cynthius, nee ales Atlantis nepos,
13 Bloch, a.w., p. 351-352.
14 Doumergue E., Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps,
t. V , Lausanne 1917, p. 419, „Les «hommes» et «les rois spécialement» sont
appelés «fils de Dieu» . . . . Ils sont «appelez Dieu». (Commentaires sur les
Psaumes. Opera X X X I I , p. 1 6 0 ) " .
1 5 Teellinck W . , Davids Wapen-tu})gh, ende Loofe der vromer CrijgS'
lieden. Uytghegeven voor de Vrye Nederlanders, Om gheluckelicken te strijden
leghen den al-ghemeynen Vyandl, Middelburg 1622, p. 101 : ,,soo zijn sij (de
vorsten) als Goden" ; Tiele Α., De Dood en Begravinge van den Codvrugtigen
Koning David, Afgebeeld in al zijn Omstandigheden, en nader overgebragl op
de Persoon van de overdierbare Majesleid IVillem de Derde, Ter Onsterffelijl(e
Cedagtenisse, Rotterdam 1 702. Deze gedachtenisrede opent met de toepassing
van vers 6 en 7 van psalm 82 op de overleden Stadhouder-Koning, zie p. 1.
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Nee de minorum gentium turba Deus:
Sed instar una est omnium, quid amplius?
Omnes Dij est, omnes Deae" 16 .
Hierbij brengen wij bijzonder onder de aandacht, dat de auteur
uitermate sterk de nadruk legt op het feit, dat deze vorstin een volstrekt unieke verschijning is en een absoluut enige positie inneemt.
Want deze aspecten van Huygens' voorstelling passen volkomen bij
zijn opzet, haar als een goddelijke persoon te karakteriseren.
Bewijzen voor het feit, dat volgens de humanistische visie de vorst
een God is, leveren ook verschillende uitingen van de beeldende kunst.
Rubens schilderde Hendrik de Grote en zijn gemalin als het Godenpaar Jupiter en Juno en als zodanig karakteriseerde Huygens de
portretten van Frederik Hendrik en Amalia van Solms 17 . Plaatst men
een dergelijke voorstelling in het geheel der gangbare ideeën en
idealen, dan kan men er een zekere bewijskracht niet aan ontzeggen.
Hoe zwaar men ook zuiver aesthetische factoren en propagandistische
oogmerken laat wegen, toch blijft het, omdat het te ver gaat, moeilijk
verklaarbaar, dat men een vorstin als Maria de Medicis bij haar intocht te Amsterdam anno 1638 als een Godenmoeder kon voorstellen 18 . Een dergelijke symboliek zou in plaats van indruk op de
bevolking te maken en Maria te eren, hetgeen de bedoeling is geweest,
de spotlust opwekken, indien de gelijkstelling van een vorst met een
God geen algemeen aanvaarde opvatting was.
Nu doet zich de vraag voor of de conceptie van de vorst als een
God, zoals die bij de humanisten voorkomt, in overeenstemming is met
16

Huygens, In effigiem Reginae Sueciae ( 1 6 5 3 ) , De gedichten, dl. V ,
p. 34. vs. 2-7.
17
Dit schilderstuk bevindt zich in het Louvre te Parijs en heeft tot onderschrift Mariage de Henri IV avec Marie de Medicis à Lyon le 1 7 Décembre
1600.
Huygens, In Principum Aunad et Auriacae effigies domi meae (1641 ) , De
gedichten, dl. HI, p. 144:
„Si domui non vana Laris tutela; quid isti
Cum lunone Larem semper habere lovem?
18

Barlaeus C , Medicea Hospes, sive descriptio publicae gratulalionis qua
Serenissimam Augustissimamque Reginam, Mariam de Medicis excipit senalus
populusque Amstelodamemis. Amst. 1638, p. 2 2 : „Arcus Triumphalis alter
exhibuit Reginam sub Berecynthiae Deorum Matris specie".
3
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de katholieke leer. Een ontkennend antwoord op deze vraag zal de
juistheid van ons betoog nader bevestigen.
Er zijn slechts enkele schrijvers te vermelden, die zich met dit probleem hebben beziggehouden.
Bloch waarschuwde er voor de humanisten niet al te ernstig te
nemen, wanneer zij de naam van God aan de vorsten geven, aangezien zich daarbij de invloed van reminiscenties aan de Oudheid
deed gelden. Toch wilde hij de betekenis van dit gebruik niet onderschatten, daar woorden nooit geheel van de daarmede aangeduide
zaken zijn te scheiden 19 . Deze overwegingen van Bloch brengen ons,
doordat er gegeven en genomen wordt zonder tot een beslissing te
geraken, weinig verder.
Emile Bourgeois vroeg zich naar aanleiding van het opschrift
„Aedes a Deo datae", aangebracht boven een gebouw te Florence,
bekostigd uit giften van koning Lodewijk X I V , af, of men hier te
doen heeft met afgoderij. Hij meende, dat zulks niet het geval is geweest, daar deze woorden te verklaren zijn als enkel een zinspeling
op Lodewijks bijnaam Dieu-Donné en de versregel van Vergilius
„deus nobis haec otia fecit" 20 .
Betreffende deze verklaring merken wij het volgende op. Vooreerst is het verband tussen de geciteerde versregel en het opschrift,
door Bourgeois niet nader aangegeven, niet duidelijk en komt het ons
gezocht voor. Vervolgens ontkennen wij niet, dat het opschrift een
zinspeling kan inhouden op de genoemde bijnaam, echter blijkt volstrekt niet, dat zulks de enige bedoeling er van is geweest. Het luidde
een gebouw door God geschonken, hetgeen iets geheel anders is dan
een gebouw door Dieu-Donné geschonken. Dat Bourgeois dit opschrift niet veroordeelde als een uiting van afgoderij, vindt zijn grond
in een naar onze mening onvoldoend gemotiveerde tekstinterpretatie.
Wij leggen in verband met ons betoog het belangrijke feit vast,
dat het Bourgeois aanleiding gaf de bedoelde vraag te stellen en
dat wijst sterk in de richting van de door ons voorgestane visie op de
persoon van de vorst volgens de humanistische ideeën.
Een derde schrijver, die hier vermeld dient te worden, is de
Vondelvorser Molkenboer. Deze karakteriseerde de „Geboortklock",
is Bloch, a.w.. p. 354.
20 Bourgeois, a.w., p. 93 en 191.
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waarin Vondel Amalia van Solms met haar zoontje bezong als een
Moeder Gods met het Jezuskind, als een heidens gedicht, een vrucht
van humanistische bedwelming. Deze opvatting van Molkenboer geeft
een niet te onderschatten steun aan ons betoog, waaraan het vervolg
van zijn beschouwingen niets af doet.
Hierin wees hij er op, dat de „Geboortklock" stamt uit de religieusnegatieve periode in Vondels leven. De tijd, waarvan men zeggen
zou, dat de gedachte aan Christus in Vondels geest geheel op de
achtergrond is geraakt en waarin hij zich herhaaldelijk aan profanaties te buiten ging, door de sacrale termen God, Heiland en Verlosser
voor Frederik Hendrik of een ander vereerde vorst te bezigen 2 1 .
Wij menen hierbij twee aantekeningen te moeten maken. Ten
eerste, het staat vast, dat Vondel juist in het midden van deze zoge
naamd religieus-negatieve periode van zijn leven partij koos in een
theologisch geschil en dit deed op een wijze, waaruit duidelijk blijkt,
dat er van negatief christendom onmogelijk sprake kan zijn 2 2 . Ten
tweede en dit is voor ons betoog van nog meer rechtstreeks belang,
treft men dezelfde voorstelling als in de „Geboortklock" in een gedicht
van een latere periode, door niemand als religieus-negatief aange
merkt. In dit gedicht bezong hij Amalia van Solms eveneens als een
Godenmoeder, een Koningin des hemels, tronend op een altaar te
midden van Goden en Godinnen, bewierookt door het volk, dat niet
in wil, maar in vermogen te kort schiet haar nog hoger te eren :
„Hoe blonck ons Kapitool van binnen.

Vol Bruiloftsgoden, en Godinnen;
Toen gy, der Goden moeder, daer
Ter feest, zoo hemelsch zat ten toone.
Dees koopstadt moedigh op haer kroone,
U eerde, als op 's lants hooghste altaer.
Men spaerde geur, noch wieroockgaven.
2 1

Molkenboer В., Joost van Jen Vondel, Amst. z.j. ( = Getuigen van
Christus, serie I, no. 5 ) , p. 23-24.
2 2
In dit geschil verdedigde Vondel een christelijk Triniteitsgeloof en de
bijbel als het Woord Gods. Zie Molkenboer, Joost van den Vondel, p. 24-25.
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Het hart der burgren uitgestort
Schoot niet aen wil, maer maght te kort.
Om hooger voor u heen te draven" 23 .
Vondel schreef deze regels anno 1659 en was toen reeds jaren lang
katholiek. Zij bewijzen overtuigend, dat de verklaring van Molkenboer voor de profanaties rondom het jaar 1626 niet houdbaar is. De
protestantse en later de katholieke geloofsovertuiging gingen bij
Vondel samen met daarmede niet te verenigen heidense opvattingen.
Want het gebruik van de naam van God betreffende de vorsten is in
alle stadia van zijn werken te constateren.
Hier heeft men te doen met eenzelfde dualisme als bij de bisschop
van Chartres, Bossuet en anderen.
Met het bovenstaande menen wij voldoende te hebben aangetoond,
dat de humanisten de vorst als een God beschouwden, niet enkel bij
wijze van gelijkenis, maar verder gaande als gelijkheid. Daarbij
onderstrepen wij, dat hun hiervoor aangevoerde argumentatie negatief
was in deze zin, dat de vorst als een God gold, omdat zij de laatste,
juist als de eerste, anders zagen dan de mens.
Wij zouden een eenzijdige voorstelling geven van de visie der
humanisten op de vorst, wanneer wij enkel het feit, dat zij de vorst
als een God beschouwden, naar voren brachten. Want met evenveel
klem als zij betoogden dat de vorst God is, benadrukten zij, dat hij
mens is en zelfs zondiger en onwaardiger dan de gewone niet vorstelijke mens 24 . Alleen met een dubbele qualificatie is de humanistische
conceptie van de vorstelijke persoon weer te geven.
Koning Jacobus I, op wien wij hiervoor reeds een beroep deden om
te bewijzen, dat de vorst God is, is tevens onze getuige, dat de humanist er geen bezwaar in zag, tegelijkertijd een geheel andere stelling
te verkondigen. Want deze koninklijke theoloog en wijsgeer hield zijn
zoon voor, dat hij een dubbele verplichting jegens God had; de eerste
voortvloeiend uit het feit, dat God hem mens, de tweede het gevolg
23

Vondel, Op Jen Prmcelijcf(en Cenadepenning. Aen de Doorluchtighste
Mevrouwe Douagiere Amelia, Princes van Oranje en Nassau, etc. (1659),
vs. 1-12.
24
Zie voor de vorst als zondiger, of de mogelijke bron van groter kwaad
dan een gewoon mens. Inleiding noot 12, 14, 16 en 1 7.
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van het feit, dat God hem een God had gemaakt: „Therefore (my
Sonne) first of all things, learne to know and loue that God, whom-to
ye haue a double obligation ; first, for that the made you a man ; and
next, for that the made you a little GOD to sit on his Throne, and
rule ouer other men" 25 .
Naast de hiervoor aangehaalde uitspraak van de Ronsard, volgens
welke vorsten en Goden de macht hebben alles te doen, waarin hij
derhalve vorsten en Goden op een lijn stelde tegenover de mensen,
is een andere uit zijn werken te citeren, waarin hij vorsten en mensen
op een lijn plaatste tegenover God. Daar heet het, dat de vorst van
nature gelijk is aan de gewone mensen en daarom evenals zij aan
rampspoed en ellende onderhevig is, in tegenstelling tot God, de
enig volmaakt gelukkige :
„Homme ne pensez estre heureusement parfait:
De mesme peau que nous Nature vous a fait :
Dieu tout seul est heureux, nostre nature humaine
Misere sur misere en naissant nous ameine" 2e .
De boven besproken these van Bossuet geeft zijn visie op de persoon van de vorst niet volledig weer. Elders vinden wij bij de bisschop
van Meaux het betoog, dat zelfs de grootste vorsten in Gods ogen
niet meer zijn dan andere mensen 27 . Zo vereist ook hetgeen wij over
Vonders opvatting schreven een noodzakelijke aanvulling. Want ook
volgens zijn inzicht was de vorst God en mens. In een gedicht over
de ijdelheid der mensen en de wankelbaarheid van de koninkrijken
schilderde hij de vorst als een mens, wiens lot juist omdat hij vorst is,
beklagenswaardiger is dan dat van andere mensen 28 .
25

The political reorks of James I, p. 12.
Ronsard de. Le Bocage Royal, Oeuvres, t. Ill, p. 208.
27
Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, p. 7 0 8 :
„Ce n'est pas que les plus grands rois soient plus que les autres hommes à ses
yeux, devant lesquels tout est également un néant".
28
Vondel, Zedigh gedicht, vende ydelheyd der menschen en i»anc£eíí>aerhe$d der ì(oningh-rijcken ( 1 6 2 2 ) , vs. 1 7-20 en vs. 41-43:
26

„De Croon al schencktse een Son van Gout en Dyamanten
Is haer een lastigh pack: de zyde en purper dracht,
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Niet anders oordeelde Hooft. Daarom liet de Muider Drost de
prinses Granida verzuchten, dat de vorsten veroordeeld zijn om te
leven in een wereld van schone schijn en bedrog en slechts met kunstmiddelen de fictie te verwekken Goden te zijn, terwijl zij in werkelijkheid voor de allereenvoudigste lieden moeten onderdoen:
„Ghij grootsche Princen, die door u wtheemsche pracht
Verwondring soeckt bij 't volck, om van het hooch geslacht
Der Goden afgedaelt te schijnen, u cieraeden
U scepters, croonen, en u purpere gewaden
En maken u niet soo grootachtbaer aengesien,
Als de natuire maeckt een laech-geboren . . . ." 29 .
Merkwaardig is de wijze waarop de predikant ds W . Teellinck
het mens-zijn van de vorst motiveerde onder handhaving van diens
God-zijn. Wat in zijn motivering treft is het volgende. De vorst
neemt een middenpositie in tussen God en het volk en krachtens die
middenpositie heeft hij een dubbele geaardheid; enerzijds is hij met
God het tegendeel van het volk en anderzijds met het volk het tegendeel van God en derhalve mens als anderen. Dit blijkt duidelijk uit
Teellincks argumentatie: „want als daer vergehelijckinghe ghemaeckt
wert soo het hier nu geschiedt tusschen den Schepper, ende het
Schepsel, soo en moetmen soo en canmen niet anders getughen dan
dat even d'alder-voortreffelickste onder de Vorsten zijn slechs voor
Gods als sprinckhanen. Esa. 40, 20, maer waer aen d'ander zyde de
Vorsten de Regeerders des lants de Velt-oversten vergeleken worden
met de ghemeyne luyden des werelts soo zijn sy als Goden onder de
menschen, Psal. 82, 1 " 30 .
Alleen met zulk een redenering, welke van sophistiek niet is vrij
te pleiten, was het Teellinck mogelijk aan zijn visie althans een schijn
't Lijf noopt met ongemack: de Dienaers en Trawanten
Haer 't harte beven doen, en sorgen dagh en nacht.
Kort-om; so glory-rijck en heerlijck alse schynen.
Voor 't uyterlijck gelaet, soo deerlijck wederom
Haer innerlijck in't hart doorprickelen veel pynen".
29 Hooft, Granida ( 1 6 0 5 ) . Gedichten, dl. II, p. 163, vs. 343-348.
30 Teellinck W . , Davids Wapen-luygh. p. 1 0 1 .
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van klem te geven. Hierin stond hij allerminst alleen, Teellinck is
representatief voor zijn tijdgenoten. Bossuet b.v. hield op precies
dezelfde wijze het gelijk-zijn aan en tevens het anders-zijn van de
vorst dan gewone mensen staande: „Ce n'est pas que les plus grands
rois soient plus que les autres hommes à ses (Gods) yeux, devant lesquels tout est également un n é a n t . . . . Pendant que le prince se voit
le plus grand objet sur la terre des regards du genre humain" 31 .
In de eerste uitspraak trok Bossuet een cirkel, welke de vorst en
de andere mensen omsluit, waardoor deze gezamenlijk als schepselen
tegenover God in het niet vallen, terwijl hij in de tweede uitspraak
juist andersom de vorst plaatst binnen de cirkel van God, buiten de
kring van de onderdanen.
Ter bevestiging van de juistheid hunner visie op de vorst als een
goddelijk wezen deden verschillende schrijvers een beroep op de
bijbel. Calvijn, Bossuet en Nederlandse predikanten verwezen naar
vers 6 van psalm 82: „Ik had gezegd: Gij zijt Goden, Zonen van
den Allerhoogste, gij allen", waarop onmiddellijk als vers 7 volgt:
„Maar gij zult sterven als mensen, en als een der afgoden vallen!"
Bossuet schreef in plaats van afgoden „les grands", de Statenbijbel
„Vorsten" 32 .
Volgens Bloch is de betekenis van deze bijbelwoorden moderne
commentatoren niet geheel duidelijk en zijn zij door sommigen hunner
verklaard als een ironische uitlating aan het adres van niet-joodse
heersers, die zich de titel van Goden aanmatigden 33 . Deze psalmwoorden waarin de vorsten zijn aangeduid als Goden en mensen,
leenden zich bij uitstek tot een interpretatie in de dualistische zin der
humanisten. Met een beroep op vers 6 meenden zij te kunnen staande
houden, dat volgens de bijbel, evenals naar hun inzicht, de vorst een
God is met een verwijzing naar vers 7, dat hij mens is en door beiden
aan te halen, dat hij God en mens is.
Deze dubbelzijdige visie op de persoon van de vorst leidde, zoals
31

Bossuet, PoUlique tirée des propres paroles de Γ Écriture Sainte, p. 708
en 773.
32
Zie no. 12 ; zie voor Bossuet, Politique tirée des propres paroles de
l'Écriture Sainte, p. 6 6 6 : Je l'ai d i t . . . . Vous êtes des dieux, et vous êtes tous
enfants du Très-Haut ; mais vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez
comme les grands".
33
Bloch, a.w., p. 352, noot 3.

39

wij in het vervolg van deze studie zullen zien, tot totaal verschillende
consequenties. Overeenkomstig de opvatting, dat de vorst God is, gold
hij als volstrekt enig en onsterfelijk en beschouwde men, gelijk de
antieken hadden gedaan, zijn optreden als een algehele vernieuwing,
het herstel van de Gouden eeuw. Anderzijds hield de opvatting, dat
de vorst mens is de ontkenning van dit alles in.
Vatten wij het bovenstaande samen, dan blijkt, dat de humanisten
hebben gepoogd de ideeën, welke in de Oudheid bijna algemeen ingang hadden gevonden, te verbinden met de Middeleeuws christelijke,
maar het resultaat daarvan is geweest een voorstelling van zaken,
welke logisch noch theologisch bevredigt. Zij wordt gekenmerkt door
een uitgesproken behoefte aan tegenstellingen. Dit is niet enkel het
geval bij de karakterisering van de vorst als de twee-eenheid God en
mens. Ook de Phoenix-idee en de daarmede samenhangende cultus
van de faam, bewijzen hoe sterk en algemeen deze dualistische denkwijze de geesten heeft beheerst.

II. D E C U L T U S V A N

DE

FAAM

In het vorig hoofdstuk bleek, dat de schrijvers in de zestiende en
zeventiende eeuw de vraag naar het mens- of God-zijn van de vorst
dubbelzinnig beantwoordden. Een beoordeling uit twee elkaar tegengestelde standpunten bracht hen er toe, de vorst als mens en tevens
als God te beschouwen. Een God echter leeft eeuwig en de sterfelijkheid van de vorst is een onloochenbaar feit. De humanisten hadden
derhalve te kampen met de moeilijkheid, de onsterfelijkheid van de
vorst staande te houden, terwijl zij tegelijkertijd moesten handhaven,
dat ook zijn leven vergankelijk is. De verdediging van beide opvattingen tegelijk, was mogelijk door een verwisseling van het uitgangspunt der redenering. Op deze wijze konden zij van de als mens gestorven vorst staande houden, dat hij als een God voortleefde.
Op tweeërlei manier trachtten de humanisten de onsterfelijkheid
van de vorst te staven. Zij kenden hem een onvergankelijke roem toe,
welke een eeuwig voortbestaan waarborgt, waardoor hij „bij versterven onsterfelijk" was en bovendien beschouwden zij zijn sterven
als een herleven 1 . Beide methoden om de kloof tussen dood en onsterfelijkheid te overbruggen houden ten nauwste met elkaar verband,
de een ging steeds met de andere samen. Wij zullen ze echter gescheiden behandelen, daar zulks de duidelijkheid ten goede komt en
eerst onze aandacht schenken aan de cultus van de roem.
Het ideaal van de Renaissance-vorst was de heros, een vergode
onsterfelijke held. Om dit ideaal te verwezenlijken was het volgens
de humanistische zienswijze noodzakelijk zich door grootse, uitzonderlijke daden eer en roem te verwerven. De roem echter is evenals al
het aardse aan de vergankelijkheid blootgesteld. Hij heeft zijn belagers in de allesvemietigende tijd met zijn maaiende zeis en de
1

Zie Inleiding no. 23.
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afgunstige nijd. Deze vijanden moet de roem, wil hij onvergankelijk
zijn, met succes weerstand bieden. Stijgt hij bovendien op van de
aarde tot de hoge hemel, dan is hij, door tijd noch plaats beperkt,
eeuwig en universeel. Wie zulke roem verworven had, droeg als weleer de held Achilles, wiens voorhoofd Athena tekende met een vlam,
een goddelijk merk en bezat de zo vurig begeerde onsterfelijkheid.
Zijn naam stond voor eeuwig in het firmament geschreven.
De hier ontwikkelde gedachten vinden wij in de zestiende en
zeventiende eeuw op verschillende vorsten toegepast.
Op een triomfboog bij de intocht van Karel V te Napels anno 1535
waren een krokodil en bomen van de Indus — waarschijnlijk palmen
van een bepaalde soort — voorgesteld. Zij golden voor onsterfelijk
en voor zinnebeelden van de eeuwigdurende groeikracht. Het opschrift. Uw glorie zijn einde noch grenzen gesteld, maakte duidelijk,
dat de Napolitanen de roem van de keizer het vermogen toekenden
immer aan te wassen 2 .
De Ronsard voorspelde de Franse koningen gesproten uit Francus,
Hectors zoon, een roem, welke het heelal zou vervullen 3 . Shakespeare
voorzegde, dat de glorie van Jacobus I even ver zou reiken als de
stralen van de zon 4 .
Francus' voorhoofd was getekend met een hemelse vlam, ten bewijze, dat hij was uitverkoren tot herder van het volk en stamvader
van het Franse koningshuis 5.
Ten onzent beweerden de bewonderaars van Maurits, dat zijn
2

Gachard M., Collection des Voyages des souverains des Pays-Bas, t. II,
Bruxelles 1874, p. 578.
3
De Ronsard, Franciade, Oeuvres, t. III, p. 95 :
„Dont les vertus, triomphes et victoires
Tout l'vniuers rempliront de leurs gloires".
4
Shakespeare W . , King Henry the Eight. In: The works of William
Shakespeare, London 1947, ed. The Shakespeare Head Press, p. 1 193 : „Wherever the bright sun of heaven shall shine. His honour and the greatness of his
name Shall be".
5
De Ronsard, Franciade, p. 15 :

„ E t qu'il aurait pour merque manifeste
L'ardant esclair d'vne (lame celeste
Au haut du chef, vray signe qu'il serait
Pasteur de peuple, et qu'vn iour il ferait
Naistre des Rois".

42

loem wordt gezongen „tot by den Antipoden" en zelfs de Tartaren
en de onbekende volken aan de oevers van de Ganges gewagen van
zijn onmetelijke lof 6 . Het relaas van de triomftocht in het jaar 1691,
welke de Stadhouder Koning als beloning voor zijn overwinningen in
Engeland was bereid, vermeldt, dat de lucht weergalmde van
's konings nooit volprijsbare naam, die „de tanden en de duur der
eeuwen en des Nijds verduuren zal" 7 .
In de Oranje-zaal van het Huis ten Bosch bevindt zich een voorstelling van Prinses Amalia met haar dochters. Op de achtergrond
van dit schilderstuk tekent zich vaag de gestalte af van een vrouw,
die in de wolken schrijft 8 . Tot nu toe heeft deze figuur niemands
bijzondere belangstelling getrokken en de vraag naar haar betekenis is
nog nimmer gesteld. Welke gedachten wilde de kunstenaar in dit
detail tot uitdrukking brengen? De Oranje-zaal is door Amalia gewijd aan de eeuwige nagedachtenis van haar overleden gemaal. Dit
gebouw was bedoeld als een monument, dat de nagedachtenis van
Frederik Hendrik moest vereeuwigen. Aan die opzet is ook deze
vrouwenfiguur dienstbaar. Zij vereeuwigt de naam van de Stedendwinger door hem onuitwisbaar in de wolken op te tekenen 9 .
De personificatie van de zich steeds in tijd en ruimte verbreidende
6
Beek D., De Tropheen off Zeghe-teeci(enen van den Nederlandschen
Mars, Opdracht. Zie Vooys C. de. Een lijfpoëet van Mauriis. In: Oud-Holland, jrg. 37 ( 1 9 1 9 ) , p. 1 78. Hoghendorp G. v., Truer-Spel Van de Moordt,
begaen aen Wilhem bp der Gratie Cods, Prince van Orangien, etc, Amst.
1614, niet gepagineerd. Volgens Hooft zou de faam van Maurits zich over
heel de wereld verspreiden. Zie zijn Geeraerdi van Veisen. Gedichten, dl. II,
p . 276, vs. 1580 en vlg.
7
Bidloo G., Komste van z))ne Majesteit Willem III. Koning van Groot
Britanje enz. in Holland; ofte omstandelijl(e beschrijving van alles, het welige op
deszelfs ¡(omste en geduurende zijn verblijf, in 's Graavenhaage en elders, ten
leeren van vreugde en tere, is opgerecht en voorgevallen, 's Gravenh. 1691,
Ρ- 79.
8
Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het Koninklijk poleis
genaamd het Huis in het Bosch, in de nabijheid van 's Gravenhage den held
Frederilf Hendrik, Prins van Oranje en Nasau, door zijn gemalin Mevroutve de
Prinses Amalia van Solms-Brounfels, 1er gedachtenis opgericht, anonym, 's Gravenh.-Amsterd. 1821, p. 42 en 44.
9
Het vereeuwigen van de held door zijn naam aan het hemelgewelf op te
tekenen beeldde men eveneens af op een triomphboog opgericht voor de Stad
houder-Koning te 's Gravenhage anno 1691. Zie Bidloo, Komste van zijne
Majesteit Willem III., p. 8 1 . De Ronsard maakt melding van deze wijze van
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roem was de Faam. Haar voornaamste eigenschap was al gaande te
groeien, gelijk een vallende steen zijn vaart versnelt.
De bewoners van Napels stelden haar bij de voornoemde intocht
voor als een gevleugelde vrouw, wier gewaad was bezaaid met tal
van ogen, oren en monden, ten teken, dat zij alles ziet en hoort en
allerwegen de lof van de vorst verkondigt. Zij hield een bazuin opgestoken voor de mond en het bijschrift verklaarde, dat zij niet verder
kon gaan, daar het heelal reeds van Karels roem vervuld was.
Deze woorden zinspeelden op het devies „Plus ultra", dat de
keizer zich had verkozen, hetwelk onder meer getuigt van zijn rusteloos streven naar grootheid en roem 10 .
De beschrijving, welke de Ronsard van de Faam gaf, komt in grote
trekken overeen met de uitbeelding der Napolitanen. Slechts één
eigenschap vermeldde hij, welke bij hen geen vorm kreeg. Haar
voeten raken de aarde en haar gelaat reikt tot in de wolken 11. Beide
voorstellingen, wat haar uiterlijk betreft, zijn onmiskenbaar geïnspireerd door het Aeneas-verhaal van Vergilius:
„Fama, malum qua non aliud velocius ullum;
mobilitate viget, viresque adquirit eundo ;
parva metu primo, mox sese attollit in auras
ingrediturque solo et caput inter nubila condit"
(IV, vs. 174-177).
Was in de beeldende kunsten der zestiende eeuw een voorstelling
vereeuwiging in zijn Cartel pour les Cheualiers de la Renommée, Oeuvres, t. III,
'

„Ces Vaillans Cheualiers, des combats désireux.
Et de la Renommée immortels amoureux,
Ont suiuant la vertu, la mère des louanges,
Fait sentir leur prouesse aux nations estranges,
Sectateurs de Thesé, d'Hercule et de lason.
Et de ces premiers preux de l'antique saison.
Aussi ceste Déesse à sa suite les meine,
D'honneurs et de faueurs recompensant leur peine.
Et de l'amour du peuple, ayant bien mérité
Que leur nom soit escrit auecq' Γ éternité".

10 Gachard, a.w., p. 574.
11
De Ronsard, Cartel pour les Cheualiers de la Renommée, p. 5 0 9 :
„Voyez comme du chef elle frappe la nue
Voyez comme son pied presse la terre nue".
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van de Faam overeenkomstig de tekst van deze zo vereerde schrijver
nog gebruikelijk, in de volgende zien we haar verdrongen door een
eenvoudiger, welke beter aan het schoonheidsideaal van die tijd beantwoordde. Zij is dan ontdaan van alle overtollige emblemen, een
vliegende vrouwenfiguur, die aan de Nike doet denken, gewapend
met twee bazuinen, de een gericht naar de aarde, de ander ten hemel,
welke oorden zij met roemgeschal vervult.
Een Faam van dit type bezigden onze kunstenaars, wanneer zij de
prinsen van Oranje als onsterfelijke helden wilden verheerlijken. Bij
de intocht van de Stadhouder Koning te 's Gravenhage verplettert zij
de Nijd en de Tweedracht, die haar de weg willen versperren 12 .
Op de triomf van Frederik Hendrik in de Oranje-zaal belet zij de
Dood zijn verraderlijke pijl af te schieten op de Victorie, die de
Nederlandse Poliorcetes zal gaan kronen 13 . Zij vormt op de prent,
welke de laatste honderd verzen van Vondels „Zegesang" plastisch
verbeeldt, de verbindende schakel tussen de zegevierende Prins op
aarde en de helden in de „Nassausche" hemel 14 .
Nu de betekenis van de Faam duidelijk is geworden, zijn we ook
in staat de verborgen zin te onthullen van het Mausoleum der Oranjes
te Delft, het grootse monument, opgericht in de Nieuwe Kerk op de
plaats, waar vóór de reformatie het hoogaltaar stond.
Geen enkele schrijver behalve R. de Beaufort, die aan dit meesterstuk van de Keyser een dissertatie wijdde, heeft daartoe een ernstige
poging beproefd. Deze onderzoeker kwam tot de conclusie, dat de
kunstenaar bij het ontwerpen van de zittende Prins en de Faam aan
een triomfwagen heeft gedacht. De passage, waarin hij deze mening
staaft, verdient onze volle aandacht. Al ontsluiert zij het Delftse
mysterie niet, toch bevat zij waardevolle aanduidingen, voor de
richting in welke de verklaring moet worden gezocht. „Stellen wij" —
zo betoogt de Beaufort — „ons op aan één der lange zijden van het
monument en denken wij ons de vier hoekdeelen weg, eveneens de
tombe met den liggenden prins onder de overhuiving en wanneer wij
dan nog de Faam in een Victoria veranderen, die met een lauwer12 Bidloo, Komste van zpne Majesteil Willem III., p. 79.
13
Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal, p. 74.
14
De Tverfyen van /.van den Vondel, ed. van Lennep-Unger, (1629)
p.281.
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krans het hoofd van den prins gaat bekransen, dan houden wij over:
den baldakijn, waaronder de zittende prins en de Victoria. Laat een
dergelijke opstelling ons niet denken aan de vele voorstellingen van
triumfwagens, waarop vorsten of veldheren gezeten zijn, omringd
door allegorische figuren, die hun weg van Italië uit, (Mantegna)
via Dürer en ook over Frankrijk naar Vlaanderen en ons land
vonden?" 15 .
De Beaufort zocht dus een verklaring, door dit monument met
verwante kunstproducten uit de tijd van zijn ontstaan te vergelijken.
Wij gaan nog een schrede verder en beperken ons onderzoek niet
tot de oppervlakte, maar peilen ook de diepte, door het te toetsen aan
de vorstenvisie der humanisten, welke de geestelijke inhoud van dergelijke kunstuitingen bepaalde. Daarbij zal blijken, dat de tegenstelling,
het stijlmotief dezer visie, ook aan dit praalgraf ten grondslag ligt
en daarom een beoordeling niet van één, maar van twee elkaar tegengestelde standpunten noodzakelijk is. Dan komen wij tot een verklaring waarbij het niet nodig is, ook maar het kleinste detail van het
monument te wijzigen of weg te denken, hetgeen trouwens de eerbied,
welke de onderzoeker voor zijn object moet hebben, verbiedt.
Het gehele Mausoleum is een wonderlijk, maar koel berekend spel
van contrasten.
Wit en zwart zijn, de vergulde bollen, welke de vier obelisken
bekronen, uitgezonderd, de enige kleuren en wisselen elkaar regelmatig af. Van de drie hoofdfiguren is de zittende prins en de Faam
zwart, de liggende prins tussen beiden in, wit. De zittende Oranje is
uitgebeeld in zijn volle levenskracht. Hij draagt een veldheersgewaad,
zijn behaarde hoofd is ongedekt. Wij kunnen ons niet losmaken van
de indruk, dat hier een ideaalvoorstelling van de Zwijger is gegeven.
De liggende prins is in alle opzichten zijn tegenbeeld. Wellicht zal
niemand deze dode gehuld in een tabberd, het kenteken van de staatsman, de kale schedel met een calotje bedekt, zonder ontroering aanschouwen. Aangrijpend heeft de Keyser de bittere realiteit in het
marmer uitgehouwen. Waarschijnlijk — de bronnen vermelden daaromtrent niets — was een dodenmasker zijn model. Een wasafdruk
15

p. 79.
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Beaufort R. de, Het Mausoleum der Oranjes te Delft, Delft 1931.

van de gestorven vorst te maken was in Frankrijk destijds gebruik en
er is geen reden aan te nemen, dat dit elders niet het geval is geweest 16 .
Een aanwijzing voor die gewoonte ten onzent is Huygens' mededeling, dat het gelaat van een jong gestorven kind van Frederik
Hendrik in was werd vastgelegd, waarbij uit niets is op te maken, dat
hij dit feit als een bijzonderheid beschouwde 17 .
Een belangrijke vraag is nu, hoe zich de twee contrasterende
prinsenfiguren aan het oog van de beschouwer voordoen. De Keyser
heeft bij het ontwerp daar ernstig rekening mede gehouden. Een
onderzoek van de horizontale doorsnede over de basementen wijst uit,
dat om het monument een ellips kan worden beschreven. Zonder de
wenselijkheid van een onderzoek door ter zake meer deskundigen te
ontkennen, menen wij met behulp van nauwkeurige tekeningen, die
van dit praalgraf in opdracht van Monumentenzorg zijn vervaardigd,
toen het wegens de laatste oorlog naar veiliger oorden moest worden
verplaatst, het volgende te kunnen vaststellen.
De als levende prins uitgebeelde figuur en de Faam zijn elk in een
der brandpunten geplaatst ener ellips, waarvan de navel van het
beeld, dat de dode prins voorstelt, het middelpunt is. Staande op het
verlengde der lengteas aan de voorzijde, ziet de beschouwer enkel de
levende prins, waarachter de Faam oprijst, die hem vereeuwigt.
Staande op het verlengde der breedteas aan een der zijkanten, ontwaart hij alleen maar de dode op de tombe. De functie der zo merkwaardige boekdelen van dit monument, wordt dan duidelijk. Want
bij een juiste opstelling gaan daarachter de levende prins en de Faam
volkomen schuil.
De hier gekozen volgorde is de natuurlijke, waarin de bezoeker
het praalgraf ziet. De opstelling vooraan in het koor op de plaats,
waar vóór de reformatie het hoogaltaar stond, veronderstelt immers
een nadering tot de voorzijde, pas daarna komt hij bij een der elkaar
gelijke zijkanten. De achterzijde, welke zich slechts op korte afstand
16
Mâle E., L'ari religieux de la fin du Moyen Age en France. Étude sur
l'iconographie du Moyen Age et sur ses sources d'inspiration, Paris 1922,
p. 423.
17
Huygens, In principis infanlem mortuum gypso efformalum (1640), De
gedichten, dl. Ill, p. 130.
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van het kooreinde bevindt, leent zich niet tot een beschouwing der
hoofdfiguren.
Zo opgesteld spreekt dit praalgraf voor wie het begrijpt en dit
deden de tijdgenoten van de Keyser, een dubbel-zinnige taal: De
Vader des Vaderlands leeft door zijn onvergankelijke roem en in
zijn zoon, hoewel hij dood is.
De zo vurig begeerde onsterfelijk makende roem kon de vorst alléén
zich niet verwerven. Hij was het resultaat van een samenwerking
tussen vorst en volk. De vorst verrichtte uitzonderlijke roemwaardige
daden, het volk schonk uit erkentelijkheid de daarbij passende glorie.
Een voorbeeld van deze samenwerking biedt de intocht van Maurits
te Amsterdam in het jaar 1618. Deze viel hem te beurt als beloning
voor het besliste optreden tijdens de twisten onder het Bestand, welke,
naar men meende, het land met de algehele ondergang hadden bedreigd. Bij dit eerbetoon klonken de prins de woorden toe:
„Gheen sterflijck goedt is goedt om hem alhier te loven,
Onsterflijck eer alleen zijn eere wezen zal:
Dees zal hem na zijn doodt aan hem onsterflijck boven.
En eeuwich als een God verbreyen overal" 18 .
De roem was derhalve afhankelijk van het volk en het is daarom
begrijpelijk, dat Budé, in zijn vorsteninstitutie, de toekomstige Franse
koning aanraadde daar ernstig rekening mede te houden. Alexander
de Grote, zo hield Budaeus hem voor, heeft uit de geschiedenis nut
weten te trekken. Hij leerde daaruit, dat een vorst door heldendaden
en veroveringen wel beroemd kan worden, doch ook, dat hij pas door
vrijgevigheid jegens geleerden en beoefenaars der wetenschappen zijn
roem kan vermeerderen en zijn nagedachtenis onsterfelijk maken.
Want schrijvers en voornamelijk degenen onder hen, die de gave bezitten geschiedenis en soortgelijke verhandelingen te schrijven, leveren
de roem van een vorst aan het nageslacht over 19 .
In hoeverre 's vorsten roem afhankelijk was van het volk maakte
18

Coster S., Verlomnghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche
Academie, Op de /nfcomsfe van zijn Excellentie, Maurits, Prince van Orangien,
Werken, p. 5 9 3 , vs. 376-379.
19
Triwunatz, a.w., p. 6 1 .
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de Ronsard ons duidelijk. Zijn Franciade zou de vrucht zijn ener
samenwerking tussen hem en Karel IX, aan wie hij dit heldendicht
opdroeg. De koning zou de stof leveren en daarom de eigenlijke
auteur zijn, de Ronsard zou die stof in dichterlijke vorm verwerken
en daarom de schrijver heten. Een dezer beiden bleef in gebreke, zij
het ook buiten schuld en het epos is als gevolg daarvan niet voltooid.
Spijtig bekende de Ronsard aan het einde van zijn vierde boek, dat
de dood van de koning hem de moed had ontnomen, het begonnen
werk te voleindigen 20 .
Wijl de vorst niet meer kon medewerken, zweeg de dichter en werd
koning Karel niet vereeuwigd. En ook wanneer een vorst niet iemand
zou vinden, die zijn heldendaden hoe lofwaardig ook vereeuwigde,
dan geraakte zijn roem in vergetelheid. De roem hing dus enerzijds
geheel af van de vorst, anderzijds geheel van het volk.
Die afhankelijkheid van het volk omwille van de roem betekende
in de praktijk, dat een vorst naar de gunst van dichters en kunstenaars
moest dingen. Zij van hun kant, waren zich bewust de vorst de onsterfelijkheid te kunnen verlenen en rekenden op blijken van waardering in de vorm van klinkende munt of een lucratief ambt. De
hofpoëet, een bekende verschijning in deze tijd, geneerde zich niet
dienaangaande openlijk zijn verwachting uit te spreken en roemde
reeds op voorhand 's vorsten milde erkentelijkheid 21 .
20 Een gedichtje voorafgaande aan de Franciade geplaatst onder een afbeelding van Karel I X luidt:
„ T u n'as, Ronsard, composé eest ouurage.
Il est forgé d'vne royale main:
CHARLES sçauant, victorieux et sage
En est l'Autheur, tu n'es que l'escriuain".
Zie de Ronsard, Oeuvres, t. Ill, p. 10, voorts p. 1 76,
,,Si le Roy Charles eust vescu,
Γ eusse acheué ce long ouurage:
Si tost que la mort l'eut veincu.
Sa mort me veinquit le courage".
21

De Ronsard, Le Bocage Royal, p. 196:
„Nul poëte François . . . .
Ne presenta jamais ouurage à sa hauteur.
Qu'il n'ait recompensé d'vn present magnifique".

In de opdracht van Een Nassavsche Perseus, verlosser van Andromeda,
4
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Doch behalve de zucht naar stoffelijk gewin bracht nog een andere,
meer ideële overweging, de beoefenaars van kunst en wetenschap er
toe hun talent in dienst der vorsten te stellen. Bijdragen tot de roem
van de vorst gold als het bewerken van eigen grootheid.
Naar de mening van Budé was Titus Livius even beroemd als
degenen, over wie hij had geschreven 22 . Huygens liet Hooft, die met
het schrijven ener biographie zo veel had bijgedragen tot de roem van
Hendrik de Grote, „diep" delen in diens eer en vroeg zich zelfs af :
„Off Henrick meer verdient of die hem soo vertelt"

23

.

De Faam op het prinsengraf te Delft — aldus beweerden de
dichters — verkondigt niet alleen de lof van de Zwijger, maar ook
die van de Keyser, die door dit monument „endloos leeven" zal 24 .
Als het hoogste ideaal bij die cultus van de roem stond de dichters
voor de geest het scheppen van een machtig epos naar het voorbeeld
van Vergilius, waarin zij de roem van de vorst en zijn dynastie uitvoerig zouden bezingen.
Doch een dergelijke opgaaf viel bijna allen te zwaar. De Ronsard
gaf zijn pogen op na het schrijven van vier boeken. De dood van
Karel I X gebruikte hij als een voorwendsel om het aangevangen werk
niet te voltooien. Niet veel beter verging het de Nederlandse dichters.
David Beck, Maurits* lijfpoëet, bracht het niet verder dan het verlangen een Mauritiados te schrijven. Starter stokte na het opstellen
van een „voorlooper vande Mansfeldische heldendaden". Vondel
sprak de hoop uit, dat de tijd hem zou vergunnen de krijgsheld Bato,
het prototype van de Zwijger, in twaalf boeken te bezingen; een
hoop, die nooit in vervulling is gegaan. Alleen ds F. Plante gelukte
het een heldendicht, de Mauritiados libri X I I , te voltooien en nog
juist voor het einde der zeventiende eeuw verscheen het eerste oorspronkelijke heldendicht in de Nederlandse taal. Wij bedoelen het
stuntelig en bijna onleesbare „Wilhem de Derde" van de rentenier
de Nederlantsche Maeght, Leiden 1606, vraagt de auteur Jacob Duym, een
gewezen hopman in het leger van Maurits, als beloning voor zijn moeite een
ambt. Niet gepagineerd.
22
Triwunatz, a.w., p. 60.
23 Huygens, Op Р. С Hoofls Henrick de Croóle, De gedichten, dl. II.
p. 182. vs. 29 en 20.
2
4 Vos. Alle de gedichten, dl. II, p. 380.
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Lucas Rotgans, dat de echtelijke liefde van die vorst als voornaamste
thema heeft. Dit werk is echter door de tijdgenoten van de schrijver
uitbundig geprezen 2 5 .
Het hoogtepunt in het leven van een vorst was het houden van een
triomftocht. Dit was het moment, waarop hij de Romeinse triomphator
evenaarde, die, toegejuicht door het gehele volk en gevolgd door zijn
overwonnen vijanden, het Capitool besteeg om daar in de tempel de
buitgemaakte vaandels en veldtekenen Jupiter aan te bieden. W i e n
men deze eer waardig keurde, had zich boven de gewone stervelingen
verheven en was de gelijke der Goden geworden.
Reeds in de vijftiende eeuw stelden de Italiaanse vorsten er prijs op
het voorbeeld der antieken zo getrouw mogelijk na te volgen. D e
triomf van Lorenzo de Medici te Florence anno 1491 b.v. wilde een
zuivere imitatie zijn van de door Plutarchus beschreven zegetocht van
Aemilius Paulus 2 6 . Dit zelfde verschijnsel is overal te constateren,
waar de roemcultus allengs doordrong.
W a t Duitsland betreft kunnen wij wijzen op het ontwerp van de
triomftocht door Dürer voor keizer Maximilianus I, die in hoge mate
door de zucht naar roem was aangetast, getekend.
D e intochten der Franse koningen ondergingen sterk de invloed der
klassieken, mede als een gevolg van hun veldtochten over de Alpen.
H e t was vanzelfsprekend, dat zij in Italië volgens de daar heersende mode werden ingehaald. Zulks geschiedde met name bij
Lodewijk X I I te Milaan in het jaar 1509, waar de geheel op antieke
gebruiken ingestelde Leonardo da Vinci de leiding had. In Frankrijk
zelf echter zou het nog tot omstreeks 1550 duren aleer de huldiging
van de koning in zuiver antieke stijl plaats vond 2 7 .
Die invloed uitgaande van Italië is in Noord-Nederland pas te
25
Zie Vooys C. de, a.w., p. 1 78; Starter J., De voorlooper van de Mamfeldische heldendaden (1626), Friesche Lusthof, р. 383; Vondel, Parnasloof
(1660), vs. 109-113; Plante F., Mauritiados libri XII cum figuris elegantismis, Lugd. Bat. 1647; Rotgans L., Wilhem de Derde, Utrecht 1698. Vol
ledigheidshalve vermelden wij nog Friso geschreven door Willem van Haren
anno 1 741, opnieuw uitgegeven door van Vloten in Leven en Werken van
W. en O. van Haren, Deventer 1874, p. 3 vgl.
26 Mâle, a.w., p. 280.
27
Chartrou J., Les Entrées solennelles et Triomphales à la Renaissance
{1484-1551), Paris 1928, p. 141-142. 70 en 77.
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bespeuren in het eerste kwartaal der zestiende eeuw. De Beaufort
merkte terecht op, dat de Keyser bij het ontwerpen van het Mausoleum der Oranjes moet hebben gedacht aan een curris triomphalis.
Het duidelijkst treedt die invloed aan de dag op de prent, welke een
gedeelte van Vondels „Zegesang" in beeld brengt en volgens Brandt
dateert uit het jaar 1629 28 . Zij is dus slechts enkele jaren jonger dan
het Mausoleum, waarvan het bestek in 1614 werd goedgekeurd en
dat in 1623 is voltooid 29 . De denkbeeldige zegetocht van Frederik
Hendrik te 's Gravenhage er op voorgesteld, vertoont, althans in
hoofdlijnen, de trekken van het gangbare Italiaanse model.
De prins is gezeten op een antieke triomfwagen en houdt in zijn
linkerhand een lans, waaraan een hoed, het symbool der vrijheid,
hangt. Achter de prins verschijnt de Victorie, die een lauwerkrans,
waarmede zij hem zal kronen, reeds gereed houdt. De hoofddeugden
Voorzichtigheid en Matigheid, Rechtvaardigheid en Sterkte, de richtsnoeren voor zijn beleid als staatsman en veldheer, leiden de paarden
van de wagen. Aan de kop van de stoet gaan 's Lands Staten, gevolgd door herauten, de overwonnen steden en hun onfortuinlijke
verdedigers. Achter de wagen gaat een onafzienbare schare krijgslieden. Een hunner draagt een vlag, gesierd door een oranjetak met
twee vruchten. Zij verbeelden de twee kinderen van de Nederlandse
Poliorcetes. Het dankbare volk komt toegesneld en biedt kransen aan
de held, die zo aanstonds de triomfboog, de „Invictissimo Heroi"
gewijd, zal passeren en „'t Hof", de tempel der ere, binnentreden.
Wij noemden het Hof een tempel der ere. Dit vereist een nadere
toelichting. T e Rome was het gebruik de keizer te verheerlijken door
het oprichten van een tempel, welke zijn nagedachtenis voor de
komende geslachten zou bewaren. Aanvankelijk geschiedde dit alleen
voor een overleden keizer, doch reeds spoedig schonk men die goddelijke eer eveneens aan de nog in leven zijnde heerser.
In de vorstencultus der humanisten herleefde dit antiek gebruik.
Reeds bij de kroning van de Franse koning Lodewijk X I I droeg de
Italiaan Michael Nagonius hem een gedicht op, waarin hij die vorst
28

De mrlien van /.van Jen Vondel, ed. van Lennep-Unger, (1629)
p. 282.
29 De Beaufort, a.w., p. 13-14.
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begroette als de hersteller van het Romeinse Imperium en een tempel
waardig keurde 30 . De Ronsard bezong Francus, de stamvader van
het Franse koningshuis, als een held, die reeds bij zijn leven verdiende
een tempel te hebben en als een Hercules door de mensheid te worden
aanbeden 31 . Zijn vorstenvisie maakte het mogelijk de regerende
koning aan die grote voorvader gelijk te denken. Bijgevolg liet hij
Hendrik III, een mislukkeling op de Franse troon, snorkend van ijdelheid verklaren, door grootse heldendaden het recht te hebben verworven de tempel der glorie te mogen binnen gaan :
„J'ay par actes laborieux
Rendu mon nom si glorieux.
Si riche de mainte victoire.
Que je veux auiourd'huy montrer
Que je suis bien digne d'entrer
Dedans le beau Temple de Gloire" 32 .
Deze tempel wilden de vorsten verwezenlijkt zien. Maria de
Medici liet in het Luxembourg haar echt met de Grote Hendrik verheerlijken. Karel I van Engeland wijdde White Hall, dat alle andere
paleizen der wereld in pracht en omvang zou overtreffen, aan de
nagedachtenis van de daden van zijn vader. Het Huis ten Bosch was
oorspronkelijk bedoeld als een klein buitenpaleis, waar Amalia van
Solms na het overlijden van Frederik Hendrik haar levensdagen zou
slijten. Doch deze eerzuchtige vrouw bestemde het na diens dood tot
een gedenkteken ter verering van haar gemaal, een tempel van zijn
roem 33 .
In de Oudheid ontleende de heros aan de roem, tijdens zijn leven
verworven, het recht op een plaats in de hemel, waar hij als een
30
31

32
33

Chartrou, a.w., p. 67.
De Ronsard, Franciade, p. 81,
„Noble Troyen de prouesse l'exemple,
En corps mortel digne d'auoir vn tempie,
Et comme Hercule adoré des humains.
Tant a d'honneur la force de tes mains".
De Ronsard, CarieZ pour le Roy Нету Ш, Oeuvres, t. III, p. 503.
Hudig F., Frederik Hendriìi en de ^unsí van zijn tijd, Amst. 1928,

p.27.
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nieuwe ster te midden zijner vergoddelijkte voorouders werd opgenomen. De klassieke mythologie bevat hiervan talrijke voorbeelden.
In de Romeinse keizertijd — zo wist een zeventiende-eeuwse schrijver
te vertellen — symboliseerde men die gedachte door een adelaar,
Jupiters heilige vogel, die bij de lijkplechtigheden voor de overleden
heerser uit de top van de brandstapel opsteeg, om de geest van de
gestorvene naar de hemel te voeren 34 .
Deze voorstelling aangaande het leven der helden in het hiernamaals vinden wij bij de humanisten herhaaldelijk terug. Francus, de
titelheld in het onvoltooide epos van de Ronsard, verlangde als loon
voor zijn grootse daden alleen de eer, gelijk Theseus, Hercules en
Jason een plaats in de hemel te worden waardig gekeurd en daar als
een nieuwe ster te midden zijner om hun heldendeugd vergode voorouders te schitteren 35 .
Deze gefingeerde stamvader van de Franse koningen zou hebben
geleefd in de voorchristelijke tijd. Het was derhalve oirbaar hem als
een rusteloos strever naar dit heidens ideaal te bezingen. Doch de
humanisten schroomden niet ook de vorsten van eigen tijd dit ideaal
toe te schrijven en hen bijgevolg in een afzonderlijke heldenhemel vereeuwigd te denken en hun daar goddelijke verering te brengen.
De wijze waarop b.v. Vondel in de „Zegesang" de overgang van
Frederik Hendrik naar de eeuwigheid voorstelde, verschilt in geen
enkel opzicht van die der antieken. Begenadigd door de zegen van
boven en als een voorbeeld van de christenheid — zo wenste hij in
dit lofdicht de Stedendwinger toe — zult gij leven :
„Tot datghe moe van aerdsche feesten.
En levens sat, uw' sterflijckheyd
Laet hier beneen van elck beschreyt.
34

Loon G. v., Beschrijving der Nederlandsche Historiepenmngen, dl. II,
's Gravenh. 1 726, p. 218.
35
De Ronsard, Franciade, p. 9 3 :
„Le seul honneur te piaist pour recompense.
Le seul honneur en l'antique saison
Assist Thésée, Hercules et lason
Dedans le Ciel, et ie t' ose promettre
Que ta prouesse encores te doit mettre
Nouuelle estoile auprès de tes ayeux
Que la vertu enrolle entre les Dieux".
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't Onsterflijck word van Jupijns vogel,
Op gouden wagen met sijn' vlogel
Gevoert ten hoogen hemel, daer
*t Ontmoet de sauge heldenschaer,
Den Grootvaer Adolf, met sijn* neven,
Gestreden in het eeuwigh leven.
My dunckt, ick sie airee van verr
Sijn aenschijn schittren als een' star,
Wien Holland wieroockt met gebeden" (vs. 592-607).
De afbeelding van de hier bezongen hemel vormt het bovendeel der
bij dit gedicht behorende prent. Zij illustreert duidelijk Vondels bedoeling een niet-christelijke hemel van de roem te schilderen.
In die hemel weerspiegelt zich de aardse grootheid. Hoog op de
wolken troont als de grootste van allen, gelijk Zeus onder de goden,
de stamvader van het Nassause geslacht, keizer Adolf. Naast hem
zetelt Hendrik IV van Frankrijk, evenals de keizer ten voeten uit,
doch iets minder groot afgebeeld. Aan hun voeten, slechts gedeeltelijk
zichtbaar, verschijnen de Zwijger, Maurits en andere verheerlijkte
Nassauers. Ook Oldenbarnevelt is onder dit illuster gezelschap opgenomen. Zij allen danken hun vereeuwiging aan het met succes bekroonde streven naar universele roem:
„Hier zijn de zielen, die uit zucht tot lauwerblaân.
Haar faam zoo veer doen vliên als 't zonlicht weet te rennen".
Dit citaat is ontleend aan een gedicht van Jan Vos ter vertroosting
van prins Willem III, bij de dood van zijn moeder, waarin de bedroefde zoon de Nassause heldenhemel zag opengaan з . Dat deze
hemel slechts een nationale voorstelling was van het verblijf der helden
in het hiernamaals bewijst een schilderstuk, hetwelk diende ter deco
ratie van de officiële ontvangst van Christina van Zweden te Amsterdam. Het is beschreven en waarschijnlijk ook vervaardigd door
Jan Vos en bevatte een voorstelling der opneming van de roemruchte
36 Vos, Traenen over Je doodt van Haar Koninglijke Hoogheidl Mevrouw
Maria Stuart, Princes Douariere van Oranje, etc. Alle de gedichten, dl. II,
p. 360.
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Gustaaf Adolf onder zijn „vergoode magen" in de Godlandse
heldenhemel, een afbeelding, die in wezen met Vondels schildering
der apotheose van Frederik Hendrik overeenkomt 37 .
Ongetwijfeld is de hier tot uiting komende opvatting van het leven
der vorsten na hun dood lijnrecht in strijd met de christelijke leer.
Daar zij desondanks veelvuldig in de literatuur is te constateren,
kwam J. D. M. Cornelissen tot de conclusie, dat de christelijke hemel
in het gedachtenleven van vele humanisten was vervangen door de
heldenhemel, waar het ideaal van historische grootheid en roem de
idealen, die het christendom nastreeft, heeft verdrongen 38 .
Echter de wijze waarop de humanisten het probleem of de vorst
een God is, hebben gesteld en opgelost, laat niet toe deze gevolgtrekking als juist te aanvaarden.
Wanneer voor de humanist de erkenning, dat de vorst een God is,
de ontkenning van zijn menselijkheid niet inhield, dan is ook alleszins
de vraag gerechtvaardigd, of de zucht naar onbeperkte roem bij hem
niet kon samengaan met een waardering van de nederigheid en een
heidense hemel van de roem met een christelijke hemel. Deze vraag
houdt tevens in, of Emile Mâle de geest van deze tijd wel juist
typeerde met de bewering, dat men zich morele grootheid niet kon
voorstellen zonder uiterlijke schittering en glorie 39 .
Het is waar, de herleefde antieke zucht naar roem had de mensheid ernstig aangetast. Ook de christenheid vermocht zich daaraan
niet te onttrekken. Zij meende die dienstbaar te kunnen maken aan
haar eigen christelijke doelstelling. Van deze tijd dateert de conceptie
van Christus als de grote triomphator, wien alleen alle eer toekomt 40 .
Doch naast de Christus-Triomphator bleef zij de Zaligmaker
prediken als het voorbeeld van nederigheid en de beoefening van
deze deugd als een voorwaarde voor morele grootheid. De mens.
37

Vos, Verlooningen Of Schilderijen Voor De Koningin Kristina Van
Zweden, Alle de gedichten, dl. II, p. 642.
38
Cornelissen J. D. M., De Nassausche Heldenhemel. In: Studies over
Vondel en zijn lijd. Liber Amicorum van B. H. Molkenboer, Amst. 1939,

p.93.
39

Mâle, a.w., p. 279, „L'idéal du XHIe siècle avait été ,1e saint', l'idéal
du XVe fut ,1e héros'. On n'imagine plus la grandeur morale sans l'éclat et
sans le rayonnement".
40 Mâle, a.w., p. 280.
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zelfs wanneer hij een vorst was, paste, voor Gods aanschijn geplaatst,
in het besef van eigen geringheid en Gods grootheid, een houding van
ootmoed.
Vondel, die waarlijk niet karig is geweest met zijn lof voor de
groten der aarde, wees juist hen in zijn ontroerend schone „Kerstliedt" op het voorbeeld van nederigheid door het Goddelijk Kind in
de kribbe aan de mensheid gegeven :
„Komt, ghy koningen en beeren,
U hier spieglen in dit licht:
Jezus zal u ootmoedt leeren.
Die zijn hof in stallen sticht" (1660, vs. 25-28).
In dit gedicht stelde Vondel de vorst tegenover God en bij inneming van deze gezichtshoek viel de grootheid als een mantel van
de aardse heerser af. Dan was de vorst slechts een mens als ieder
ander. Die mens wachtte naar Vondels innige overtuiging, aan gene
zijde van het graf de christelijke hemel. Van hetzelfde jaar als de
„Zegesang" dateert een gedichtje „Op den Weghwijser ter Saligheyd
van Zacharias Heyns", waarin Vondel de schrijver van dit stichtelijke
boekje prees als iemand, die menig ijdel werelds kind in de aardse
doolhof het rechte pad naar de hemel toonde. Aanvaarding van een
heidense heldenhemel sloot dus het geloof in de christelijke hemel
niet uit.
Omdat Vondel hier evenals elders een dubbelzijdig standpunt innam, huldigde hij twee elkaar tegengestelde opvattingen. Wanneer
men de vorst vergeleek met mensen, dan was hij een God op aarde
en voegde hem derhalve de grootst mogelijke roem. Dit standpunt
nam men altijd in, wanneer er sprake is van een afzonderlijke hemel.
Wij moeten dus concluderen, dat al naar gelang de humanisten de
vorst als mens of God beschouwden, zij een christelijk of een heidens
hiernamaals aanvaardden.
Voorbeelden van de hier gebleken dubbelzinnige beoordeling van
de roem en de twee elkaar tegenstrijdige opvattingen omtrent het
leven der helden na de dood levert de beschildering van de Oranjezaal, waar voorstellingen, strokend met de ideeën der antieken, een
gelijkwaardige plaats innemen naast zuiver christelijke.
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Naast de hiervoor vermelde vrouwenfiguur, die de Stedendwinger
vereeuwigt, door zijn naam onuitwisbaar aan het firmament op te
tekenen, bevindt zich een engel, die met een kruis, het teken van het
christelijk geloof, naar de hemel wijst 4 1 .
Verheerlijkt de Triomf van Jordaens de prins als een onsterfelijk
held in heidense trant, een plafondschildering geeft een voorstelling
van zijn overgang naar het eeuwig leven, volgens de christelijke idee.
Daar ziet men de prins nederzittend als een stervend mens, onder
steund door het Geloof, de Hoop en de Liefde, zijn blik hemelwaarts
gericht. Een kinderfiguurtje houdt een opengeslagen boek vast, waarin
geschreven staat „Нас Ivit" en deze troostvolle woorden verwijzen
naar de naam Jehova, die drie engelen in een krans omsluiten 4 2 .
Het voorkomen van twee zulke totaal verschillende opvattingen in
een nationaalmonument als de Oranje-zaal, doet de vraag rijzen,
welke houding onze calvinistische landgenoten, wier kerk vooral sedert
de synode van Dordrecht in 1619 zo nauw met de staat is verbonden
geweest, ten aanzien van de hier geschetste cultus van de roem
hebben ingenomen. Deze vraag is om twee redenen van bijzondere
betekenis.
Vooreerst, wijl Calvijns stelregel „Soli Deo gloria" de verwachting
wekt, dat zij krachtens dit beginsel de verheerlijking van de vorst
hebben afgewezen, terwijl een onderzoek uitwijst, dat zij in wezen,
ook wat de faamcultus betreft, dezelfde humanistische opvattingen
hebben gehuldigd. In de tweede plaats, omdat een bekend historicus
blijk gaf, dit laatste niet te hebben ingezien en de calvinisten uit
vroeger eeuwen een mentaliteit toedichtte, welke hun volkomen vreemd
is geweest.
Wij bedoelen L. Knappert, die beweerde, dat zij op grond van
hun eerlijk en stoer calvinistisch-democratisch beginsel, wars waren
van vleierij en schepselvergoding. Volgens deze uitspraak zouden zij
dus een uitzondering op de algemene regel hebben gevormd. De Faam
op het prinsengraf in de Nieuwe kerk te Delft, doet ons echter
aarzelen deze uitspraak voor waarheid aan te nemen. En het ge
tuigenis van meer dan een schrijver uit het verleden dwingt er ons
toe, haar als strijdig met de werkelijkheid en onjuist te bestempelen.
41

Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal, p. 42.
42 Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal, p. 78.
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Een rechtzinnig belijder van Calvijns leer, Bareni Beeck, verklaarde bij de feestelijke intocht van prins Willem III te 's Gravenhage anno 1691, toen tal van pennen zich roerden om de lof van die
vorst te vermelden, „dat sijn roem niet te hoog kan werden opgeheven,
soo lang als sy onder het bestier van den eeuwigen Godt aengemerkt
wert" 43 .
Indien God dus maar als de eerste oorzaak erkend bleef, kon de
roem van de prins niet te hoog worden opgevoerd. Nu was Barent
Beeck zeker geen autoriteit, doch zijn mening past volkomen bij hetgeen anderen met meer gezag leerden. De predikant Jacobus Lydius,
achtte de roem der prinsen van Oranje zo groot, dat hij evenals die
van God door mensen slechts zeer onvolledig, als het ware „door de
tong der stamelenden word (sic) verbreid" 44 .
De hier aan de dag tredende mentaliteit wordt niet gedekt door
Knapperts voorstelling. Deze historicus fundeerde zijn mening op de
lijkrede, welke de Delftse predikant Arent Cornelisz uitsprak bij de
begrafenis van de Zwijger en de predikatie van dezelfde voorganger
ter gelegenheid van Frederik Hendriks doop. In die lijkrede vond hij
geen woord van lof en de dooppreek vestigde de indruk alsof niet
een Willem van Oranje en Louise de Cligny, maar het zondige
vorstenpaar Achab en Jezabel onder het gehoor waren. Inplaats van
op lof, meende Knappert dus eerder op blaam te moeten wijzen 45 .
Mits juist geïnterpreteerd is met ditzelfde bronnenmateriaal aan te
tonen, dat Cornelisz evenals zijn geloofsgenoten een vorstenverheerlijker was.
Inderdaad sprak Arent Cornelisz in zijn lijkrede niet over de grote
43 Beeck В., De ^ошпс^Гус^е triumphe vertoonende alle de eerpoorten, met
desselfs besondere Sinnebeelden, en hare beschrijvinge, ten getale van 'm de 60,
opgerechl in 's Cravenhage 1691 ter eere van Willem de III Koningh van Crooi
Brittanjen, 'sGravenh. 1691, p. 7-8.
44
Geciteerd door ds Abraham van de Velde in zijn boek. De wonderen
des Alderhooghsten, ofte Aenwijsinge Van de oorsaecken, wegen, en middelen,
waer door de Geünieerde Provintien .. . iegen vermoeden van de heele Wereldt,
tot soo grooten macht, ri/'c/fJom, eere, en onzaggelychheydt zijn verheven
Middelburg 1668; wij citeren de uitgave Utrecht 1855, p. 18.
45
Knappert L., Willem I Prins van Oranje een Vader des Vaderlands,
Haarlem 1933, p. 81 ; Legende over den doop van Frederic Hendrik· In:
Nederlandsch Arichief voor Kerligeschiedenis, Nieuwe Serie, dl. XIV (1917),

p.251.

59

dode dan pas op het einde, maar toen bracht hij hem ook de hoogste
lof. Daar wees de redenaar op de grote zondigheid, waarin de Nederlandse natie alle gereformeerde landen overtrof en vervolgde: „Hieromme heeft hy (God) ons ontnomen dien Prince, van wiens lof beter
is te swyghen, dan weynich te spreken, ende vele daervan te spreken,
de cortheyt des tijds ende dése plaetse niet en lijden. So vele moeten
wij bekennen, dat hy is gheweest een treffelick instrument Godts,
door twelcke de Heere in desen Landen vele goets ghewrocht, ende
int wechnemen desselven zijne gramschap tegen ons bewesen heeft" 46 .
Deze passus ontlokte Knappert het volgende commentaar: „Dit is
alles. Het was nuchter, koud, m a a r . . . . beginsel. Deze plaats lijdt
het niet. In Gods huis geen lof voor aardsche schepselen. Ook de
besten zijn slechts werktuigen Gods. Het zij dan een stoer en eerlijk
beginsel, een woord van dankbare herinnering, van innigen weedom,
hoeveel natuurlijker zou het met dat al geweest zijn" 47 .
Zouden de aangehaalde woorden van Arent Comelisz bij de aanwezigen in de Nieuwe kerk de zelfde gedachten hebben opgeroepen?
Om de indruk, welke zij op het gehoor maakten te kunnen vaststellen
is het noodzakelijk ze te omlijsten met de ideeën van hun tijd en zich
de omstandigheden, waaronder de redenaar sprak helder voor de
geest te halen.
Het sterven van de vorst gold in die dagen als een ramp voor de
staat en een straf voor de zonden van het volk.
De dood van iedere Oranje-prins was aanleiding de verdorvenheid
van het volk te laken. Maurits — aldus ds Boogerman — stierf in
een tijd, waarin, naar het oordeel van heel de wereld, het Nederlandse
volk hem het meest nodig had. En deze slag bracht de Heer toe
„om onser grooter sonden wille", opdat men zich zou bekeren 48 .
De lijkrede van ds Spranckhuysen bij de uitvaart van Frederik
4β /bee corle Sermoenen: het eene over den Doop des Soons vanden
Prince van Orangien, ende t' andere op de begraeffenisse desselven Prince. Tot
Delff, by Aelbrecht Hendricxz....
Í584. Wij citeren de uitgave van
P. Fredericq in Hel Nederlandsch proza in de zestiendeeutvsche pamfletten
uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (¡566-1600) en een aanhangsel
Van liedjes en gedichten uil dien tijd, Brussel 1907, p. 210.
47
Knappert, Willem I Prins van Oranje, p. 81.
48
Zie het verhaal van Maurits overlijden door ds. J. Boogerman afgedrukt
in Aitzema L. v., Safyen van Staet en Oorlogh, ed. 1669, dl. I, p. 383.
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Hendrik wekte om de schildering van de volkszonden de ergernis
van vele toehoorders 49 . Bij het overlijden van de StadhouderKoningin schilderde Alardus Tiele de gesteltenis van de Nederlanders
wel haast even donker als Arent Cornelisz: „Alle middelen hebben
byna uitgediend om den mense tot God te brengen . . . . en nu slaat
ons de Heere met de Dood van deze vorst" 50 .
Wijl het sterven van de vorst gold als een straf voor het volk,
kon men aan de volkszonden diens grootheid afmeten. Immers hoe
ernstiger de misdrijven waren, hoe zwaarder de straf moest zijn en
hoe groter de betekenis van de overleden vorst voor het volk. Dominee
Cornelisz stelde Nederland voor als een natie, die alle gereformeerde
landen in boosheid overtrof, omdat hij de Zwijger wilde aangerekend
zien als een unieke persoonlijkheid. Hij drukte het volk neer om de
prins te verheffen. Zijn toehoorders begrepen die rhetoriek.
Bij deze ene lofprijzing liet de redenaar het niet. De woorden:
„van wiens lof beter is te swyghen, dan weynich te spreken" hadden
in die tijd een bijzondere betekenis. Het waren gevleugelde woorden,
waarvan de bedoeling een ieder duidelijk was. Zij bevatten de
hoogste lof, welke een humanist iemand kon toezwaaien.
Paulus Meruia verhaalde, dat ze ontleend zijn aan Sallustius, die
ze gebruikte om Carthago bovenmate te prijzen. Ascanio Condivi
roemde met deze woorden een wonderschone Pietà van zijn leermeester Michaelangelo als een uitermate schoon kunstwerk. Meruia
verheerlijkte er Maurits mede als een „heros gloria plenus", een loftuiging door Pieter de Huybert anno 1669 in zijn pleidooi voor het
herstel van het stadhouderschap overgenomen. Dominee Abraham
van de Velde haalde ze met instemming aan uit een werk van zijn
collega Lydius, die er de verdiensten van de Zwijger, Maurits en
Frederik Hendrik mede had geprezen 51 .
4

9 Blok P., Frederili Hendrik Prins van Oranje, Amst. 1924. p. 246.
Tiele Α., De Dood en Begravinge van den Codvrugiigen Koning David,
in al zijn omslandigheden en nader overgebragl op de Persoon van de overdierbare Majesteid Willem de Derde, Ter Onslerffelijl(e Cedaglenisse . . . . . Rotter
dam 1 702. p. 2 5 .
5 1
Meruia P . , De Statu Rcipublicae Balaviae Diatriba, Hagae Comitis
1654, p. 5-6; Condivi Α., Das Leben des Michelangelo Buonarroti, ed. R.
v. E., Wien 1874, p. 5 9 ; Huybert P . de, Apologie tegens de algemeene en
onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe. Leiden 1 770, p. 182.
De eerste druk verscheen te Middelburg 1669 ; Van de Velde, a.w., p. 18.
50
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Arent Comelisz sprak in de lijkrede ook geen woorden van innige
weedom. Doch liet de predikant zich leiden door zijn calvinistisch
beginsel of is zijn houding te verklaren uit de omstandigheden?
Bij de dood van de Zwijger stond de zaak van de opstand er zeer
hachelijk voor. Het land dreigde in „d'uyterste benoutheyt" te ge
raken 5 2 . Parma was aan de winnende hand. Brugge capituleerde
20 Mei, op de sterfdag van de prins viel het fort Liefkenshoeck.
Antwerpen, de grootste Nederlandse stad, werd steeds nauwer in
gesloten. Haar overgave was te voorzien. Bij deze tegenslagen kwam
nu de dood van hem, die de bezielende leider van het verzet was
geweest. De Spanjaard meende reeds victorie te kunnen roepen.
Wie achteraf weet dat alles toch terecht is gekomen, kan zich maar
moeilijk de ernst van de toestand indenken. Verplaatst men zich met
de gedachten in de situatie anno 1584, dan is het duidelijk, dat
woorden van innige weedom in de gegeven omstandigheden weinig
zin hadden. De toestand des lands vereiste een andere taal. En zulk
een taal sprak Arent Cornelisz. Hij erkende de tegenslagen als een
verdiende kastijding en legde de nadruk daar, waar ze liggen moest,
op de bekering van het volk. Deze alleen zou Gods gramschap af
kunnen wenden en keren tegen de gehate vijand, „tegen die nacien,
die hem niet en kennen ende zijnen naem blameeren" 5 3 .
Van de lof. Oranje in deze lijkrede gebracht, is in de dooppredikatie geen zweem te bespeuren. Knapperts' mening, dat Cornelisz
daarin Oranje en Louise de Coligny ernstig critiseerde is volkomen
juist. Deze tegenstelling tussen beide preken bewijst te meer, dat de
vorstenvisie van hem, die ze uitsprak in wezen niet van die der huma
nisten verschilde.
Haar kenmerk immers is enerzijds een overschatting, anderzijds
een onderschatting der betekenis van zijn persoonlijkheid. De vorst
was een God onder de mensen, ofwel een doodgewoon mens als ieder
ander. Bij de laatste zienswijze was critiek op zijn persoon mogelijk,
waren pracht en praal een ijdele vertoning, een uiting van ongepaste
52
Valerius Α., NeJer-landbche GeJencfc-C/ancfc, Korlelick openbarende
de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Ned er-landsehe Provinciën,

't sedert den aenvang der ¡nlandsche beroerten ende troubelen, tot den lare
/625, ed. Meertens R. e.a.. Amst. 1943, p. 137.
53 Twee corte Sermoenen, p. 210.
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hoogmoed en was er voor een afzonderlijke heldenhemel geen plaats.
Een ontleding van de dooppreek wijst uit, dat Arent Cornelisz het
prinselijk paar als mensen beschouwde en beoordeelde. Hij gaf een
uiteenzetting der betekenis van de christelijke doop. Daarna volgde
een aansporing tot de ouders hun kinderen met goede exempelen en
godzalige mondelinge onderrichtingen te leiden en een vermaning tot
alle aanwezigen, zich niet schuldig te maken aan de grove zonden
van hun tijd. Die vermaning gold allen, niemand uitgezonderd, „'t zij
datse Keyseren, Coninghen, Vorsten end' Heeren ofte anderen van
hoogen State zijn, zij staen alle te samen onder eenen eedt ende belofte daermede zij aen den Heere Christo verbonden zijn".
De predikant wees hier Oranje en Louise de Coligny op hetgeen
zij met al zijn toehoorders gemeen hadden, hij stelde hen met alle
andere mensen op een lijn en beschouwde hen dus uitsluitend als
mensen. Op grond hiervan sprak hij zijn vrijmoedig vermanend woord
tot het prinselijk paar, dat met echt vorstelijke pracht de kleine
Frederik Hendrik ten doop aanbood. Op grond hiervan ook scherpte
hij hen in, dat er slechts een, voor allen gelijke weg ter zaligheid leidt
en ontzegde hen een afzonderlijke heldenhemel: „Haer en is geen
andere wech totten eeuwigen leven ghebaent als den alderminste
onder den volke. Sy en sullen oock geen hemel op haerselven
hebben" 54 .
Wij kunnen er geen bezwaar tegen maken het in deze preek ingenomen standpunt calvinistisch-democratisch te noemen, mits men in
aanmerking neemt, dat het met evenveel recht als humanistischdemocratisch is te bestempelen, want kenmerkend is bovenal het
gemeenschappelijk dualisme, dat het mogelijk maakte ook het tegengestelde standpunt in te nemen.

54

Knappert, Legende over den doop van Frederik Hendrik, p. 250.
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III. D E

PHOENIX-IDEE

Wanneer men de dood tegelijkertijd beschouwt als het einde en
begin van hetzelfde aardse leven, is het mogelijk staande te houden,
dat de vorst, hoewel hij een sterfelijk mens is, toch eeuwig op aarde
voortleeft. Deze beschouwingswijze, welke wij de tweede methode
noemden om de onsterfelijkheid van de vorst te staven, veronderstelt
de volkomen gelijkheid tussen de nieuwe vorst en zijn voorganger.
Deze onderlinge gelijkheid was een wezenstrek van het humanistisch vorstenideaal.
Erasmus b.v. stelde in zijn vorsteninstitutie de gelijkenis van vader
en zoon als ideaal en naar het oordeel van menig schrijver waren
vorstenkinderen evenbeelden van hun vader 1 .
1
Erasmus, Inslitulio principis christiani, col. 5 6 2 : „non aliud pulcrius virtutum suarum monumentum potest relinquere Princeps, quam filium haudquaquam degenerem, qui patrem optimum, optimis factis repraesentet. Non moritur,
qui vivam sui reliquit imaginem".
Erasmus verklaarde, dat de aanwezigheid der drie kinderen van de in het
buitenland vertoevende Philips de Schone het beste geneesmiddel was voor het
verlangen van het volk naar de afwezige vorst, omdat zij hem vertegenwoordigden: „At ne tam multiplex quidem solatium mederi poterai impatientiae
desiderii nostri, cum non unus, sed tres quasi Philippi nobis in aulis lusitarent,
totque viva tui simulacra, te nobis non semel praesentem redderent", Panegyricus,
col. 511.
Volgens G. Sauromanus geleken Karel V en diens broer Ferdinand zowel
uiterlijk als innerlijk hun vader: ,,vos absentes Reges suos salutant, et qui Maximilianum vultu, ore, moribus, animo, institutisque refertis". Zie Sauromanus G.,
a.w., p. 759.
Volgens J. Pflugkius geleken Karel V , diens broer Ferdinand en Philips II
elkaar: „Itaque nihilo magis desemit nos Imperator noster Carolus, quam bonus
Paterfamilias domum suam, si forte peregre profecturus, earn aut fratri suo, aut
filio, viris bonis et sui quam similimis committal". Zie Pflugkius I., a.w., p. 594.
De Ronsard bezong Francus als het evenbeeld van zijn stamvader Hector:
„son fils en qui le vray image Du pere sien estoit peint au visage". Zie Franciade,
p. 14.
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Wat de Oranje-prinsen betreft, ook zij vormden in dit opzicht
geen uitzondering. Afgaande op de mededelingen hunner tijdgenoten
waren zij van Maurits tot en met de Stadhouder-Koning, bastaarden
incluis, getrouwe copieën van hun respectievelijke vaders en was ook
Johan Willem Friso, de erfgenaam en vermoedelijke opvolger van
Willem III, naar lichaam en geest diens waarachtig evenbeeld 2 .
Hoe men aan de Leidse universiteit over die gelijkheid dacht, bewijst de Oratio Panegyrica gehouden door Nicolaas van Kinschot,
een zestienjarig student, naar aanleiding van Maurits' overwinning in
de slag bij Nieuwpoort. In deze feestrede schetste hij de overwinnaar
als de verjongde Oranje: „eadem in fronte gravitas, in oculis et ore
tranquillitas . . . . Immo eadem magnanimitas in dubiis, promptitudo
in consiliis . . . . Pietas denique eadem in pura religione syncera" 3 .
Een zelfstandig oordeel kon deze zo jeugdige redenaar zich moeilijk
hebben gevormd. Daarom mag men zijn mening veilig op rekening
van zijn leermeesters stellen.
Indien Maurits en Frederik Hendrik beiden op hun vader geleken.

2
Adrianus Hofferus ,,zag in Maurits het evenbeeld van zijn heldhaftigen
vader". Zie J. Bax, a.w., p. 125. Laatstgenoemde schrijver wijst op een parallel
in Grotius' schildering van Maurits' karakter met dat van de Zwijger. Zie genoemd werk, p. 287. Te Vere getuigde men van Maurits bij zijn intocht aldaar:

„Principe te redeat priscae virtutis imago
Et probitas morum, et Religionis amor".
Zie Bax, a.w., p. 1 74. Bij de intocht van Maurits te Amsterdam getuigde
men dat hij was, „den ghelijck-aardighen Zone zynes Heer-Vaders". Zie
Gaster S., Vertoninghen Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche Academie, Op de Iniiomste van Zijn Excellentie, Maurits, Prince van Orangien,
etc, p. 587. Zie voor de gelijkenis van Maurits' bastaard Willem van Nassau,
Bax, a.w., p. 76.
Van Prins Willem II heet het, dat hij de daden van zijn vader navolgt en
diens deugden bezit: „Gelijk als doet zijn Hoogheyt Prins Wellem, in wien des
Vaders deughden glinsteren".
Zie S. Coster, Korte verklaring vande ses eerste vertoningen, Cedaen binnen
Amsterdam, op de Eeuwigen Vrede. Den 5 Junij 1648, Werken, p. 6 0 1 . Over
Johan Willem Friso schreef G. Bidloo: „Uw Hoogheid draagd van des Loffelijker Geheugenisze overleedens (nl. Willem III) bloed en imborsi de waare
beeltenis". Zie G. Bidloos verhaal der laatste Ziekte en het Overlijden van
Willem de lilde. Opdracht (niet gepagineerd).
3
Bax, a.w., p. 182.
S
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konden zij onderling niet verschillen. Hun tijdgenoot Revius typeerde
hen dan ook als „twee spiegels" van hun vaders leven 4. Ruim een
halve eeuw na Revius trok ds Simon Oomius dezelfde conclusie en
beweerde, dat Maurits en Frederik Hendrik al de deugden van hun
vader hadden geërfd en hem ook uiterlijk zo sprekend geleken, „niet
anders in der daad of hy sig selven tussen die twee Sonen hadde
verdeelt" 5 .
Dacht men de nieuwe vorst aan de overleden voorganger volkomen
gelijk, dan kon men aannemen, dat hij de verjongde oude vorst was
en diens dood tevens een wedergeboorte was geweest. Dit deed b.v.
Huygens, toen hij in een zijner gedichten schreef, dat Maurits in
Frederik Hendrik was herboren: „que le voyons tant renaistre Au
frere qui nous est rendu" 6 .
Z o redeneerden eveneens de matrozen en reders in de „Scheepspraet", die zich suggereerden, dat het schip van staat, na de dood van
Maurits, bestuurd door Frederik Hendrik, nog voer onder de oude
vertrouwde leiding:
„Weeran, riepen de matroosen,
'Tis een man oft Mouring waer,
En de Reeërs die him kosen
Weeran, 'tis de jonge vaer" 7 .
De hier tot uiting komende zienswijze leidt consequent doorgedacht
tot de merkwaardigste gevolgtrekkingen. Is sterven tevens een wedergeboorte, dan zijn in de regerende vorst alle voorgangers herleefd en
is hij dezelfde persoon als elk hunner was. Dan is het totaal der
vorsten, die een dynastie uitmaken, gelijk aan een enkele vorst.
Dynastie en individuele vorst zijn derhalve slechts twee verschillende
beschouwingsvormen van hetzelfde begrip.
Hiermede overeenkomstig verkondigde de Leidse professor Grono4
δ

Bax, a.w., p. 1 36.

Oomius S., De Wonderen des Alderhoogsten uitgevoerd, 'm, onder, en
door Sijn Koninklijke Hoogheyl Willem de Derde, Doorlugtig Prince van
Orangien, En nu verklaart, uitgeroepen, en gekroont Koning van Engeland,
dl. I, Amst. 1689. p. 10.
6
Huygens, Paneg^re (1626), De gedichten, dl. II, p. 152, vs. 32-33.
7
Huygens, Scheeps-praet, ten overladen van Prins Mauritz (1625), De
gedichten, dl. II. p. 127, vs. 49-52.
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vius, dat in de persoon van prins Willem III al zijn voorgangers
waren herleefd 8 . A l s representant van zijn voorgeslacht moest hij al
hun deugden in zich verenigen. D e onbekende schrijver van de
„Nieuwe Spiegel der Jeugd" spoorde dan ook aan tot vertrouwen in
het beleid van de bij zijn verheffing nog onervaren prins Willem III
met de verzekering, „dat hy in zyn Persoon al 't geen bezit, 't welk
gy in zyn Voorzaten bemind en verwonderd hebt" 9 .
Dit samentreffen van alle deugden, die het voorgeslacht sierden, in
één persoon kon men voorstellen als iets zeer bijzonders en daardoor
de illusie wekken, dat men met een buitengewoon vorst te doen had.
Gerrit Verbiest schreef b.v. onder een kinderportret van Willem III,
dat deze prins geen gewone vorstendeugden bezat, maar in hem tegelijk het kloek vernuft der „Wilhmen", de moed van Frederik Hendrik
en het veldheerstalent van Maurits uitblonken 1 0 .
Dekken de begrippen vorst en dynastie elkaar, dan is het mogelijk
beide door hetzelfde symbool aan te duiden. D e Oranje-dynastie
stelde men b.v. anno 1582 voor door een boom met drie takken —
de Zwijger en zijn drie zonen — Maurits en Willem III, respectievelijk in de jaren 1605 en 1672, door een volgroeide Oranje-boom. E n
uit Vondels ontboezeming in het „Oranje May-lied", „ O hoe salig
is 't te duycken Onder den Oranjeboom", is het moeilijk op te maken,
of hij op de gehele dynastie dan wel alleen op Frederik Hendrik
doelde 1 1 .
Herleeft in de vorst het gehele voorgeslacht en waren dus al zijn
voorgangers eikaars gelijken, dan is het mogelijk hem voor te stellen
8

Gronovius, a.w., p. 24-25: „ille (Deus) in istius (Maria Stuart) sancii
uteri recessu maturescere partui jubebat in maximi nominis successionem itumm
germen, ut appellatione, sic amplitudine redivivos facturum quoscunque majorus".
9
Nieuive Spiegel der Jeugd, of Frame Tirarmi; zijnde een kort verhaal
van d'Oorsprong en Voortgang des Oorlogs 1672. Ah mede de Schrikke^Jke en
onmemlijlie wreedheid en gruwelen, door de Fransen in Nederland, en Elders
bedreven. Zeer nut en dienstig om in de scholen geleerd te worden, Amst.
(1674). Wij citeren een uitgave te Deventer z.j., p. 125.
10
Kramer F., Je maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje. Geschiedkundige bijdragen bijeengebracht onder leiding van F. Krämer, E. Moes en
P. Wagner, Leiden 1905. р. 2Θ4.
i l Bizot P., Medalische Historie der Republiek Van Holland, ed. Mortier
P., Amst. 1690, tegenover p. 44, p. 94 en p. 257.
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als onverschillig welk lid, of welke leden zijner dynastie. Wien men
bij voorkeur in hem herleefd wilde zien, bepaalde de naam. Prins
Willem II b.v. staat vermeld als de nieuwe Willem I en de stadhouder Koning als een wedergeboren Willem en Hendrik naar wie
hij was genoemd 12 .
De naam kreeg daardoor de betekenis van een program. Het is een
bekend feit, dat kort na de geboorte van Prins Willem III, de moeder
en de grootmoeder hebben getwist over de vraag of het knaapje Karel
dan wel Willem zou heten 13 . De inzet van dit geschil was geen
kleinzielige ijdelheid, maar beider dynastiek belang. Als Karel zou
dit kind in de eerste plaats een herleefde Stuart zijn en daardoor
ideëel nauwer aan dat vorstenhuis verbonden, hetgeen de moeder,
een Engelse koningsdochter, wenste. Als Willem zou het een herboren Oranje zijn en daarom meer acceptabel voor het Nederlandse
volk.
Dwong de idee der wedergeboorte er toe alle leden ener dynastie
aan elkaar gelijk te denken, zij liet ook toe het tegengestelde doen. Dat
men voor de tegenstrijdigheid in de waardering, welke daarvan het
onvermijdelijke gevolg moest zijn, niet terugschrok, bewijst Starters'
vergelijking van Maurits met de Zwijger. Door Maurits te typeren
als volkomen aan zijn vader gelijk, doch hem tevens in velen overtreffend: „In alles is gelijck, in velen gaet te boven", gaf hij blijk
er geen bezwaar in te zien hetgeen gelijk is als ongelijk en wat even
groot is, als groter aan te merken, hoewel zulks onderling tegenstrijdig is 14 .
Dezelfde dubbel-zinnigheid houdt de formule, „ieder de grootste
onder haar" in, welke dominee Simon Oomius bezigde om de onderlinge verhouding tussen de eerste vier Oranjeprinsen weer te geven 15 .
12
Montanus Α., 'T Leven en Bedrijf van Frederik Hendrik met een nootivendige inleiding, Amst. 1652, p. 1 3 1 : „siende den vermaarden Willem tot
wraak herleven in syn Neef" (Willem I I ) .
Gronovius, a.w., p. 26-27: ,,et infantem ab Deo recens datum ita rursus
illi consecrarunt, ut omnium pio consensu fatis infantilibus verba excelsissima
dictante praesagietur in eo reviviscere, quidquid ab Wilhelmus, quidquid ab
Henrico fuerat obtentum".
i s Veegens D., Historische Studien, 's Gravenh. 18Θ5, dl. I, p. 2 8 3 .
1 4
Starter J., Triumph'ivagen, Friesche lusthof, p. 3 6 1 , vs. 29Θ.
1 5
Oomius, a.w., p. 5.
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Wanneer ieder de grootste was, waren allen gelijk, doch dan kon er
van grootste redelijkerwijze ook geen sprake zijn. Dat Oomius desondanks toch het woord „grootste" gebruikte, sproot voort uit de behoefte elke prins als een uitzonderlijke, dus aan de anderen niet
gelijke figuur te kenmerken.
Bij deze voorbeelden sluit aan hetgeen de Franse auteur Hardouin
de Perefixe opmerkte over de verhouding tussen Hendrik de Grote
en diens kleinzoon Lodewijk X I V . Op grond ener vergelijking van
beiden concludeerde hij, dat de eerste in de laatste voor de tweede
keer een nieuw leven was begonnen: „Mais on peut dire avec cela,
lorsque l'on considere Vostre Majesté, qu'il (Hendrik de Grote) a
repris une nouvelle vie en vostre personne". Ofschoon de wedergeboorte van grootvader in kleinzoon een algehele gelijkheid veronderstelt, aarzelde de Perefixe niet daaraan toe te voegen, dat Hendrik
zich in Lodewijk toonde onder een nog meer verheven gelaat: „et
qu'il se fait revoir aujourd'huy sous un visage encore plus auguste" 16.
De idee der wedergeboorte sloot derhalve niet uit, de vorst gelijk
en tevens ongelijk te denken aan de overige leden zijner dynastie. De
nieuwe vorst was wel dezelfde persoon als zijn voorganger, maar
toch ook weer anders. In hem had het proces der regeneratie éénmaal
vaker plaats gevonden. Hij vertegenwoordigde één lid der dynastie
meer. Starter doelde hierop, toen hij schreef, dat Maurits hoewel de
Zwijger in alles gelijk, hem toch „in velen" overtrof.
Het was mogelijk en het geschiedde geregeld, de vorst in die hoedanigheid als groter dan zijn voorganger voor te stellen. De regerende
vorst in wien alle voorgangers en de stamvader uit wien alle opvolgers
herrezen waren, kon men inzonderheid als de grootste van alle leden
zijner dynastie beschouwen. Zo sloeg men b.v. bij de dood van de
Stadhouder-Koning een penning, waarop de namen van al zijn vijftig
voorgangers op de Engelse troon, alsmede de begin- en einddata
hunner regeringsduur met de daarbij behorende hemeltekens stonden
vermeld.
Willem III, die hen allen vertegenwoordigde, huldigden enige
versregels als de voortreffelijkste:

16

Perefixe H. de, Hisloirè du Roy Henry le Grand, Amst. 1664, p. 1-2.
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„Dees klommen ten Troone
Met Sceptor en Kroone
Maer wie, met meer Glory,
Off grooter Victory,
Komt ons hier ten berde
Als WILLEM DE DERDE" « .
Als stamvader van de stadhouders gold in de zestiende- en zeventiende eeuw keizer Adolf van Nassau. Reeds viel zijn uitbeelding
als grootste figuur en in vol keizerlijk ornaat in de Nassause heldenhemel te vermelden. Deze keizer wordt voor de eerste maal in de
literatuur in verband gebracht met het Oranje-huis in het Wilhelmus
waar de Zwijger er zich op beroemt, dat hij „Edel en Hoogh gheboren" is en een telg „Van Keyserlicken Stam". Met naam vinden
wij Adolf van Nassau als voorvader van Oranje voor het eerst vermeld in de Apologie.
Verweet Philips II de Vader des Vaderlands in het banvonnis
zich te verzetten tegen zijn wettige heer, deze werpt de Spaanse
koning voor de voeten niet anders te hebben gehandeld dan een van
diens voorzaten. Een ieder, verklaarde de Zwijger, die met de historie
op de hoogte is, weet dat Albrecht van Oostenrijk gewapenderhand
tegen Adolf van Nassau „onsen voorsaet" is opgetreden 18 .
De Zwijger doelt hier op het feit, dat keizer Adolf van Nassau,
wien het aan staatsmans- en veldheerstalenten ontbrak, is afgezet en
door zijn tegenstanders onder leiding van Albrecht van Oostenrijk
anno 1298 bij Göllheim is verslagen en gedood. Waarschijnlijk is het
ophalen van deze reeds lang vergeten gebeurtenis in een zo gewichtig
geschrift, aanleiding geweest tot het merkwaardige gebruik in de
zeventiende eeuw de stadhouders als wrekers van die smaad keizer
Adolf aangedaan voor te stellen. In het bijzonder roemden de schrijvers de slag bij Nieuwpoort, als een grootse revanche voor die bij
Göllheim. Bij Nieuwpoort versloeg omgekeerd een Nassauer een
Oostenrijker, aartshertog Albertus. En de omstandigheid, dat beide
veldslagen op een tweede Juli plaatsvonden, scheen de juistheid te
bevestigen deze twee gebeurtenissen als elkanders pendanten te be17 Van Loon, a.w., dl. IV. p. 283.
18
Apologie, ofte Veranlivoordinghe van den Prince van Orangien, cd.
Mees Μ.,-Verwey Α., Santpoort 1942, p. 72.
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schouwen. Aan data immers hechtte men grote betekenis, daar volgens
de opvattingen van die tijd de stand der sterren beslissend was voor de
lotgevallen der mensheid.
Op bovengenoemd gebruik stiet J. Bax, toen hij bij zijn onderzoek
naar de beoordeling van Maurits door tijdgenoten tot de ontdekking
kwam, dat deze prins herhaaldelijk is voorgesteld als wreker van
keizer Adolf. Hij vroeg zich met verwondering af, hoe zulks na zo
vele jaren, „nog na 400 jaar" mogelijk was, doch bleef het antwoord
schuldig 19 .
Grond voor verbazing over dit feit is er stellig, maar niet die welke
kennelijk voor Bax gold. In de eerste plaats ontging het hem, dat
Maurits niet als enige prins de rol van Adolfs wreker was toegedacht.
Vervolgens ontdekte hij niet, dat deze keizer fungeerde als stamvader der stadhouders. En tenslotte bleef hem de idee der wedergeboorte verborgen. Wie met deze gegevens rekening houdt, zal, al
kan hij dit gebruik verklaren, zich er toch nog over verwonderen,
omdat het blijk geeft van een wel zeer bijzondere mentaliteit. Wanneer men aanneemt, dat de vader in zijn zoon herrijst, staat Adolf
van Nassau Maurits even na als de Zwijger. Dan valt het tijdsverschil van eeuwen, hetwelk de stamvader van de bloedeigen vader
scheidt, weg en is het mogelijk, dat de gedachte aan de één onmiddellijk die aan de ander oproept. Het bewijs hiervoor is te vinden
in Vondels gedichten. Wanneer deze auteur het krijgsbedrijf van de
Stedendwinger voor Grol als een wraakoefening bezingt, noemt hij
stamvader en vader in één adem:
„Dat 's Fredrick Henrick self, der vromen burgh en wijck
Die noch om 's grootvaers bloed, wrockt tegen Oostenrijck,
En om sijn vaders moord op Spanjen is gebeten" 20 .
De illustratie van het nauwe verband, dat Vondel hier tussen stamvader en vader legde, leverde Jan Vos bij de intocht van Louise
Henriette en haar moeder Amalia van Solms te Amsterdam in het
jaar 1659. Ter opluistering van deze plechtigheid ontwierp hij een
19

Bax, a.w., p. 1 78, noot 3.
Vondel, Verovering van Crol, door Frederick Henrick· Prince van
Oranje (1627). vs. 415-417.
20
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aantal praalwagens. Op zes daarvan waren achtereenvolgens keizer
Adolf, de Zwijger, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II en
Willem III uitgebeeld 21 .
Men kan zich afvragen, waarom juist keizer Adolf onder de graven
van Nassau tot stamvader was uitverkoren. Hij had immers voorvaderen, wier namen niet onbekend waren en het was gebruik, de
stamvader zo ver mogelijk in het verleden te zoeken, daar oudheid het
aanzien van een geslacht verhoogde. Dank zij deze mening kreeg een
stamvader als bijvoorbeeld Francus, de zoon van een Trojaanse held,
het aanzijn. Men speurde zelfs nog dieper in het verleden. Manlius,
historiograaf in dienst van keizer Maximiliaan I, speelde het klaar
via de Merowingen en Priamus door te dringen tot aartsvader Noé,
een vondst, welke de theologische faculteit te Wenen met haar gezag
dekte 22 . Adolf van Nassau zou dan ook geen kans hebben gehad
op het stamvaderschap, ware hij niet de enige vorst uit zijn geslacht
geweest, wien de keizerlijke waardigheid werd opgedragen. Daarin
school de aantrekkelijkheid van zijn persoon. Hij was „d'eer van
't overoudt Nassouwe". Die keizerlijke waardigheid kreeg steeds de
nadruk. De kroning van keizer Adolf stond als nummer één op het
programma van de voorstellingen in de schouwburg, waarmede de
feestelijkheden van de zo juist vermelde intocht eindigden 23 . Dit
zelfde accent legde men bij de zegetocht van Prins Willem III te
's Gravenhage anno 1691, na zijn onverwachte en avontuurlijke terugkeer uit Engeland. Boven zijn ruiterstandbeeld dekte de keizerlijke
rijkskroon van stamvader Adolf de scepters van Engeland, Schotland,

21 Vos J., Beschrijving der Verlooningen op de Staatcywagens, die voor
Hare Doorluchtigheden Mevrouw de Keur-Vorslin Van Brandenburg En
Mevrouw haar Moeder de Princes Douariere van Oranje met de voortreflijkste
Personaadjen der Vorstelijlie Huizen van Oranje, Anhall en Nassau, etc. Op
de markt vertoont zijn en door de Stadt reeden, toen hare Vorstelijke Doorluchligheeden het Raad thuis met haar tegenwoordigheidt vereerden. Alle de gedichten, dl. I, p. 5 9 8 vlg.
22
Ulmann H . , Kaiser Maximilian I. auf urkundlicher Grundlage dargesleli, Stuttgart 1884-91, Bd. II, p. 7 5 1 .
23 Vos J., Beschrijving der Verlooningen op de Slaatc\)wagem, die voor
Hare Doorluchtegheden Mevrouw de Keur-Vorslin etc.. Alle de gedichten,
dl. I, p. 598, 6 0 3 . Zie voorts. Vries R. de. De blijde Inkomsten van vorstelijke
personen in Amsterdam van de 16e tot de 19e eeuw, Amst. 1879, p. 12.
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Ierland en Frankrijk, de vier staten waarvan deze stadhouder zich
koning noemde 24 .
Toch heeft keizer Adolf van Nassau zich als stamvader van
het Nederlandse vorstenhuis geen blijvende plaats verworven. De
Zwijger, die voor de nationale historie van veel groter en zeker reëler
betekenis is geweest, heeft hem, zij het ook na jaren van betwiste
prioriteit, geheel verdrongen.
Om deze rivaliteit tussen beide stamvaders te kunnen weergeven,
is het noodzakelijk terug te grijpen naar het Wilhelmus. In de eerste
strophe van dit gedicht stelt de Zwijger zich voor in een dubbele
kwaliteit. Eerst als een Nassauer: „Wilhelmus van Nassouwe". De
toevoeging Wilhelmus was daarbij vereist om zijn identiteit nader te
bepalen, aangezien er uit dit geslacht meer graven waren. Als
Nassauer verklaarde hij een Duitser te zijn: „van Duytschen bloet".
Hoe dit moet worden verstaan, blijkt uit een vergelijking van de
bepalingen omtrent de samenstelling van de Raad van State in de
jaren 1581, 1583 en 1585. Bij de overeenkomst met Anjou bepaalde
men, dat één of twee Fransen, bij die met de Engelse koningin
Elisabeth, dat benevens Leicester twee andere Engelsen in dit college
zitting zouden hebben. Bij de onderhandelingen met de Zwijger over
de aanbieding der grafelijkheid van Holland en Zeeland stelde men
vast, dat hij aan de Raad van State hem ter zijde te stellen, een
Duitser en een Hollander zou mogen toevoegen 25 .
Uit de laatste bepaling blijkt, dat de namen Duitser en Hollander
een verschil in nationaliteit aanduidden. Immers indien dit niet het
geval is geweest, had het geen zin onderscheid te maken tussen een
Duitser en een Hollander, die de prins als leden van de Raad van
State zou mogen benoemen. Uit de toevoeging van Franse raadsleden
aan de Fransman Anjou, van Engelse aan de Engelsman Leicester,
van een Duitser en een Hollander aan de Zwijger is op te maken, dat
men hem als een Duitser en tevens als een Hollander beschouwde.
De Zwijger was in zijn hoedanigheid van een Nassause graaf
Duitser van afkomst :
24

Bidloo, Komste van zyne Majesteit Willem III., p. 50.
Fruin R., Ceschiedenis der slaatsimlellingen in Nederland tot den val
der Republiek, ed. Colenbrander H., 2e dr., 's Gravenh. 1922, p. 175-177.
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„Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet".
In zijn kwaliteit van een Nassause graaf was hij echter eveneens
Hollander en dit krachtens de positie, die hij in de Nederlanden
innam.
Als graaf van Nassau was de Zwijger in de Nederlanden geen
„vremdelingh", maar behoorde te worden gerekend tot de „ingheborene des landts". De Nassauers — zo verdedigde hij zich in de
Apologie tegen de beschuldiging van Philips II, „een vremdelingh
ende uutheemsche ofte een uutlander" te zijn — hadden in de Nederlanden van oudsher aanzienlijke bezittingen en namen er belangrijke
posities in. Op hem was dat bezit overgedragen en hij vervulde er
eveneens belangrijke bestuursfuncties. Hij behoorde derhalve tot de
Nederlandse magistratus inferiores, krachtens welk feit hij gehouden
was het vaderland voor tyrannie te vrijwaren 2 e . Deze gedachtengang
in de Apologie uitvoerig ontwikkeld, veronderstelde de dichter van
het Wilhelmus, toen hij na de verklaring van de Zwijger een Duitser
te zijn onmiddellijk liet volgen :
„Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet".
In de tweede plaats presenteert de Zwijger zich in de aanvangsstrophe van het Wilhelmus als Prins van Oranje. Een nadere toelichting door de vermelding van zijn voornaam was daarbij overbodig,
aangezien slechts één vorst deze titel voerde. Die waardigheid gaf
hem het recht zich „vrij onverveert" te noemen. Immers in deze
kwaliteit was de Zwijger door geen band van onderdanigheid met
Philips II, noch met enig ander vorst gebonden. Hij betoogde dit
met onverholen trots in de „Apologie" met de volgende zinsnede,
„ghemerckt dat wy t'selve van gheener hooger handt sijn houdende,
maer vry ende absolutelick daerin gebieden" 27 . In die hoedanigheid
van souverein vorst beschouwde de Zwijger zich niet als leider van
26

Apologie, p. 50 vlg.
27 Apologie, p. 31.
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het Nederlands verzet. Hij verklaarde immers als Prins van Oranje :
„Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert".
Overeenkomstig de inhoud der aanvangsstrophe van het Wilhelmus
richtte men het Mausoleum te Delft in de eerste plaats op ter eeuwige
nagedachtenis van Willem van Nassau. Het opschrift door Huygens
vervaardigd, vermeldt de titel „GULIELMI NASSOVII" het eerst
en deze is met grotere letters dan de andere „SUPREMI ARAUSIONENSIUM PRINCIPIS" aangebracht 28 .
Het Wilhelmus en het Mausoleum te Delft, de twee het meest tot
de volksverbeelding sprekende nationale monumenten, eren de grondlegger van Neerlands onafhankelijkheid, in de eerste plaats als lid
van de Nassause dynastie.
Het valt daarom des te meer op, dat de Apologie aan de titel
Prins van Oranje de voorkeur gaf. De reden daarvoor is gelegen in
de strekking van dit verweerschrift. De Apologie is het antwoord van
de Zwijger op het banvonnis van Philips II. Als in een duel pareerde
hij daarin de felle slagen van zijn tegenstander. Beide vorsten hanteerden bovenal het botte wapen van de schimp. Schold de Spaanse
koning de Zwijger voor „een ketter, hypocrijt, Judas ende Cain gelijckende, 't hooft ende principaelste perturbateur van den lande,
rebel, vremdelingh, vyandt des menschelicken gheslachtes, die ghemeyn peste van de Christenheit, schelm, ende verrader", deze op zijn
beurt verweet Philips bloedschande, overspel en moord van eigen
vrouw en zoon.
De Zwijger plaatste zich als gelijke tegenover zijn aanvaller. Het
recht daartoe ontleende hij aan de titel Prins van Oranje. Uitdrukkelijk wilde hij zijn zaak aangemerkt zien als een geschil tussen twee
souvereine vorsten. Daarom ging de Apologie vergezeld van „DEN
BRIEF BY MYN HEERE DE PRINCE VAN ORANGIEN ghesonden aen de Coninghen ende andere Potentaten van der Christenheit" 29 .
28

Zie over het ontstaan van dit grafschrift R. de Beaufort, a.w., p. 36.
29 Apologie, p. 25, 46-48, 12.
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Hier blijkt, dat de titel Prins van Oranje de Zwijger van juridisch
standpunt gezien, een ander, hoger aanzien verleende dan die van
Graaf van Nassau. Daaraan is het toe te schrijven, dat Amalia van
Solms, geïnspireerd door Huygens, de Oranje-zaal van het Huis ten
Bosch, waarin zij haar gemaal de hoogste lof wilde brengen, met
uitsluiting van elke andere titel wijdde aan de onsterfelijke nagedachtenis van Frederik Hendrik Prins van Oranje 3 0 . Huygens
hechtte grote waarde aan een juridisch verantwoorde titulatuur en
behoefde in de Oranjezaal niet, gelijk bij het Delftse Mausoleum
met de Zwijger het geval was, Frederik Hendrik in de hoedanigheid
van graaf van Nassau voor te stellen als leider van het binnenlands
verzet. Immers sedert 15ΘΙ erkende men de Spaanse koning niet
langer als landsheer en bestreed men hem als een buitenlandse vijand.
De onbestendigheid in de titulatuur, welke in het bovenstaande aan
de dag treedt, is tevens op te merken in de historiewerken en de onder
schriften van de afbeeldingen der Prinsen, daterend uit de zestiende
en zeventiende eeuw. Zij getuigt van een wisselende waardering van
de dynastieën Nassau en Oranje en daarmede van een nog onbesliste
strijd tussen hun beide stamvaders om de voorrang. Alleen de penningen onderscheidden zich door een vaste rangorde der titels. Vanaf
het jaar 1568, waarin men de eerste penning sloeg om de Zwijger
als leider van het verzet tegen Spanje te eren, is deze onveranderlijk
Prins van Oranje, Graaf van Nassau 31 .
Vanwaar dat zich hier openbarende sterke gevoel voor traditie?
De beschrijvers der historiepenningen verhalen enkel de gebeurtenissen, welke aanleiding waren van hun ontstaan en voegen daaraan
een sobere verklaring toe van de gebruikte voorstellingen. De rest van
hun wordingsgeschiedenis, wie de ontwerpers waren, waar ze geslagen
zijn, interesseerde blijkbaar deze mensen niet. En juist de kennis van
deze bijzonderheden, zou een afdoend antwoord op de gestelde vraag
mogelijk maken. De aanvulling van dit hiaat zou een afzonderlijke,
wellicht voor het inzicht in de verbreiding van de vorstencultus belangrijke studie vereisen. Wij moeten daarom het antwoord schuldig
blijven. Dat is om dezelfde reden ook het geval met een tweede
30 Beschrijving der schilderijen in de Oranjezaal, p. 80.
31
Bizot, a.w., p. 7.
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vraag, ni. waarom de ontwerper van de penning uit het jaar 1568 de
volgorde Prins van Oranje, Graaf van Nassau verkoos.
Aan de onbestendigheid in de titulatuur der stadhouders komt in
het begin van de achttiende eeuw een einde. Sedert Prins Willem I V
draagt ons vorstenhuis officieel de titel Oranje-Nassau. Deze stadhouder kon het praedicaat Prins van Oranje niet doen steunen op het
bezit van dit Prinsdom. Bij de vrede van Utrecht anno 1713 is het
Frans bezit geworden. Hij was bovendien in de manlijke linie geen
afstammeling der Oranjes, maar een Nassauer. Dat hij desniettegenstaande er prijs op stelde in de eerste plaats als een telg der Oranjedynastie, dus als een herleefde Oranje te worden beschouwd, bewijst
hoezeer de Zwijger als stamvader der stadhouders op de voorgrond
was getreden. Oranje had de strijd om de prioriteit tussen beide stamvaders gewonnen. Nassau was voorgoed naar de tweede plaats verdrongen en stamvader keizer Adolf werd aan de vergetelheid prijs
gegeven.
Bij het naspeuren van de consequenties, waartoe de idee der wedergeboorte leidde, ging onze belangstelling tot nu alleen uit naar de
vorst en zijn dynastie. Wij zullen daarbij echter ook aan de staat
aandacht moeten schenken. De vorst immers gold als de personificatie
van de staat. Derhalve waren beiden aan dezelfde lotgevallen onderhevig. Het sterven en de wedergeboorte van de vorst moest daarom
tevens met de ondergang en de herleving van de staat gepaard gaan.
Zulks was een mening, welke b.v. Grotius voorstond. Deze auteur
beschreef nl. de periode onmiddellijk na de dood van de Zwijger
als een tijd, waarin de staat door binnenlandse onenigheden en de
voortdurende overwinningen van de vijand verslagen ternederligt en
de verheffing van Maurits als een herleving van de staat en tevens
van de Vader des Vaderlands: „Nam post illius obitum intesta
seditione et continuis hostium victoriis oppressa jacuit, donee in filio
respublica et quodammodo ipse (de Zwijger) revivisceret" 32 .
Een dergelijke zienswijze maakte het mogelijk de vorst een hersteller te noemen en het optreden van een nieuwe heerser aan te
kondigen als een nieuwe periode in de geschiedenis van zijn volk. Het

32

Hugonis Grotii annales el hisloriae de rebus Belgicis, Amst. 1658, p. 85.
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veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid pleit er voor, dat men
Grotius' inzicht algemeen deelde 33 .
Indien de staat in de vorst wordt herboren, dan moeten de consequenties, welke uit de idee der wedergeboorte voortvloeien met betrekking tot de vorst eveneens gelden ten aanzien van de staat. Stelde
33
In een gebed, tot Berecynthia, de moeder der Goden, gericht, laat de
Ronsard vragen, dat Francus de herstichter van Troje mag worden: „Donne
qu'vn iour quelcun de nostre race Refonde Troye", Franciade, p. 20. Ulmann
tekende van Maximiliaan I aan: ,,Niemand wird Neigung tragen, sich die
ausschweifenden Lobsprüche der Humanisten jener Zeit anzueignen, welche in
Max ebenso den Erneurer des Reichs und Reiniger des kirchlichen Lebens
sahen, . . . . Aber wenn irgendwo, so liegt doch gerade hinsichtlich des Gebiets
der geistigen Interessen, der Wissenschaften und Künste, ein sehr berechtigter
Kern in der Hülle ihrer Phrasen", a.w., Bd. II, p. 723.
Bij de intocht van Karel V te Antwerpen anno 1520 stond op een der erepoorten o.a. vermeld:

,,Ad priscam vt redeat tandem Respublica formam,
Reddatur mundo iusque piumque nouo".
Zie Petri Aegydii Hypotheses Spectaculorum Carolo Imp. Antwerpiae exhibitorum. Afgedrukt in Freherus, Rerum Cermanicarvm Scriptores, t. I l l ,
p. 2 1 5 .
Hendrik I V van Frankrijk verklaarde in een zijner redevoeringen te streven
naar de eretitels van „Libérateur et de Restaurateur de la France". Zie Perefixe, a.w., p. 244.
Het opschrift van het Mausoleum te Delft eert de Zwijger als de hersteller
van de ware godsdienst en de aloude vrijheden van het vaderland: „VERAE
RELIGIONIS CULTUM, AVITAS PATRIAE LEGES. REVOCAVIT. RESTITUIT".
Ter gelegenheid van Maurits' huldiging te Amsterdam vertoonde men
24 Mei het goed door de Oranjes aan Nederland gedaan. Het opschrift onder
de derde vertoning, die het verzet van de Zwijger tegen de inbreuken van de
Spanjaarden op 's lands vrijheden voorstelde, luidde:
„Een wreecker vanden hooghen Hemel afghezonden.
Wilhelm ghenaamt, verschijnt in Hollant, en herplant
De vryheyt onderdruckt, in haren ouden standi".
Zie Coster, Vertoninghen Tot Amsterdam, Werken, p. 586.
In het Triomf-gesang, Op de blyde Intrede van Wilhelm De III. Koning
van Groot Brittanje, Vrankrijk en Yrland etc. en Stadhouder der Vereenigde
Nederlanden. Binnen 's Gravenhage van I. Poorter, wordt de StadhouderKoning geëerd als de hersteller van heel Euroop: „ E n gants Euroop hersteld als
het te vooren was". Zie Beeck, a.w., p. 4 3 .
De predikanten door de kerken van Zeeland afgezonden om Willem III met
zijn verheffing geluk te wensen, spoorden hem aan zich „een Weder-oprichter
en Herstelder te betoonen" van hetgeen zijn voorvaderen hadden opgebouwd.
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men de vorst voor als onverschillig welk lid of welke leden zijner
dynastie, de huidige staat beschouwde men als de herleefde staat
onder leiding van onverschillig welk lid of welke leden uit het ge
slacht van de regerende vorst.
D e Leidse hoogleraar Gronovius verkondigde b.v., dat in Willem
Hendrik, de Stadhouder-Koning, alles was herleefd, wat Willem en
Hendrik eertijds voor de Nederlandse staat hadden verkregen. Deze
uitspraak was in zijn gedachtengang de logische consequentie van de
voorafgaande woorden volgens welke in de persoon van de Stad
houder-Koning die Prinsen waren herleefd, wier namen hij droeg 3 4 .
Ging de regerende vorst door voor de verjongde stamvader, de
huidige staat gold als een vernieuwing van de oorspronkelijke nog
onbedorven en dus ideale staat. Deze oerstaat is in Nederland — al
naargelang men zich door voorstellingen aan de Klassieken, de bijbel
of de eigen nationale geschiedenis ontleend, liet leiden — de vroegste
periode der antieke geschiedenis, of het oudste gemenebest der Joden,
ofwel de eerste staat op vaderlandse bodem gesticht.
T e n tijde van het Romeinse Keizerrijk was het gebruik zich de
ideale staat te denken als de volksgemeenschap in Saturnus' Gouden
eeuw en gold elke nieuwe Caesar als de hersteller van die eens zo
gelukkige periode in de historie der mensheid 3 5 . Bij verschillende
humanisten vinden wij die voorstelling terug. Zij beschouwden hun
tijd als een aaneenschakeling van Gouden tijdperken, evenveel als er
vorsten achtereenvolgens regeerden, daar elk hunner gold als de her
schepper van een Gouden eeuw.
Zie Aensprake Uyl naem der Kercken van Zeelant, als oock Onder die des
Classis van Walcheren in 'i besonder aen Spn Hoogheyi, den Heere WillcmHenrick de III. Prince van Oranje, etc. Bestaande In een geluclfwenschinge
over sijn Hoogh-gedachte Hoogheydts bevorderinghe tot die aemienelycfye
Chargie van Stadthouder over de Provincie van Zeelant, etc, Middelburg 1672,
niet gepagineerd.
Een penning, waarop Willem III in Romeins veldheersgewaad te paard, het
hoofd gehuld in een stralenkrans, was afgebeeld en welker keerzijde een
vliegende Faam vertoont, draagt tot opschrift : „Guilielmo III Maximo, Alterius
Orbis Regi, Totivs Patriae Vindici Restitutori, Herculi Redivivo, Imperatori
Pio, Felici Inclyto, In Aetemam Memoriam Lubens Litat, Dedicai, Consecratque". Zie van Loon, a.w., dl. IV, p. 140.
34
Zie de nummers θ en 12.
35 Scott К., a.w., p. 96.
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Enige uitspraken aangaande de trits Maximiliaan I, Philippus de
Schone en Karel V kunnen ter illustratie dienen. Gerardus Noviomagus prees de eerste als een keizer, die de „Aurea sécula" voor zijn
onderdanen deed wederkeren. Erasmus sprak zijn tijd zalig als een
Gouden eeuw, waarin door het bestuur van Philippus de Schone alle
deugden, welke de mensheid in het eertijds onbedorven tijdvak gelukkig hadden gemaakt, herleefden en wederom opbloeiden. Een der
vele lijkredenaars bij het verscheiden van Karel V verklaarde gewoon
te zijn de tijd, waarin deze keizer regeerde, als een waarlijk Gouden
eeuw te roemen 36 .
De burgerij van Antwerpen bracht deze klassieke voorstelling van
de vorst als vernieuwer van de wereld en hersteller van de staat in
zijn oorspronkelijke toestand, bij gelegenheid van een intocht van
Karel V in beeld, door de terugkeer op aarde van Astrea, de Godin
der gerechtigheid, die toen de Gouden eeuw in een IJzeren tijd ontaardde, haar toevlucht in de hemel had gezocht 37 . Ook onder Franse
humanisten had deze klassieke voorstelling ingang gevonden. De
Ronsard b.v. vatte de betekenis van Hendrik III samen in enkele
versregels, welke deze koning eerden als de schenker van een Gulden
tijd, waarin Saturnus heerste en Astrea onder de mensen op aarde
„Et brefe c'estoit le bel âge doré
Où fleurissoit Saturne auec Astrée" 38 .
36 Noviomagus, G., Imp. Caesar'i Maximiliano Avgvsto, P.F.P.P., Freherus. Rerum Cermanicarvm scripiores, t. III, p. 2 3 0 : „Aurea sécula reddit".
Erasmus, Panegyricus, col. 532-533: „O fortunatum, ô vere aureum hoc nostrum seculum, quo, te auspice, te auctore, te moderatore, pietas, fides, simplicitas, pudor, breviter, omnis ilia incorruptae quondam aetatis virtutum seges repullulascit, reviviscit, efflorescit". Viperanus J., Joh. Antonii Viperani in funere
Caroli V. Imperatoris ad Mameriinos oratio, t. III, p. 6 0 7 : „Quapropter eius
aetatem soleo vere auream praedicare".
37
Aegidius P., Hypotheses Spectaculorum Carolo Imp. AntTverpiae ехЫЫtorum, p. 211 :
„Kursus humum repetet splendens Astrea relictam,
Ad Stygias fugiet saeva Tyrannis aquas".
Het commentaar bij deze afbeelding luidde: „Nam quemadmodum Astrea
olim ferreo saeculo mortalium sceleribus offensa, in coelum ad Jovem confugit,
(vt credula finxit antiquitas) ita nunc sperandum est, sub nostro Caesare Aurea
saecula reditura, et Astream iterum dominaturam".
3 8
De Ronsard, Les Mascarades, Les Sereines representees au Canal de
Fontaine-bleau, Oeuvres, t. III, p. 476.
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Bij de zo juist vermelde voorstelling van de Antwerpse burgerij is
de regeringsperiode van Karels voorganger aangemerkt als een
IJzeren eeuw, hoewel Erasmus haar als een Gouden eeuw roemde.
Men kan hieruit opmaken, dat de humanisten de in de vorst herboren
staat hebben beschouwd als gelijk en toch ook weer niet gelijk aan
die onder zijn voorganger, evenals zij de nieuwe vorst hebben gedacht
als identiek en toch ook anders dan de voorafgaande. De regeringsperiode van een vorst kon derhalve gelden als een Gouden en niettemin ook als een IJzeren eeuw.
Ten onzent is Gouden eeuw de gebruikelijke naam voor de zeventiende eeuw uit de Vaderlandse geschiedenis. De zin dezer benaming
is, die periode te typeren als het hoogtepunt in het bestaan der natie.
Daaruit blijkt, dat zij, hoewel ontleend aan het zeventiende-eeuwse
spraakgebruik, niet meer wordt begrepen als een uitvloeisel van de
humanistische vorstenvisie, de bodem waarin zij wortelde. Zij geeft
immers slechts zeer onvolledig de bedoeling weer van de zeventiendeeeuwer, wanneer hij zijn tijd een Gouden eeuw noemde. Ook hij
wilde daarmede te kennen geven, dat de natie het hoogtepunt in haar
geschiedenis had bereikt. Dit betekende voor hem tevens de verwezenlijking van de ideale staat door toedoen van de vorst ; het herstel
in zijn persoon en daarom de handhaving van de toestand, zoals die
reeds onder zijn voorganger was geweest. Wijl hij nu aannam, dat
dit herstel bij de opvolging van elke vorst — niet van een tyran —
plaats vond, was dit bereiken van het toppunt, het herstel van de
staat in zijn oorspronkelijke ideale toestand. Dit leidt tot de gevolgtrekking, dat het hoogtepunt tevens toch ook weer geen hoogtepunt
was. Immers het bereiken van hetzelfde zenith bleef zich bij voortduring in de geschiedenis herhalen.
Derhalve leidde de visie, dat elke nieuwe vorst de Gouden eeuw
herstelde, tot een nivellering hunner regeringsperioden, evenals de
volkomen gelijkenis tussen voorganger en opvolger hun persoonlijkheid
nivelleerde.
Ter illustratie dezer redenering vermelden wij enige uitspraken
betreffende de eerste drie stadhouders.
Wanneer Vondel in het „Oranje May-lied" anno 1626 de Nederlandse staat idealiseert, schildert hij deze, hoewel bijbelse en nationale
elementen in zijn voorstelling niet ontbreken, in de trant der klassieken
6
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als een idyllische goudeneeuwse volksgemeenschap, waarvoor men
aan de vredesvorst, Frederik Hendrik, die haar het aanzijn had ge
geven, dank was verschuldigd.
Huygens constateerde met verwondering, dat de Gulden tijd door
Maurits het Nederlandse volk geschonken, na het overlijden van dien
Prins nog voortduurde en concludeerde uit dit feit, dat Maurits in
Frederik Hendrik was herboren 3 9 . Die Gouden tijd onder Maurits'
bewind had men echter ook reeds genoten onder Willem I. Hooft
immers bezong de Zwijger als de schenker van een Gouden eeuw
na een tijdperk, dat harder dan staal was geweest onder de tyran

Philips II:
„Wel was 't een gouwden Prins wiens moed verstandt en vlijt
De gouwden vrijheidt ons en schanck den gouden tijdt;
Voor d'ijsselijcke tijdt, daer 't ijser hardt bij haelen
Op veel пае niet en mach" 4 0 .
De voorspellende woorden, die dezelfde dichter aan het slot van
zijn Geeraerdt van Velsen de Vecht in de mond legde, maken duide
lijk, dat het schenken van de Gouden vrijheid door de Zwijger het
herstel was van een toestand, die reeds oudtijds bestond :
„Een wreecker vanden hooghen Hemel afghesonden,
Welhem ghenaemt verschijnt in Hollandt, en herplant
De vryheyt onderdruckt, in haeren ouwden standt" 4 X .
39 Huygens, Panegyre ( 1 6 2 6 ) , De gedichten, dl. II. p. 152, vs. 23-34:
,,Πζ te diront que la nature
Ne pouuant rien souffrir qui dure
S'estonne de nous veoir encor
Continuer au siècle d'or
Que nous laissa le grand Maurice,
Que les ordres de sa malice
Que sa pradence et sa valeur
Et sa conduicte du bon heur
Ont seulement changé de maistre.
Et que le voyons tant renaistre
Au frère qui nous est rendu
Qu'à peine l'auons nous perdu".
40 Hooft, Cedicht op de Prins van Oragnien, Gedichten, dì. I, p. 104,
vs. 63-66.
41 Hooft, GeeraerJí van Velsen, Gedichten, dl. II, p. 2 7 4 , vs. 1513-1515.
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De hier ontwikkelde gedachtengang maakt het mogelijk de juiste
verklaring te geven van een der hoekfiguren aan het Delftse Mausoleum. Wij bedoelen de vrouwenfiguur, die in haar linkerhand een vergulden hoed draagt met het opschrift LIBERTAS AUREA.
Hoofts Geeraert van Velsen verscheen voor het eerst in druk anno
1613. In hetzelfde jaar werkte de Keyser aan de plannen voor het
prinsengraf, waarvan het bestek in Februari 1614 gereed kwam 4 2 .
Laten wij ons voorlichten door de denkbeelden van Hooft uit de tijd
van het ontstaan dezer figuur, dan huldigt zij de Zwijger als de
hersteller van de Gouden vrijheid en derhalve als de herschepper van
de Gouden eeuw, welke begrippen onscheidbaar aan elkaar waren
vastgekoppeld.
Als de bijbelse voorstelling van de oorspronkelijke en zo mede
ideale staat, noemden wij het oude gemenebest der Joden. Ter motivering van deze voorstelling voerde men aan, dat de stichting hiervan
dateerde van de aanvang der geschiedenis, de tijd waarin de mensheid nog leefde volgens de wetten der natuur en derhalve in haar
ideale toestand 43 .
Men kon echter nog een geheel andere reden aanhalen, waarom
in deze staat het ideaal verwezenlijkt moest zijn nl., dat hij door God
zelf was gesticht 44 . Zijn werk moest wel aan de hoogste eisen vol42 De Beaufort, a.w., p. 13.
43
Cunaeus P., De Republijlt der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. In
drie Boefyen
Amst. 1685, p. 112: „want sy (de Joden) volgden noch de
natuur, en hoe nader sy aan hun oorspronk waren, hoe beter sy sagen wat recht
»,
was .
De eerste druk van dit werk verscheen te Leiden 1617. Met het schrijven
van dit werk gaf Cunaeus zijn oplossing van de strijdvraag omtrent de inrichting
van de Nederlandse staat, die tijdens het Bestand acuut was geworden.
Zie verder De Zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republijff ontworpen. En door hoodaanigen (sic) Opgang den Kerkdijken Slaat Der
Krislenen, Den Ondergang van 'f Joods Gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans
beschreeven door den Heer Fleurt, ed. Gheys D., Amst. 1 702, p. 1 : „Het volk,
dat Godt had verkooren . . . . is een voortreffelijk Model en voorschrift van het
Menschelijke leeven, gelijkvormig aan de Natuur".
44
Cunaeus, De Republijk der Hebreen, Voorreden: „ U w (de staten van
Holland). . . . stel ik . . . . een Republijk voor Oogen, die niet alleen de alderheyligste, maar ook van loffelijke voorbeelden de aldervruchtbaarste onder alle
andere is geweest. U Hoog-Mog. dienen insonderheyd het begin ende voortgang
der selve te kennen, nadiense geen sterflijk mensch; maar God tot een Auteur
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doen. Op grond van deze overweging meenden katholieken en hervormden aan de bijbel, waarin het gemenebest der Joden beschreven
staat, maximen te kunnen of moeten ontlenen voor de inrichting van
de best geordende staat 45 .
Het resultaat van de pogingen met de bijbel als voorbeeld de
fundamentele staatkundige wetten op te stellen, liep echter zeer uiteen. In zake de positie van de vorst, gaf men soms de voorkeur aan
de absolute, soms aan de beperkte souvereiniteit. Calvijn b.v. stelde
als zovele zijner tijdgenoten de gemengde staatsvorm, waarin het
monarchaal, aristocratisch en democratisch element elkaar in evenwicht houden, dus de beperkte souvereiniteit van de vorst, als ideaal,
hetgeen hij in de tijd der rechters verwezenlijkt achtte. Bij het stellen
van dit ideaal deed Calvijn een keuze uit meer mogelijkheden door
de bijbel geboden. Immers hij wees er op, dat de Schrift ook het
voorbeeld bevat van een absoluut souverein, nl. in de vorst David,
wiens heerschappij het volstrekte koningschap van Christus voorafbeeldde 46 .
ende stichter heeft", niet gepagineerd. Voortgaande spreekt hij de wens uit. dat
de Staten van Holland deze staat als „de heyligste ende beste onder allen geliefd na te volgen".
45
Verschillende voorbeelden hiervan vermeldt het werk van J. Allen, A
History of Political Thought in the Sixteenth Century, London, 1928. P . 6 3 :
„Zwingli is no debt entitled to be styled a religious reformer and, as fully as
Calvin he made the Bible the sole authoritative rule of action and a law book
for all societies".
P . 2 5 4 : „That ancient Jewish monarchy »ought to be a pattern to all
Christion and well-founded monarchies' " . Geciteerd uit een anonym vlugschrift,
Treiv Lare of Free Monarchies.
P . 3 0 8 : „he declared that the constitution of a model State is to be found
in the Old Testament: that of the monarchy of the Jews in which the King was
restraind by prophets acting under the inspiration of God". Ontleend aan het
pamphlet Le Tocsin quonlre les massacreurs et auteurs des confusions de la
France.
46
Calvijn J., Inslitulio religionis christianae, éd. 1559 ( = Corpus Reformaiorum, dl. 30) lib. IV, cap. 20, col. 1098: „Equidem si in se considerentur tres illae, quas ponunt philosophi, regiminis formae, minime negaverim vel
aristocratiam, vel temperatum ex ipsa et politia statum, alliis omnibus longe
excellere . . . . Id cum experimento ipso semper fuit comprobatum, tum sua quoque autoritate Dominus confirmavit, quum aristocratiam politiae vicinam apud
Israelitos instituit, quum optima conditione eos habere vellet, donee imaginem
Christi producei in Davide". Elders, col. 1096, omschrijft hij de politia (burgerlijke regering) als de burgerlijke bewindvoering in een vrij volk: „civilibus
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Een keuze lijnrecht in tegenstelling tot die van Calvijn deed
Bossuet. Deze auteur beriep zich op het koningschap van David om
de absolute monarchie van het Frankrijk zijner dagen als de beste
staatsvorm aan te prijzen 47 . Van een andere kijk op de Joodse staatsinstellingen gaf een strijdschrift uit de tijd der Franse godsdienstoorlogen blijk. De auteur was een voorstander van beperking der
vorstelijke macht en beweerde dienovereenkomstig, dat de ideale
staatsvorm, in de bijbel vastgelegd, de monarchie was, waarin profeten de macht der koningen beperkten 48 .
Deze divergentie van meningen laat zien, dat men de Schrift niet
onbevooroordeeld raadpleegde, doch haar dienstbaar maakte aan het
eigen staatkundig ideaal. Men bewees de voortreffelijkheid van dit
ideaal door aan te tonen, dat het met een in de bijbel beschreven
regeringsvorm overeenstemde.
Hetzelfde gebruik is aan te wijzen in de geschiedenis van ons
Vaderland. De calvinisten b.v. grepen terug op het staatkundig ideaal
van hun leermeester en kenden, zich baserend op Gods Woord, de
prinsen van Oranje een positie in ons staatsbestel toe als die der
rechters in Israël; die van uitverkoren leiders door God verwekt,
wanneer het volk van Nederland in nood verkeerde 49 . Daarom
konden zij in vredestijd berusten in een stadhouderloos bestuur, maar

praefecturis in libero populo, ut Moses, losue ac ludices, functi sunt". Hieruit
is op te maken, dat de vermenging van de aristocratische regeringsvorm met de
politia neerkomt op de vermenging van de aristocratische met de democratische
nl. het vrije volk en de monarchale regeringsvorm nl. de rechter. Hij verbindt er
dan ook dezelfde consequentie aan: „Quare nulli iam dubium esse debet quin
civilis potestas vocatio sit non modo coram Deo sancta et legitima, sed sacerrima
etiam, et in tota mortalium vita longe omnium honestissima". Zie col. 1096.
47
Bossuet J., Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Saint, passim.
48
Allen, a.w., p. 308. Zie de geciteerde tekst onder nummer 4 5 .
49
Oomius, a.w., p. 104: „Gelijk de Heere den Kinderen Israels aise seer
swaar wierden verdrukt, uit het midden van haar meermalen heeft Verlossers
verwekt door welke hy haar bevrijde uit de handen en tyrannie harer Vyanden
. . . . Also heeft in der daad de Heere ons desen Prins (Willem III) bewaart
en daarna verhoogt, om ons door hem te bevrijden van de hand onser tegenpartijders. En gelijk de Heere in voorgaande tyden door syn noit genoeg volpresen Voorvaderen, ons heeft hulpe bestelt en met deselve overal geweest is,
waar sy zijn henen gegaan
Also vertrouwde een iegelijk dat de Heere
ons, door desen Prins, soude doen sien de gelukkigheit der voorgaande tyden
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was hun roep om de verheffing van een Oranje-prins onweerstaanbaar, toen in de jaren 1672 en 1747 de vijand het Vaderland met de
ondergang bedreigde.
Dit gebruik van de bijbel ter bepaling van de fundamentele wetten
was, volgens de toenmaals geldende wetenschappelijke normen, alleszins verantwoord. Grotius b.v. stelde als voorwaarde, dat men bij de
ervaring te rade moest gaan en zich niet aan ijdele bespiegelingen
mocht overgeven. Verder eiste hij, dat de fundamentele wetten vast
in het verleden verankerd zouden liggen, zodat de continuïteit van
het heden en verleden bewaard bleef 50 . Aan deze normen voldeed
en door Hem herstellen soude het vervallene in de Politie, Militie, Justitie, en
Kerke".
Dezelfde mening verkondigde ds J. Barrueth in een predikatie. De regering
van Nederlands Sladhouderen met die der Israëlitische Rigieren In vergelyking
gebragt uit het boek der Rigieren Kapittel II: versen 7 - / 9 op den Danl(- Vasten Bededag Van den 19 Februar)) /766. Dordrecht I 766, p. 9 : „Wy beleven
thans door Gods onverdiende Goedheid . . . . een aangenaam en heuchelyk
jaar; waar in gansch Neerlands Volk eene dankbare Gedachtenis behoort te
houden van die doorlugtige Verlossingen, die Gods albestuurende hand ons heeft
toegebragt door middel van Heldhaftige Rigters en Heilanden, die God in tyden
van benaautheid ons verwekt heeft".
Deze visie vinden wij ook in zijn geschiedwerkje. Historie van het stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, Hoognodig tot Beivaring van de
Vr))heid in den Ker}( en Burgerstaat, Dordrecht 1765, Voorreden: „het Huis
van Orange; waaruit God de Heere meer dan eene Gideon verwekt heeft; als
gezegende Werktuigen in zyne hand, om ons uit 's Vyands geweld te verlossen,
en Land en Kerke heil te beschikken". Niet gepagineerd.
50
Grotius H., Verantivoordingh van de Wellelijcke Regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt, mibgaders Eenigher naburighe Provinciën, sulclfs
die ivas voor de Veranderingh gevallen in den Jare 1618, z.pl. en j . , p. 11 :
„De perfectie van yeder saack moet niet ghenomen werden by abstractieve
speculatien, maar insiende wat de materie can lijden". Enkele regels daarvoor
schreef hij: „Seer wyse ende voorsichtighe Schrijvers leeren ons, datmen niet
alle Wetten, insonderheydt fundamentelen, en moet veranderen, alwaar 't in
een beter, alsoo die beterschap niet soo veel en can baten, als het veranderen
self schadelijck is, door verswackinghe van de Authoriteyt, die haar wortelen
neemt door de langduerigheyt".
Dezelfde opvatting omtrent het gezag, dat het verleden aan de wetten verleent, vinden wij ook bij Erasmus, Instiiutio principis chrisliani, col. 592: „Omnis novatio quoad fieri poterit fugienda Prìncipi. Nam etiam si quid in melius
commutetur, tarnen ipsa novitas offendit. Nee umquam sine tumulta commutatus
est vel Republicae status, vel publica civitatis consuetude, vel leges olim recept ae".
De Huybert neemt de geciteerde tekst van Grotius letterlijk in zijn Apologie
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dit gebruik, daar men een staat, die werkelijk had bestaan, tot voorbeeld koos en het verleden aanpaste aan de eigen tijd.
De op deze wijze geconstrueerde continuïteit aanvaardde men als
een vaststaand feit. Verschillende volken van Europa immers beschouwden zich als het uitverkoren volk en in zekere mate als de
voortzetting van het oude Israël. Het sterkst leefde dit bewustzijn
onder de calvinisten, hetgeen begrijpelijk is, aangezien het leerstuk
der uitverkiezing zo'n belangrijke plaats in hun theologie inneemt en
zij vooral op het Oude Testament zijn ingesteld 51 . Wat Nederland
(egens Je algemeene en onbepaalde voor de oude Hollandsche regeer'mge over en
beroept zich voor de juistheid daarvan op Machiavelli en Sallustius, p. 2 6 0 .
Voorts doet hij p. 304-305 een beroep op Lipsius: „die Polityke Lipsius in
Politic, sua definieerd, en de authoriteit van Regeeringe noemd, ,een ingedrukte
reverentie omtrent den Staat der Regeeringe in het gemoed van den Inwoonder
en Uitlander'. Zegt naderhand: ,Dat dat zelve formelyk hangt aen een onveranderlyke Maxime van Regeeringe, en dat anderzints door een contrarie vernieuwinge daar van zeer veel respects afgaat en vermindert' ".
P. 2 9 3 staaft hij genoemde mening met een citaat uit „dien geexperimenteerden . . . . Tacitus", die schreef: .Optima ea Imperia esse, quae in ablato
aliquo transitu rerum, mipassa (sic) sunt Mutationis'."
Bossuet huldigt deze mening in zijn Politique tirée des propres paroles de
l'Écriture Saint, p. 6 0 4 : „Il y a des lois fondamentales qu'on ne peut changer:
il est même très-dangereux de changer sans nécessité celles qui ne le sont pas".
P. 605 volgt de motivering: „On perd la vénération pour les lois quand on les
voit si souvent changer".
Deze algemene zienswijze maakt het alleszins begrijpelijk, waarom ter Grote
vergadering anno 1 651 niets aan de staatsinstellingen van Nederland werd gewijzigd. Het eerst vermelde citaat van de Huybert vinden wij dan ook daar,
waar hij dit feit ter sprake brengt.
51
Verschillende voorbeelden wat de Hugenoten betreft, biedt het werk van
Jonker G., Le protestantisme et le théâtre de langue française au XVIe siècle,
Groningen 1939, passim.
Voor de Franse katholieken verwijzen wij naar Bossuet, Politique tirée des
propres paroles de l'Écriture Saint, p. 616.
Voor Engeland raadplege men de biddagsbríef uitgeschreven door Cromwell ter gelegenheid van de vrede met Nederland anno 1654, waarin volgens
de Nederlandse vertaling geschreven stond: „Voorwaar de dispensatien van den
Heere syn geweest, alsof Ну gesegt hadde: Engeland gy zyt myn Eerst gebooren, myn vermaeck onder de Natiën. De heer heeft onder den gantschen
Hemel met geen Volk rondtsom ons zóó gehandelt!" Het citaat is ontleend aan
Kist N.. Neêrlands Bededagen en Biddagsbrieven, dl. I, Leiden 1848, p. 2 8 9 ,
noot 1.
Zie voor het voortbestaan van deze overtuiging in Engeland, Rademaker L.,
Waar bleven de tien stammen van Israël? Het antwoord van Bijbel en Cheops-
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betreft — en dit geldt eveneens voor Engeland — heeft vooral de
biddagsviering, ter gelegenheid van gewichtige nationale gebeurtenissen, dit bewustzijn versterkt. Hervormd Nederland immers werd
er door aangespoord, in elk afzonderlijk feit en in de gehele gang
zijner historie, Gods bijzondere leiding te erkennen en zich als een
door de hemel bevoorrecht en uitverkoren volk Gods te beschouwen.
Van deze tendentie getuigen de Biddagsbrieven, het sterkst komt zij
tot uiting in de Biddagspredikatiën, die uitsluitend aan het Oude
Verbond ontleend, de rampen en zegeningen van het Volk Gods als
spiegel voorhielden, waarin het hervormde volk zichzelf aanschouwde
en weervond 52 .
Voor ons doel, het bewijs te leveren, dat Nederland kon gelden
als de wedergeboren oerstaat Israël, is het niet nodig het onderhavige
verschijnsel in details te behandelen, hoe leerrijk zulks ook zou zijn.
Wij denken b.v. aan de mentaliteit en krachtsinspanning der natie,
de positie der Joden, aan wie de Nederlandse calvinisten zich geestelijk zo zeer verwant gevoelden, en de invloed, die de gelijkstelling
van Nederland met Israël op de literatuur, meer in het bijzonder
op het drama heeft uitgeoefend 53 . Wij kunnen volstaan met het
volgende.
Naar de opvatting van de Nederlandse calvinisten betrof de overptyamide, 's Gravenh. 1939. Daarin leest men p. 6 en 8, dat het Britse volk
het volk van Israël is, het huis Windsor direct van David afstamt en zich in de
troonzetel van de Engelse koning de steen van aartsvader Jacob bevindt.
52
Kist, a.w., p. 288 en vlg.
53
Kist, a.w., p. 291 is van overtuiging, dat het bedoelde verschijnsel bijzonder in de achttiende eeuw een hoogst nadelige invloed op de stemming en
krachtsontwikkeling der Nederlandse natie heeft uitgeoefend.
Onder het bewind van Cromwell, die de staat wilde grondvesten op de voorschriften van het Oude Testament, werd het Edict van Eduard I, waarbij deze
vorst in 1290 de Joden ten eeuwigen dage het verblijf in Engeland ontzegde
ingetrokken. Cromwells geheimsecretaris Eduard Nicolas schreef anno 1648
An apology for the honourable nation of the Jews and all the sons of Israel.
J. Hillesum aan wie deze gegevens zijn ontleend — zie N.N.B.W.,
dl. X ,
col. 610 — schrijft de trek van de Joden naar Engeland onder Cromwell toe
aan het feit, dat in zijn programma vrijheid van godsdienst zou hebben gestaan,
hetgeen wij menen hem ernstig te moeten betwisten. Voor de invloed, die het
besef, dat Nederland de voortzetting is van Israël zie men, Proost K., De Bijbel
in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur. Assen 1932, passim.
Het onderwerp is echter met deze studie niet uitgeput.
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eenkomst van de Nederlandse staat met het voormalige Israël niet
enkel de godsdienst en staatsinstellingen, maar ook de bevolking,
grootte en lotgevallen 54 . Reeds in het spraakgebruik komt die vermeende gelijkheid tot uitdrukking. Zij noemden de prinsen van
Oranje met de namen der rechters, hun land Israël of zinspelend op
de betreurenswaardige scheiding, die in het jaar 15 79 had plaats gevonden, de Noordelijke gewesten Juda en de Zuidelijke de afgevallen tien stammen 55 . Die laatste benaming tekende onze Zuider54

Van de Velde, a.w., p. 2 0 2 : „Mij dunkt", «sprak nagenoeg de Flansche
predikant Gasches, bij gelegenheid eener dankzegging voor den vrede tusschen
Engeland en Nederland 1654.» „dat de republiek der Vereenigde Nederlanden,
in onze eeuw op eene verwonderlijke wijze het beeld van het oude Israël draagt".
Moonen Α., De dool van Josua op het afsterven van den doorluchtigsten en
grootmachtigsten, door Codts genade Koning van Crool Britanje, Vranlpylt en
Yrlandt, Beschermer des geloofs. Ontvouwen en toegepast in eene predifcaelsie
over Jos. XXIV. 29., Deventer 1 702, Opdracht, niet gepagineerd: „dien Ko
ning die niet minder overeenkomt met den zoone van Nun, als de Vrye Staetregeering der Vereenigde Nederlanden met de Godtheerschappye der He
breeuwen, of de gelentheit onzer lantschappen met het lant der belofte".
Nog in de tweede helft der achttiende eeuw was ds Barueth dezelfde
mening toegedaan. Zie De regeering van Nederlands Stadhouderen, p. 18 :
„Beschouwen we dat Afbeeldsel (nl. Nederland) wat naderbij . . . . ik twyfel
niet ge suit al dese en gene Overeenkomst aantreffen van ons Land, met dat van
Kanaan en van onsen Staat en Volk, met den Staat en Volk der Kinderen
Israels."
55
Hooft noemde de Zwijger „Moyses" in zijn Gedicht op de Prins van
Oragnien of De gewonde vrijheit. Gedichten, dl. I, p. 104, vs. 69.
W . Teellinck duidde in Sampson de Held Gods, ofte Stichtelicke verl(laringe Van de wonderbare Historie van Sampson den Richter Israels; ghelx)cl(
die beschreven wort int 13. 14. 15. 16. Capittelen van het boeck der Richteren,
Vlissingen 1623, Prins Maurits herhaaldelijk aan met de naam Samson, p. 132
en 199.
Zie voor de benamingen Israël en Juda, Marnix van St. Aldegonde, De CL
Psalmen Davids, overgeset ende in dichte gestelt uyt den Hebreischen, Op'
dracht, afgedrukt in Toorenenbergen J. v.. Philips van Marnix van St. Aldegonde Godsdienstige en Kerkelijke geschriften, dl. I, 's Gravenh. 1871, p. 187188.
Huygens, Biddaghs-Bede, den 9.en October 1624, De gedichten, dl. II,
p. 82, vs. 176-180.
Valerius, a.w., p. 275-277. Hier eindigt het werk met een gebed, waarin
de Nederlanders genoemd zijn „de kinderen van Israel", Oranje en Maurits,
,,de leytsluyden Moyses ende Josua" de Spaanse overheersing „de Babilonische
gevangenisse", de katholieke kerk, de „Babelsche Hoere" en de bewoners van
de de Zuidelijke Nederlanden, „d'afgevallene stammen Ephraims".
J. Meyer miskende het hier bedoelde gebruik waar hij schreef, dat I. da
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buren als afgescheidenen van het gemeenschappelijk staatsverband en
afgedwaalden van de ware godsdienst. Terecht moesten zij daarom
beducht zijn, dat een politieke hereniging zonder meer, de calvinisten
niet zou bevredigen. Propaganda voor het herstel van het oude staatsverband bood bij die gesteltenis weinig uitzicht. Zelfs de uitdrukkelijke beloften van vrije godsdienstuitoefening en het behoud der
privileges, die het Zuiden tot een opstand moesten bewegen en zo
stormrijp maken voor de troepen van Frederik Hendrik in het jaar
1632, bleven daarom zonder resultaat. Het wantrouwen had te diep
wortel geschoten.
De staatkundige hereniging, door het Zuiden geschuwd en zeker
niet door allen in het Noorden begeerd, kwam in 1815 onder dwang
van buiten tot stand. Geen van beide partijen was rijp voor die nieuwe
verbintenis.
De katholieken van het Zuiden hadden de vrees voor aanranding
van hun godsdienst niet overwonnen en onder de calvinisten in het
Noorden waren er nog steeds, wier bekeringsijver op hun zuidelijke
stamgenoten was gericht. Welhaast aan de vooravond van de nieuwe
scheuring, in Maart 1830, typeerde Da Costa geheel in de geest van
het verleden, de bevolking van Nederland als „het echte aloude volk
niet alleen van het Juda van ons Noorden, maar ook van de tot ons
wedergebrachte tien stammen van het Zuiden". En volkomen consequent aan deze visie, stelde hij als de enig noodzakelijke voorwaarde
voor een vreedzaam samengaan van beide bevolkingselementen, de
bekering der Belgen tot de hervormde kerk 56 .
Nu rijst de vraag, in hoeverre de calvinisten de gelijkstelling van de
Nederlandse staat met het oude Israël wilden doorvoeren. De verwijten door rechtzinnige predikanten elkaar voor de voeten geworpen.
Costa in de huivering door zijn nieuwe calvinistische geloofsgenoten als vreemdeling te worden beschouwd naar nieuwe steunpunten zocht en zodoende aan zijn
vindingrijke geest en naif gemoed de fictie ontwrong van „Nederland — het
Israël van het Westen". Zie Meyer J., Isaac da Costas weg naar het Christen'
dom. Bijdrage lot de geschiedenis der Joodsche problemalieli in Nederland,
Amst. 1941, p. 9 2 . Da Costa sloot met deze betiteling evenals zijn geloofsgenoot Groen van Prinsterer in het Handboek ^er geschiedenis van het Vader·
land aan bij het oude gebruik.
56
Briefwisseling lusschen Willem de Clercq en Isaac da Costa, ed. Kluit
M., Baarn z.j., p. 20.
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bewijzen, dat in hun kringen aangaande deze kwestie geen overeenstemming heerste. H e t wijst echter op een strakke doorvoering onder
strengdenkenden, dat ds W . Teellinck, voorstander van een rigoreuse
Zondagviering, door een soepeler denkend collega beschuldigd kon
worden volledig Jodendom te willen invoeren 5 7 . Deze beschuldiging
zou geen zin hebben en een slag in de lucht betekenen, als niet inderdaad een belangrijke groep die rigoristische opvatting huldigde.
O p dezelfde strenge doorvoering tot een algehele gelijkstelling
toe, wijst eveneens een verweerschrift van Johan Uytenbogaert, een
der leidende figuren uit Arminius' leerschool, dat de rechtzinnige
calvinisten verweet, dat zij geen rekening hielden met het feit, dat de
huidige christenen niet leven, „onder den Stant des vleyschelicken
Israels maer des geestelijcken", en daarom Nederland zowel in
geestelijk als materieel opzicht tot een copie van Israël maakten 5 8 .
Niet enkel calvinistische schrijvers stelden de lotgevallen uit de
geschiedenis van hun land voor als gebeurtenissen, welke in wezen
treffend met die uit de historie van het oude Israël overeenkomen.
Dit verschijnsel is bij schrijvers van de meest uiteenlopende godsdienstige overtuiging te constateren, b.v. bij de vrijzinnig denkende
Coornhert, die in zijn Comedie van Israël, de zonden en zwakheden
van zijn eigen tijd, in een episode uit de geschiedenis van het O u d e
Testament terugvond en aan de kaak stelde 5 9 . Zulks wekt het vermoeden, dat de idee op grond waarvan men tot die overeenkomst
besloot, niet een specifiek calvinistische, maar een wezenstrek van de
humanistische wereldbeschouwing is geweest. H e t onderzoek naar dit
leidende beginsel bevestigt dit vermoeden.
D e grote gebeurtenis, die aller gemoed bezighield, was de strijd
tegen Spanje. Deze strijd, of bepaalde episoden daaruit, heeft men
talrijke malen voorgesteld als de verlossing der Joden uit Egypte,
de worsteling van Samson met de Philistijnen, of de tweekamp van
David tegen Goliath 6 0 . D e bekendste dezer vergelijkingen is Vondels
57 Engelberts W., Willem Teellinck. Amst. 1898, p. 116 en 129.
58 Uytenbogaert J., Vrymoedigh ondersoeck van verscheiden placcaien,
z.pl. 1620, p. 184-185.
59 Proost K.. a.w., p. 50.
60
Het onder no. 55 genoemde werk van W. Teellinck is een vergelijking
van Maurits' strijd tegen Spanje met die van Samson tegen de Philistijnen. De
Opdracht van de CL Psalmen Davids van Marnix, Codsdienstige en Kerl(elijl(e
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spel uit het jaar 1612, „Het Pascha, ofte De Verlossinge der
Kind'ren Israels w t Egypten". Het is door een zijner vrienden geprezen als een „spieghel" van Nederlandse toestanden 61 . Ter verduidelijking van zijn bedoeling voegde Vondel aan dit stuk toe de
„Verghelijckinghe vande verlossinge der kinderen Israels met de vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandtsche Provinciën". De bevrijding van het Spaanse juk stelde hij daarin voor, als een herhaling
van de verlossing der Joden uit de macht van de Pharao :
„zoo is het even beelt
Van Israels triumph zoo aerdich weer volspeelt
Opt Nederlandts Toneel, dat gheene van dees beyden
Nau vanden andren is met waerheyt t' onderscheyden"
(vs. 3-6).
Vondel ging derhalve bij het schrijven van dit spel uit van de idee,
dat de hedendaagse gebeurtenissen een herhaling zijn van hetgeen
reeds vroeger heeft plaats gevonden. Herhaalt het verleden zich in
het heden, dan zal, consequent gedacht, het nu wederkeren in de
toekomst. Vondel nam dus aan, dat de wereldgeschiedenis een voortdurende herhaling, een kringloop van gebeurtenissen is.
Deze mening waren ook Vondels grote tijdgenoten b.v. Hooft en
Huygens toegedaan. De Muider Drost noemde God de „groóte beweeger aller dingen, die door de beurten van Staaten en geslachten
de weerelt en het radt der menschelijke zaaken ommedraait".
Huygens beschreef de werking der Goddelijke Voorzienigheid, als
een zien langs het spoor „Van der dinghen eeuwigh wiel". Nog in
de tweede helft der achttiende eeuw belijdt ds Barueth zijn geloof
in de historische kringloop, wanneer hij schrijft, dat de wereld steeds
hetzelfde schouwtoneel blijft, waarop de oude rollen telkens opnieuw
worden gespeeld e2 .
geschriften, dl. I, p. 187, bevat een vrij uitvoerige vergelijking van Oranjes strijd
tegen Philips II met die van Goliath tegen David. Op historiepenningen komt
deze vergelijking herhaaldelijk voor. Zie Bizot, a.w., tegenover p. 32 en Byvoegsel, tegenover p. 38.
61
Colom J., Klinck-dichi over de verlossinghe Israels wi den diemt-huyse
Egyptu De werden van ]. van den Vondel, ( 1 6 1 2 ) , p. 35, vs. 10.
62
Hooft, Rampsaligheden der Verheffinge vanden Huize van Medias,
3e dr., Amst. 1662, Toeeigening, niet gepagineerd.
Huygens, Dagwerck ( 1 6 3 8 ) , De gedichten, dl. III. p. 54, vs. 158-159.
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Wij hebben hier te doen met een historie-opvatting der antieken,
welke in de tijd van het humanisme opnieuw ingang heeft gevonden.
De oudste ons bekende beschrijving van deze kringloop komt voor in
een Frans drama, daterend van omstreeks 1433, op naam van George
Chastellain. Elk stadium in de geschiedenis der mensheid roept daarin
noodzakelijk een volgend op, zodat ten slotte het uitgangspunt wederom wordt bereikt, waarmede een nieuwe cirkelgang inzet:
„De paix naist richesse sur terre.
De richesse orgueil, d'orgueil guerre.
De guerre vient povreté.
De povreté humilité.
Mais d'humilité revient paix" 63 .
Het is zeer wel mogelijk, dat deze dichtregelen stammen van een
antiek auteur. Chastelain immers placht veel aan Latijnse schrijvers
te ontlenen. Als andere redenen voor deze veronderstelling zijn aan
te voeren, dat zij in verschillende versies bij de Nederlandse humanisten Roemer Visscher en P. C. Hooft voorkomen en de tekst van
de laatste een vertaling is van een Latijns opschrift, aangebracht op
de schouw in het huis van de Zweedse ambassadeur te 's Gravenhage 64 .
Barueth J., Historie van hel stadhouderschap der Heeren Princen van
Oranje, Opdragt, niet gepagineerd: „De Waereld doch, hoewel hare Gedaante
voorbygaat, blyft altoos het selve Schoutoneel, waar op de oude rollen telkens
weer opnieuw gespeelt worden door andere Personen, en deselve Vertoningen
van oude dagen komen 'er gestadig op te voorschyn; slegts maar met een kleine
verandering in de omstandigheden". Ter rechtvaardiging van deze wereldbeschouwing doet hij een beroep op Pred., I, 9, 10, volgens welke er niets nieuws
onder de zon is.
Zie ook Orlers J., Wilhelm en Maurits van Nassau, Princen van Orangien,
Haer Leven en bedrijf. Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen,
Amst. 1 6 5 1 , p. 3 5 1 . Hier wordt N . Mullerius genoemd, die „ex Astris, ofte
uyt den loop des Hemels toe-komende dinghen weet te voor-segghen".
63
Holl F., Das Politische und Religiöse Tendenzdrama des f 6. Jahrhunderls in Frankreich, Erlangen-Leipzig 1903, p. 18.
64 De versie van Roemer Visscher komt voor in Potgieter E., Het Rijl(sMuseum te Amsterdam, ed. Meyer Drees N . . Zutphen ( 1 9 2 4 ) , p. 148. De Latijnse tekst met een Nederlandse vertaling door P . C. Hooft in Gedichten, dl. I,
p. 155-156. Zie voorts voor het kringloopbeginsel, Cornelissen A . J. M., a.w.,
p. 431 en vgl.
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Deze idee van een kringloop der historie houdt ten nauwste verband met die der wedergeboorte. In beide is het wereldgebeuren
voorgesteld als een voortdurende herhaling van wat eens is geweest.
Kringloop en wedergeboorte waren derhalve slechts twee verschillende benamingen van een en hetzelfde begrip.
Na de vroegste periode uit de antieke geschiedenis en het oudste
gemenebest der Joden, noemden wij als de derde voorstelling van de
oorspronkelijke Nederlandse staat de volksgemeenschap der Bataven.
Gelijk elders legden de humanisten ten onzent een buitengewone belangstelling aan de dag voor het oudste verleden van het vaderland.
Een onvermoed groot aantal geschiedwerken over het volk der
Bataven, die men beschouwde als de oudste bewoners van ons land
en wier rechtstreekse nakomelingen men waande te zijn, waren de
vrucht van deze belangstelling e5 . Deze studies hadden een practisch
doel. Immers als oerbewoners van Nederland moesten de Bataven
een ideale volksgemeenschap hebben gevormd. Ook bij hen waren
dus de wetten te vinden, welke het fundament behoorden te zijn van
de best ingerichte staat.
Grotius droeg zijn aandeel in deze geschiedbeoefening bij, door
het schrijven van het „Tractaet vande oudheyt vande Batavische nu
Hollandsche Republique". Deze verhandeling had ten doel het verzet
tegen Spanje te rechtvaardigen en tevens de voortreffelijkheid der
huidige staatsinrichting, in het bijzonder van Holland en Zeeland, te
bewijzen. Daartoe schetste Grotius een Bataafs gemenebest, dat
naar zijn mening Plato's ideaal nabij kwam en bovendien volkomen
overeenstemde met de zeventiende-eeuwse staat der Verenigde Nederlanden 66 .
Kampinga, die een studie wijdde aan de opvattingen over onze
oudere vaderlandse geschiedenis bij de Hollandse historici uit de
zestiende en zeventiende eeuw, noemde in dit werk Grotius' beschrijving van het inwendig bestuur van de Bataafse staat een
65

Een opsomming van deze werken geeft H. Kampinga in De opvaltingen
over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der
XVIe en XVIle eeure, 's Gravenh. 191 7, p. X I en vgl.
66
Kampinga, a.w., p. 74-75 : „Zoo formeert Grotius zich een idealen staat,
welke die van Plato, naar zijn meening, nabij komt
Aan den anderen kant
is deze Republiek geheel gevormd naar het cliché van die van zijn tijd, die voor
Grotius weer een herhaling is van den gravenstaat".

94

caricatuur van de werkelijke toestand 67 . Men vraagt zich terecht af,
hoe Grotius tot zulk een gewaagde schets is gekomen. De hem ter
beschikking staande bronnen gaven hem geen aanleiding tot deze
mistekening. Hij interpreteerde het zeer vrij, juist zó als het resultaat
van zijn studie vereiste. Waar bronnen ontbraken nam hij steeds aan,
dat de toestand zo was geweest, als met zijn eigen visie strookte.
Bij de lezing van dit werk ontmoet men herhaaldelijk uitdrukkingen
als, „daer in teegendeel waerschijnelyk is", „'t Welk indien 't soo is,
gelyk 't wel waerschijnelyk is", „En dus moet men gelooven",
„kan ik niet twijfelen of", „is buyten alle twijfel", enz., alle uitdrukkingen, welke er op wijzen, dat Grotius zich op blote veronderstellingen baseerde 68 .
H. van de Waal verklaarde Grotius' wijze van handelen als voortkomend, „niet zoozeer door gebrek aan historisch inzicht, als wel uit
het zeer positieve bewustzijn, dat er een allesomvattende overeenkomst
bestond tussen de cultuur der oudheid en die, waarvan men zelf deel
uitmaakte". Dit besef — zo redeneerde deze schrijver — liet toe,
„dat men het bestaansrecht van hedendaagsche instellingen en staatsvormen bewezen achtte, wanneer men op grond van klassieke schrijvers
het voorkomen er van bij de voorouders had aangetoond" en maakte
het bovendien mogelijk, „dat men meende het beeld van de beschavingstoestand der Batavieren, met gegevens uit de eigen cultuur
te mogen aanvullen op die punten, waarover toevallig de klassieke
berichten ontbraken" 69 .
Deze verklaring, ons door van de Waal aan de hand gedaan, behoeft een correctie en aanvulling. Het feit, dat Grotius methodisch
heden en verleden identificeerde, bewijst dat zijn caricaturale schets
het resultaat is geweest van een onjuist en derhalve gebrekkig historisch inzicht, waardoor hij bewust de werkelijkheid vertekende; iets
wat Grotius zelf heeft toegegeven, daar hij later verklaarde, dat zijn
vaderlandsliefde hem bij het schrijven van dit werk tot wel zeer
gewaagde constructies had verleid 70 .
67

Kampinga, a.w., p. 72.
Grotius H., Tractaat vande oudheyl vande Batavische nu Hollandsche
République, 's Gravenh., 1610, p. 10, 12, 15 en 20.
69
Waal H. v. de, Zeventiende-eeuwsche uitbeeldingen van den Bataaf sehen
opstand, diss. Leiden 1940 (gestencild, niet in de handel), p. 18.
то W a a l H . v. de, a.w., p. 19.
68
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Een aanvulling behoeft de verklaring door van de Waal gegeven,
in zoverre hij niet inzag, dat Grotius uitging van de idee der wedergeboorte, welke toeliet een volkomen identiteit van heden en elke
phase uit het verleden aan te nemen. Dit doende kon Grotius aan het
einde van zijn verhandeling beweren, te hebben aangetoond, „dat
geduerende den tydt van meer dan seeventienhondert jaeren de Batavieren, nu Hollanders genoemt, gebruykt hebben de selfde regeeringhe" 71 . Daarin lag de conclusie besloten, dat de huidige
regeringswij ze identiek was aan de oorspronkelijke en dus aan het
ideaal beantwoordde, en dit aan te tonen was zijn vooropgezette bedoeling.
Van de mogelijkheid heden en verleden te vereenzelvigen maakten
ook Hooft en Vondel gebruik, althans wat de staatkundige opvattingen betreft. Baeto en zijn volgelingen verkondigen in het drama
„Baeto oft Oorsprong der Hollanderen", dat men als het stichtingsverhaal van de Nederlandse staat kan beschouwen, meningen, welke
in de zeventiende eeuw thuishoren72. Het Batavia, geschetst in
Vondels „Batavische Gebroeders of Onderdruckte Vryheit" is staatkundig geheel gezien als het prototype van Holland. Vondel schreef
het met een politieke bedoeling. Want gedreven door de vrees, dat
de hooggeroemde, met zoveel moeite en offers verworven vrijheid
weer verloren zou gaan, leverde hij hiermede zijn bijdrage ter oplossing van de strijdvraag omtrent de positie van de Oranje-prins,
welke anno 1663, het jaar waarin dit drama verscheen, bijzonder
actueel was 73 .
De aangenomen overeenkomst van heden en verleden was voor de
uitbeelding van het eigentijds gebeuren van grote betekenis. Zij schiep
de mogelijkheid dit voor te stellen als een herhaling van gebeurtenissen uit de klassieke, bijbelse of nationale oudheid. De aanslag op
Amsterdam en dood van Willem II, bracht men b.v. in beeld op een
71
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penning gedateerd 6 November 1650, de sterfdag van die Prins, als
Phaëtons val uit de zonnewagen. Een gedieht van Vondel, naar aanleiding van het verschijnen dezer penning geschreven, hekelt de overleden stadhouder als een moderne Phaëton, in wien zich het gebeurde
in het verleden had herhaald:
„Dus stort Oranje, als Faëton,
Die 's vaders spoor niet volgen kon,
En met geen reden was te houden" 74 .
Maurits' overwinning op de Spanjaarden stelde men te Amsterdam tijdens zijn zegetocht door de stad, na de verovering van
Groningen anno 1594 voor, als de met succes bekroonde strijd van
David tegen Goliath en tevens als die van Claudius Civilis tegen de
Romeinen 75 .
Dit samengaan van taferelen uit de profaan Bataafse en bijbelse
geschiedenis, vindt men eveneens in het Amsterdamse stadhuis. Ovens
schilderde op de galerijen van dit gebouw Claudius Civilis de Bataven
aansporend tot de opstand, Lievenszoon de verheffing van Brinio;
Jordaens vereeuwigde er de figuren van Samson en Goliath 7e . De
betekenis van de twee eerste werken maken enige gedichtjes van
Vondel ons volkomen duidelijk.
„Hier zietge in 't Burgerhart de grootsheit van Oranje
Hij kant zich tegens Room, en treed in 't eed-verbont :
So kante Willem zich in 't harnas tegens Spanje.
De vrijheit, lang verdrukt, spreekt eindlik uit de mont.
De dappere Brinio, een eer der Kermerlanders
Verheft men op een schild, en sweeren hem hun trou.
So wiert Nassau het hooft ten trots der Spaensche standers,
Uit weeke duingront rees het vrije staetsgebouw" 77 .
Het stadsbestuur van Amsterdam wilde derhalve in beide taferelen
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de strijd tegen Spanje verheerlijkt zien en Willem van Oranje eren
als de leider van het nationale verzet. Civilis en Brinio met hun
medestanders, de helden uit de oorspronkelijke staat, vertegenwoordigden hier overeenkomstig de idee der wedergeboorte de Zwijger en
zijn tijdgenoten.
De twee schilderstukken van Jordaens zijn door betimmeringen,
welke Lodewijk Napoleon liet aanbrengen, aan het oog onttrokken 78 .
Het is derhalve niet te achterhalen wat zij precies voorstellen.
Commentaar door tijdgenoten of latere schrijvers op deze taferelen
gegeven is ons niet overgeleverd. Wij moeten ons mitsdien beperken
tot het uitspreken van het vermoeden, vooral steunend op hetgeen in
het jaar 1594 te Amsterdam bij Maurits' huldiging heeft plaats gevonden, dat zij de strijd tegen Spanje in beeld brengen, als een herhaling van Samsons strijd tegen de Philistijnen en de tweekamp van
David tegen Goliath.
In de hier beschreven consequenties uit de idee der wedergeboorte
voortvloeiend, ten aanzien van vorst en staat, herhaalt zich de tegenstrijdigheid, welke aan deze idee ten grondslag ligt. Immers wanneer
de humanisten het sterven van de vorst beschouwden als een wedergeboorte, dachten zij het einde van het leven, als een nieuw begin
van hetzelfde leven en vormden zodoende een dubbelbegrip, waarvan de ene betekenis in flagrante tegenstelling is met de andere.
Een juiste symbolische weergave van dit begrip is slechts mogelijk
met behulp van een volkomen irrationeel beeld. Aan deze eis voldeed
een mythologische voorstelling uit de Oudheid, de wonderbare zonnevogel Phoenix, die oud geworden zich verbrand en verjongd uit zijn
as herrijst. Zijn vernietiging was tevens het voorttelen van zichzelf.
Die opstanding uit de dood bschouwden zij als een uniek voorbeeld
van voortplanting zonder bevruchting van buiten af en daarom gold
de Phoenix behalve als een eeuwige ook als een enige vogel 79 .
De Romeinen gebruikten zijn beeltenis, somtijds de kop gehuld in
een stralenkrans, ter uitbeelding van de goddelijke keizer als eeuwig
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en universeel heerser over het Imperium 80 . Het sterven en de wedergeboorte van de Phoenix herhaalde zich, naar de mening der antieken, regelmatig na het verstrijken van een bepaalde tijd en deze
gebeurtenis gold als de aanvang van een nieuwe kringloop der wereldgeschiedenis, een Felix Temporum Reparatio. Zo deed het verschijnen van de verjongde Phoenix de eerste phase in de geschiedenis
der mensheid, de Gouden eeuw weerom keren 81 .
Het beeld van deze mystérieuse vogel gebruikten de humanisten,
wanneer zij overeenkomstig hun ideaal de vorst als de wedergeboren
voorganger, in wien zij de staat vernieuwd dachten en als een unieke
verschijning, wilden symboliseren.
Wanneer b.v. Starter Willem van Oranje met de Phoenix vergelijkt, karakteriseert hij die prins als een vorst, die na de dood in
Maurits voortleeft en zijn weerga duldt noch vindt:
„En g'lijck een Phoenix niet en kan in sijne tijden
Een Phoenix nef fens hem op dése Wereld lijden;
Maer wel, wanneer hy sterft, uyt sijn verstorven gloet
En asschen, wederom een Phoenix rij sen doet;
So had oock dese Prins geen Prince sijns gelijcken,
In tal van deughden most een yeder voor hem wijeken;
Maer na sijn dood rijst weer een Princelijck gewas
Uyt sijne lenden, als een Phoenix uyt het as.
In wien men heerelijck al d'heerelijcke gaven
Siet leven wederom, die immer sijn begraven
Geweest in het gemoed van d'eêlste Phoenix, dien
Ooyt eenigh sterflijck oogh op aerden heeft gesien" 82 .
Nu gebruikte men als symbolen der onsterfelijkheid van de vorst,
eveneens de onder- en opgang der zon en de immer uitspruitende
worteltronk. Hoewel deze beelden op zichzelf beschouwd niet onaanvaardbaar zijn — zij stellen immers eenvoudige natuurverschijnselen
voor — interpreteerden de humanisten ze zo, dat zij als symbolen
van hun irrationele Phoenix-idee dienst konden doen.
80
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Het bewijs hiervoor leveren enige penningen uit de jeugdjaren van
stadhouder Willem III. Deze Oranje-telg, acht dagen na het over
lijden van zijn vader geboren, scheen waarlijk de uit zijn as herrezen
vader. Het vast vertrouwen van prinsgezind Nederland in de onver
gankelijkheid van het Oranje-geslacht, dat het Phoenixsymbool ver
onderstelde, scheen als door een wonder bevestigd 8 3 . De te vermelden
penningen hadden dan ook de bedoeling de jonge prins Willem III
als de wedergeboren vader voor te stellen. Telkens is gebruik ge
maakt van twee symbolen, ni. Phoenix en zon en Phoenix en uit
spruitende worteltronk. De eerste penning dateert uit het jaar 1655
en draagt aan de voorzijde de beeldenaar van prins Willem III. Aan
de keerzijde herrijst een Phoenix boven een brandend altaar, terwijl
op de achtergrond de zon opkomt. De volgende penning is geslagen
anno 1657 en vertoont aan de voorzijde eveneens het portret van de
jonge prins. Op de rugzijde is een gedichtje geprent, dat hem presen
teert aan het Nederlandse volk als de wedergeboren vader:
„AL LAG DORANIEBOOM GEKNOT
DIT EEDEL SPRVITIE WERD VAN GODT
GEKOESTERT IN MARIAS SCHOOT.
DUS LEEFT DE VADER NA ZYN DOODT.
GELYK EEN FENIX IN ZYN ZOON" 84.
Het Phoenix- en tronksymbool vertolken hier dezelfde idee als op
de voorgaande penning de herrijzende Phoenix en de opgaande zon.
Een gerede aanleiding de vorst door het Phoenix-symbool voor te
stellen als de herboren vader was een regeringsopvolging. Daarom
had het vaak betrekking op de actualiteit zoals deze zich voordeed.
8 3
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hetzij dat een nieuwe vorst de troon besteeg, hetzij dat de hoop werd
gewekt en versterkt op een troonsopvolging. Wij zullen dit met verschillende voorbeelden illustreren.
De zo juist ter sprake gebrachte penningen danken hun ontstaan
met nog een derde, waarop de wedergeboorte van Prins Willem II
in zijn zoon met behulp van het Phoenix-embleem is voorgesteld, aan
de groeiende verwachting de jonge prins de waardigheden zijner
vaderen te zien opgedragen; een verwachting, welke de gang van
zaken scheen te rechtvaardigen. Kort verhaald komt deze hier op
neer.
Reeds tijdens de eerste oorlog met Engeland waren er stemmen
opgegaan ten gunste van prins Willem III. De Staten van Overijsel
besloten in 1654 hem voortaan in het publiek gebed te gedenken.
Nog verder ging Overijsel door hem, zij het onder protest van
Deventer en de edelen van Twente, tot stadhouder en opperbevelhebber te benoemen. Dit besluit ontsproot niet uit louter Oranjeliefde; ambtsbejag en staatszucht waren mede in het spel. In de
twisten, welke er op volgden, raakten verschillende gewesten betrokken, daar de ene partij de Friese stadhouder Willem Frederik
deze ambten tot de meerderjarigheid van de Prins opdroeg en de
andere een beroep deed op Holland. Na drie jaren slaagden Johan
de Witt en Cornells de Graef van Zuidpolsbroek er pas in een bemiddelingsvoorstel te doen aannemen. Het hield in, dat de Staten van
Overijsel over de wettigheid van het genomen besluit zouden beslissen, wanneer Willem III mondig en bekwaam tot het bekleden
der opgedragen ambten was geworden. Beide partijen waren tevreden
gesteld. De tegenstanders van Oranje, omdat de prins voorlopig
buiten het bewind werd gehouden en de voorstanders, daar zij overtuigd waren, dat nu de opvolging van de prins in de toekomst was
verzekerd. Het was tijdens en aan het eind van deze twisten, dat
bovenbedoelde penningen zijn geslagen 85 .
De verheffing van prins Willem III werd in 1672 een feit. Een
toentertijd uitgegeven penning brengt deze opvolging met twee symbolen der wedergeboorte in beeld. De rugzij de toont de godin Pallas
op de voorgrond ter aanduiding, dat het herstel van het stadhouder85 Van Loon, a.w.. dl. II. p. 388, 422-423.
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schap een daad van beleid was, hetgeen ook in het omschrift,
„NEC SORTE. NEC FATO", een tweevoudige afwijzing van de invloed van het lot op deze gebeurtenis, tot uitdrukking komt. Met haar
rechterhand wijst Pallas naar een Phoenix, met de linker naar een
bloeiende Oranje-boom, die blijkens vier tronken aan zijn voet — de
vier gestorven voorgangers van Willem III — een verjongde boom
is 8 6 .
Gelijk wij in de inleiding betoogden, was het Phoenix-motief universeel. Rabelais bezigde het beeld van de Phoenix ter typering van
de opvolging der pausen. Het feit nl., dat de kerk bij voortduring
door één paus wordt bestuurd, verklaarde hij uit de bijzondere regeling van de opvolging, waardoor het pausdom zich ongeslachtelijk
voortplant als de Phoenix, zodat eenheid van persoon gepaard gaat
met eeuwigdurendheid van opvolging 87 .
Het gehele complex van ideeën door de Phoenix verzinnebeeld
ligt besloten in Cranmers voorspelling aangaande de toekomst van de
pasgeboren koningsdochter Elizabeth, uitgesproken aan het einde van
Shakespeare's drama „King Henry the Eighth". Elizabeth zal eenmaal
ten troon geroepen, als het voorbeeld van alle toekomstige heersers,
een unieke verschijning zijn en onder ideale omstandigheden regeren
als een vredesvorstin, geliefd door haar onderdanen en gevreesd door
haar vijanden. De vrede en voorspoed, die haar volk ten deel zullen
vallen nemen met haar dood geen einde, want haar opvolging door
Jacobus I zal gelijk zijn aan de wedergeboorte van de Phoenix:
„Nor shall this peace sleep with her: but as when
The bird of wonder dies, the maiden phoenix.
Her ashes new create another heir,
As great in admiration as herself;
So shall she leave her blessedness to one.
When heaven shall call her from this cloud of darkness.
Who from the sacred ashes of her honour
Shall star-like rise, as great in fame as she was.
And so stand fix'd: peace, plenty, love, truth, terror" 88 .
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Wij zien het Phoenix-symbool doelend op een recente gebeurtenis
gebruikt in Portugal anno 1641. Hier was het huis Braganza in het
jaar 1578 in de manlijke lijn uitgestorven en had deze noodlottige
gebeurtenis geleid tot de annexatie bij Spanje. De Portugezen
kwamen in het jaar 1640 tegen de vreemde overheersing in opstand
en verhieven de hertog van Braganza, een afstammeling in de vrouwelijke lijn van de oude dynastie, als Johannes IV ten troon. Nederland
sloot toen met Portugal een verbond om de Spanjaarden gezamenlijk
te bestrijden. Bij kaap St. Vincent kwam het in 1641 tot een zeeslag.
Onze vloot zou zich daar met de Portugese verenigen, doch stiet in
plaats daarvan op een vijandelijke overmacht. Desondanks ontweek
zij de strijd niet. Voor dit heldhaftig optreden werden de bevelhebbers
en twintig hoplieden bij hun aankomst in Portugal beloond met een
gouden keten, waaraan een penning was bevestigd.
Deze penning kan niet zijn geslagen ter herinnering aan dit treffen
op zee. Daarvoor heeft de tijd ontbroken. De zwaar gehavende vloot
heeft aanstonds na de onbeslist gebleven slag, in Portugal een veilige
haven gezocht. Het wapenfeit was onbelangrijk en bovendien vertonen de voorstellingen op de penning geen overeenkomst met die,
welke de herinnering aan een zeeslag moesten bewaren. Zij doelt op
hetgeen het jaar te voren had plaats gevonden, de bevrijding van
Portugal en troonsbestijging van Johannes IV.
De voorzijde draagt de beeldenaar van de nieuwe koning, de
achterkant toont twee zinnebeelden der wedergeboorte, de Phoenix
opvliegend van een brandend altaar en de opkomende zon. Zij symboliseren de herleving van het huis Braganza en de wederopstanding
van Portugal uit een totale ondergang in de persoon van de nieuwe
koning Johannes IV. Deze strekking komt ook in het omschrift,
„VICI MEA FATA SUPERSTES". ik ben mijn noodlot te boven
gekomen en leef nog, tot uitdrukking 89 .
Een troonsbestijging, welke Nederland nog meer interesseerde dan
die van Johannes IV en daarom hier te lande aanleiding gaf de
nieuwe heerser als de herleefde Phoenix voor te stellen, was die van
de Engelse koning Karel II in het jaar 1660. De dynastieën Stuart
en Oranje waren immers door nauwe familierelaties verbonden en
89
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Karel aarzelde dan ook niet, aanstonds na zijn verheffing voor de
belangen van prins Willem III en diens moeder op te komen. Bovendien waren de betrekkingen tussen Engeland en Nederland onder het
bewind der Stuarts aanmerkelijk beter geweest dan onder dat van
Cromwell. Men mocht dus redelijkerwijze op een toenadering van
beide mogendheden hopen.
Bij een peiling van de stemming anno 1660 in Nederland blijkt
echter, dat deze hoop verre van redelijk was en veeleer een vermetel
vertrouwen. Karel II is daarom voor Nederland een bittere desillusie
geworden.
Men stelde de vroegere betrekkingen veel gunstiger voor dan de
werkelijkheid toeliet. De eerste oorlog met Engeland plaatste men
geheel op rekening van Cromwell, de dictator en vermaledijde
koningsmoordenaar. De ware oorzaak, de onderlinge naijver van beide
zeemogendheden, welke reeds dateerde uit de tijd vóór Cromwell,
bleef onvermeld. Zij ging volkomen schuil onder de dekmantel ener
enthousiaste verering van de nieuwe vorst. Verder sprak men algemeen
de hoop uit, dat met Karel een eeuwig verbond tot stand zou komen,
dat een periode van bestendige vrede zou inluiden.
Tot die verwrongen voorstelling van de werkelijkheid en dat vermetel vertrouwen gaf de idee der wedergeboorte aanleiding. Men
idealiseerde het verleden, om een ideale toekomst te kunnen verbeiden.
Karels troonsbestijging staat bekend als de Restauratie, een naam
zo oud als het feit zelf. Men moet om deze naam goed te verstaan
er de betekenis aan hechten, die hij in de zeventiende eeuw had.
Herstel van het oude, daarom oud en nieuw tegelijk, evenals de
Phoenix aan zijn voorganger gelijk is en toch ook weer niet. In
Karel II achtte men de smadelijk terechtgestelde voorganger herleefd
en de staat onder zijn bestuur hersteld 90 . Door zijn troonsbestijging
90
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zou derhalve de voormalige vreedzame verhouding tussen Nederland
en Engeland wederkeren.
Het was nu in verband met deze voorstelling, dat het Phoenixbeeld op Karels verheffing toepassing vond. Een der vele Nederlanders, die zij tot het schrijven van een gedicht inspireerde, stelde de
wedergeboorte van Karel II in Karel I afhankelijk van het herstel
der oude eendracht. Indien, zo schreef hij, het de nieuwe koning
gelukte een duurzame vrede tot stand te brengen, zou deze pas metterdaad tonen een herleefde Karel I te zijn en behoefde hij geen schennis
van zijn recht op de kroon te vrezen:
„Dan sal uyt syne Asch sien CAREL, CAREL leven
En als een Phoenix streven
Gerust in 't Kroonen Erf
En vreesen nimmer voor een vreemdelings versterf.
Dan sal geen Kromme-wil meer Kroon of Scepter krencken"

91

.

In tegenstelling met de voorafgaande voorbeelden heeft het nu
volgend betrekking op een troonswisseling, welke onder volkomen
normale omstandigheden plaats vond. Het laat zien, dat enkel en
alleen het feit van het optreden van een nieuwe vorst voldoende aanleiding was, dit gebeuren als de wedergeboorte van de Phoenix voor
te stellen.
Karel XII van Zweden nam in het jaar 1697 de plaats in van zijn
overleden gelijknamige vader. De voorkant van een penning, welke
de gedachtenis aan dit feit bewaart, presenteert zijn beeltenis
blijkens het opschrift, „CAROLUS REDIVIVUS'*, als de herleefde
Karel X I . De andere zijde draagt als beeldenaar een jonge Phoenix,
wiens kop in een zonnenimbus is gehuld. Triomphantelijk troont hij
op de aardbol en steunt met zijn poten op het aan zijn leiding toevertrouwde rijk. De toegevoegde woorden, „SIBIMET SUPERSTES".
„SUECIS REDDITUS", maken duidelijk, dat deze Phoenix, in wien
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het wonder der wedergeboorte zich zo juist heeft voltrokken, het
zinnebeeld is van de nieuwe Zweedse koning 92 .
Wij vertrouwen in het voorgaande voldoende te hebben aangetoond, dat het gebruik was een troonswisseling voor te stellen als de
wedergeboorte van de Phoenix en een dergelijke voorstelling bijgevolg
herhaaldelijk doelde op een recente gebeurtenis.
Bemerkenswaardig bij dit gebruik zijn twee omstandigheden. Ten
eerste, men placht van de troonswisseling een dubbelvoorstelling te
geven, hetzij met behulp van Phoenix en zon, hetzij door middel van
de Phoenix en de verjongde Oranje-boom. In de tweede plaats blijkt
steeds uit de wijze van uitbeelding en de aangebrachte tekst, dat het
Phoenix-symbool op een vorstelijk persoon betrekking heeft.
Het is voor het volgend hoofdstuk van belang dit gebruik en deze
daarbij voorkomende omstandigheden met nadruk vast te leggen. In
dit hoofdstuk zullen wij aantonen, dat de tweepoligheid, de conceptie
in twee uitersten, die in de hier behandelde idee der wedergeboorte
en haar symbolische uitbeelding zo duidelijk aan de dag treedt, het
stijlmotief is van Rembrandts Phoenix-ets.
Alvorens daar echter toe over te gaan, behoren wij het standpunt
der Nederlandse calvinisten ten aanzien van de idee der wedergeboorte en haar uitbeelding nader toe te lichten. Het behoeft slechts
een nadere toelichting te zijn, aangezien in het voorafgaande herhaaldelijk op hen een beroep is gedaan, wanneer hun uitspraken een
noodzakelijke aanvulling konden verschaffen ter reconstructie van de
humanistische visie.
Onze gereformeerde landgenoten zagen het Oranje-huis als een
door God uitverkoren dynastie, gelijk zij het Nederlandse volk beschouwden als het uitverkoren volk Gods. Daarom waren zij er van
overtuigd, dat de Hand des Heren de Oranje-prinsen zichtbaar leidde
en beschermde. Ds Maximiliaan Teellinck beschreef die bijzondere
zorg van de Voorzienigheid als betrof het de helden van het oude
Israël in geheel bijbelse bewoordingen:
„lek ben met haer gheiveesl, over al, ъ>ает sjj Aenen gegaen zpn,
lek hebbe alle hare vyanden u^gheroe^t, van voor haer aangezichte,
lek hebbe haer een Naem ghemaeckU ghelyk den naem is der Crooten,
die op aerde Zijn 1 Chron. 17. 8. Ick hebbe haer omgordt met kracht
92 Van Loon, a.w.. dl. IV, р. 1Θ5.
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ten strade. Ick hebbe voor haer doen nederbucken, die tegen haer opstonden, Psal. 18. 40" 93 .
Uit deze overtuiging putten zij het vertrouwen, dat het Huis van
Oranje nimmer ten gronde zou gaan en trots allerlei bedreigingen en
de grootste rampen steeds in de persoon van een nakomeling uit de
dood zou herrijzen.
De feiten in de loop der historie schenen dit vaste vertrouwen te
bevestigen en zo heeft het tot de huidige tijd speciaal in hun kring
ingang gevonden. Was er op de gehele wereld wel een vorstenhuis
aan te wijzen met zulke merkwaardige lotgevallen? Na de moord op
de Vader des Vaderlands stond een volwassen zoon gereed de aangevatte taak, de bevrijding van het benarde vaderland, die geen uitstel
lijden kon, voort te zetten. Op de door niemand verwachte dood van
Prins Willem II volgde de geboorte van een posthume zoon, die men,
hoe uitzichtloos zijn toekomst ook scheen, zou uitroepen tot het eminente hoofd van de staat, toen het vaderland reddeloos verloren
scheen.
Een halve eeuw later herhaalde zich een dergelijke gebeurtenis.
Johan Willem Friso, wederom de enig overgebleven telg uit het
Oranje-geslacht, verdronk jammerlijk bij het oversteken van het Hollandsch Diep. Doch na zijn dood zag een zoon het levenslicht. Ook
hem verhief men tot de waardigheden zijner voorouders, toen de
vijand het land belaagde.
Zo heeft het voortbestaan van het Oranje-huis meer dan eens, zelfs
nog in de jongste tijd, afgehangen van het leven ener enkele nakomeling. En steeds putte men uit die hachelijke omstandigheid nieuw
vertrouwen. Dat de Heer het tot die uiterste dreiging liet komen, maar
ook niet verder, scheen een evident bewijs, dat Hij de Oranje-boom
niet met wortel en tak wilde uitroeien en zijn ondergang niet gedoogde.
93
Teellinck W., Den Politycl(en Chrislen. Ofte Instructie voor alle hooge
en leege Staets-persoonen. IVysselycfy voorgeslelt, door den ConincZijc/fen prophele David in den 101 Psalm. Tot destructie van de hedendaegsche Machiavelsche IVijsheydt om op een recht Compas den hemel Ivel te bezeilen. Door
Mr Willem Teellinck. J. U. D. in jjm ieven Predicant tot Middelburgh. Uilgegeven na syn dooi door M.(ax'imiliaan) T.(eellmck) P.(redil(ant) tot
M.(iddelburg),
Middelburg, 1650, Dedicatie, p. 3.
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De geboorte van Prins Willem III, acht dagen na het overlijden
van zijn vader, wekte de hoop, „dat den Troon van dit Koninklikke
Huis van den Hemel gemaakt mochte worden gelijk de Sonne, en
eeuwiglijk bevestigt mochte worden gelijk de Mane" 94 .
Dit geloof in het eeuwigdurend voortbestaan van de dynastie
hadden de calvinisten met de overige humanisten gemeen. Doch de
overeenkomst ging nog verder. In iedere opvolging zagen zij een
rechtstreeks ingrijpen van God, zoals blijkt uit een beschrijving van de
opvolging der eerste Oranjevorsten door ds Maximiliaan Teellinck:
Toen de vijand de voorspoed der Nederlandse opstandelingen zag,
„soo hebben sy t'samen raedt ghenomen, hoe sy Prins Willem, om
dat hy een Kryghsman Tvas, Josua 1 7. 1. Hoe sy hem den Boom met
syn Vruchten, verderven, en uyi den lande der levendige uytroeyen
soude, Jerem. 11. vers. 9 . . . . Ende soo is 't Cierael Israels, 2. Sam.
1.19 een Vorst, ja een Groóte in Neerlandt gevallen 2. Sam. 3. 38".
De Spanjaard meende nu het spel te hebben gewonnen. „Maer die
inden Hemel woont, belachte haer, de Heer bespotte dese, Psal. 2. 4.
en heeft getoont, dat wanneer sy meynden, noch Wortel, noch Tack
te laten, Malach. 4. 1. dat hy de Stamme, met de Wortel, Dan. 4. 26.
woude behouden . . . . Na dat Prins Maurits de Knecht des Heeren
gestorven ivas Jud. 2. 8. soo riep Gods Volck toi den Heere; en de
Heere venvec^te toederom een nieuwen Verlosser, die Jonger ivas
dan Hy. Jud. 3. v. 9. Syn Hoogheydt Prins Henrick, en de Geest
des Heeren ivas op hem, en hy richtede Israël, en toogh uyt ten stryde,
en de Heere heeft veel groóte Steden, in syn handt gegeven, dat syn
handt sterc/j geworden is over onse vyanden vers 10" 95 .
Afgezien van de christelijke fundering, is in deze aaneenrijging
van schriftuurteksten de ondergang van de Zwijger geschetst als
Maurits' opgang en diens sterven wederom als het herleven in de
persoon van Frederik Hendrik.
94

Oomius, a.w., p. 1 7. Ook het feit, dat koning Willem III bij zijn overlijden slechts één kind naliet, bevestigde het vertrouwen in de onvergankelijkheid
der Oranje-dynastie. De hofpredikant Cornelus van Koetsveld verklaarde in de
lijkrede: „Wat in hoogeren zin de profeet van Davids huis zeide, is ook op het
onze van toepassing: „Een rijske zal voortkomen uit den afgehouwen tronk, en
eene scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen". Zie Huf van Buren J., Oranje
en Nederland. Leven en daden van Vorsten en Volk, Amhem-Nijmegen
(1898), p. 572-573.
95
Teellinck W., Den Politycken Christen, Dedicatie, p. 5.
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Aan deze voorstelling van de opvolging nu verbonden de calvinisten dezelfde consequenties als de overige humanisten. Om slechts
twee belangrijke te vermelden, de volkomen gelijkenis van voorganger
en opvolger en de herleving van de staat in de nieuwe vorst. Onder
die vernieuwing van de volksgemeenschap begrepen zij ook de door
haar beleden godsdienst, in casu de gereformeerde religie. Wij mogen
daaruit besluiten, dat zij de idee der wedergeboorte waren toegedaan.
Tengevolge hiervan moest de band, welke zij legden tussen Oranje,
Nederland en de gereformeerde religie — een trits, welke die, genoemd in de door calvinisten vaak gebezigde uitdrukking, „God,
Neêrland en Oranje een drievoudig snoer", zeer nabij komt — wel
een zeer innige zijn 96 . Het behoud der religie achtte men, evenals
het behoud van Nederland, rechtstreeks van dat der Oranjevorsten
afhankelijk.
Treffend wordt dit bevestigd door hetgeen ds Oomius opmerkte
aangaande de stemming zijner geloofsgenoten bij het sterven van Prins
Willem II en de geboorte van diens posthume zoon. De droefheid,
waarmede zij waren geslagen bij het eerste feit en hun vreugde over
het tweede, achtte hij ontsproten aan het juiste inzicht in de betekenis
dezer gebeurtenissen. En dit inzicht omschreef hij als, „die ware bevattingene dat met den Op en Ondergang van het Doorlugtige Huys
van Orangie, in dese Landen op of onder-gaat, zinkt of boven drijft,
de ware Gereformeerde Religie" 97 .
Blijken de calvinisten ook wat betreft de idee der wedergeboorte
de algemeen geldende vorstenvisie te hebben gehuldigd, toch kreeg
deze idee onder invloed van hun wereldbeschouwing een eigen accent.
Overtuigd van de zeer bijzondere zorg van God voor het volk van
Nederland en zijn vorstenhuis, kwamen de gereformeerde predikanten
er toe hun vaderland voor te stellen als het toneel van Gods wonderen
en de Prinsen als degenen, die Hem bij het verrichten daarvan tot
zijn instrumenten dienden. Deze opvatting komt zelfs in de titels der
door hen aangeboden historische lectuur tot uitdrukking. Zo ver96
Bax, a.w.. Stelling X I : „De veel gebezigde uitdrukking: „God, Neêrland en Oranje, een drievoudig snoer . . . . is, hoe goed ook bedoeld, niet in
overeenstemming met de Calvinistische belijdenis omtrent de verhouding van God
en kosmos".
97
Oomius, a.w., p. 1.
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schenen er in de tweede helft der zeventiende eeuw twee geschiedwerkjes genaamd „De wonderen des Alderhoogsten" 98 .
Bij zulk een eng standpunt moest de blik van de historicus wel
zeer beperkt zijn. Waartoe het inzicht verruimd met hetgeen men
buiten eigen kring dacht en hetgeen elders geschiedde, daar toch allen
Nederland tot schouwplaats van Gods wonderen strekte? Hoe aan de
mogelijkheid der feiten getwijfeld, die men krachtens overtuiging als
wonderen aanvaardde?
Dat de eerste vier prinsen met alle vorstelijke deugden waren begaafd en volkomen aan elkaar gelijk, rekende een der schrijvers van
de genoemde werkjes als een wonder van Gods goedheid voor het
Nederlandse volk. Dat die deugden zonder interruptie in het huis van
Oranje waren voortgeteeld, strekte hem eveneens tot een wonder.
Immers, zo redeneerde hij, zo iets ziet men zelden in vorstenhuizen
gebeuren " . Wel was zijn blik ruim genoeg om op te merken, dat ook
vorstenkinderen begaafd kunnen zijn of van talent verstoken, maar
toch ook weer te eng om de Oranje-prinsen aan die waarheid te
toetsen.
Trouwens deze uitspraken berusten slechts ten dele op een confrontatie met de werkelijkheid. Als kind van zijn tijd verkondigde
deze voorganger slechts wat het humanistisch vorstenideaal aangaande
de idee der wedergeboorte inhield. En dit ideaal schetste hij als
door rechtstreeks ingrijpen van God verwerkelijkt. Het stellen van
dit ideaal in de plaats der werkelijkheid, had hij met zijn humanistisch denkende tijdgenoten gemeen. Alleen de nadruk waarmede
hij deze vermeende werkelijkheid toeschreef aan het rechtstreeks ingrijpen van God, aan wonderen van de Allerhoogste, sproot voort
uit zijn calvinistische wereldbeschouwing. En hierdoor onderscheidden zich zijn geloofsgenoten van de overige humanisten.
Ook wat aangaat de uitbeelding van de idee der wedergeboorte
valt op een onderscheid te wijzen.
Bijbels ingesteld als de leerlingen van Calvijn waren, zochten zij
voor de verbeelding hunner vorstenvisie voorstellingen uit de ge98

Zie de titels vermeld onder no. 44 van hoofdstuk II, p. 59 en 5 van
hoofdstuk III, p. 66.
99
Oomius, a.w., p. 5.
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schiedenis van het oude Israël. Beelden aan de mythologie ontleend,
wezen zij, als van heidense oorsprong, met klem af. De vijand van
de menselijke zaligheid heeft, volgens hen, deze fabels verzonnen als
een persiflage op de eeuwige waarheden Gods om deze in discrediet
te brengen 100 . Tevergeefs zoekt men dan ook in geschriften van
streng gereformeerde zijde naar mythologische aanduidingen van de
Oranjes, zoals b.v. Hercules, Perseus of de Phoenix.
Wilden zij uitbeelden, dat de Prinsen in de persoon van hun opvolger voortleef den, dan gebruikten zij het bijbelse beeld van de immer
uitspruitende worteltronk, of dat van de onder- en opgang der zon,
een natuurverschijnsel, en derhalve niet aan de phantasie der heidenen
ontsproten en bovendien een symbool, dat aanknopingspunten bood
met de Schrift.

loo Teellinck W., Sampson de Held Cods, Voor-reden, niet gepagineerd.

Ill

IV. R E M B R A N D T S

PHOENIX-ETS

Rembrandts ets, welke bekend staat onder de naam „Phoenix",
heeft al decennia lang de belangstelling van vele onderzoekers gaande
gemaakt. Hun studie heeft echter allerminst tot een eensluidende verklaring geleid. Een opsomming van het resultaat wijst zulks afdoende uit.
Vosmaer interpreteerde haar als een symbolische voorstelling van
onze opstand tegen Spanje, een zienswijze, waar ook Michel voor
voelde. Middleton bracht haar in verband met de slag bij Ter Duinen.
Dutuit nam aan, dat Rembrandt geen Phoenix, doch een ooievaar,
een embleem van Holland, uitbeeldde. Coppier wilde deze ets doen
doorgaan voor een persiflage van de Amsterdamse regent, die
Rembrandts faillissementsproces aanhangig had gemaakt.
Schmidt-Degener kwam tot de conclusie, dat zij, ontstaan in het
jaar van Rembrandts finantiële ondergang, een voorstelling is van het
ongeschokt vertrouwen uit deze vernedering roemvol te zullen herrijzen, een visie, welke Veth met hem deelde. Six en Weisbach
meenden te doen te hebben met een uitbeelding van de triomph van
het christendom over het heidendom. Zwarts kwam tot de bevinding,
dat zij het herstel verbeeldt van de Joodse cultuur. Knipping vroeg
zich af, of zij niet beschouwd moet worden als een voorstelling van
de triomph der Faam over de Dood. Heppner verklaarde haar als
een bijdrage aan de door Amalia van Solms met politieke bedoelingen gestimuleerde Frederik Hendrik-cultus. Ten slotte verdedigde J. D. M. Cornelissen de mening, dat zij een symbolische
voorstelling moet zijn van de troonsbestijging van keizer Leopold I 1 .
1

De opgesomde verklaringen zijn ontleend aan: Cornelissen J. D. M., Ti»ee
Allegorische eisen van Rembrandt. In: Oud-Holland, jrg. 58 ( 1 9 4 1 ) , p. 126129 en Muller M.. De Etsen van Rembrandt, Baarn 1946, p. 104-105.
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Nog groter dan het verschil van inzicht omtrent de betekenis van
de voorstelling in haar geheel, is dat betreffende de zo geheimzinnig
aandoende dode op de voorgrond van deze ets.
Te oordelen naar dit overzicht en het commentaar, waarvan
M. Muller dit werk in de jongste uitgave van Rembrandts etsen voorzag, is de „Phoenix" een nog steeds onopgelost raadsel. De bedoeling
stelling te nemen in de verscheidenheid van meningen, zo schreef hij,
lag buiten het bestek van zijn boek, curiositeitshalve wilde hij slechts
enige interpretaties vermelden. Desniettegenstaande sprak hij toch zijn
voorkeur uit voor de mening van Schmidt-Degener, al achtte hij het
niet uitgesloten, dat voor Heppners verklaring nog eens het bewijs zal
worden geleverd 2 .
Opmerkelijk is, dat Muller, nog wel de custos van het Rembrandthuis, geen aandacht heeft geschonken aan de publicatie, die naar wij
zullen aantonen, het meest heeft bijgedragen tot de oplossing van het
blijkbaar zo duistere probleem waarvoor de „Phoenix" ons stelt, nl.
die van J. D. M. Cornelissen.
Voor het feit, waarom de Phoenix-ets voor de hedendaagse beschouwer een raadsel is, zijn twee redenen te noemen. Vooreerst ontbreekt bij deze ets een nadere toelichting in de vorm van een verklarend bijschrift. Rembrandt maakte haar voor zijn tijdgenoten en
mocht veronderstellen, dat zij met de betekenis van een Phoenixvoorstelling en de gebruikelijke toepassing van dit symbool volkomen
op de hoogte waren. Zulks gold wel voor zijn tijdgenoten, echter
blijkt het niet te gelden voor ons en dit is de tweede reden, waarom
de betekenis en strekking van de „Phoenix" in nevelen is gehuld.
Nu stelden wij in het voorafgaande hoofdstuk op grond van een
uitgebreid onderzoek reeds vast, dat de Phoenix het symbool was
voor de humanistische idee der wedergeboorte. Tevens kwam daar
vast te staan, dat het in de zeventiende eeuw gebruik was een troonswisseling voor te stellen als de wedergeboorte van de Phoenix en een
dergelijke voorstelling herhaaldelijk doelde op een recente gebeurtenis.
Wij merkten bij dit gebruik vervolgens twee bijzonderheden op:
ten eerste, dat men dan een dubbelsymbool van dezelfde wedergeboorte placht te gebruiken; ten tweede, dat steeds uit de wijze van
2 Muller M., a.w., p. 105.
8
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uitbeelding en de aangebrachte tekst blijkt, dat het Phoenix-symbool
op een vorstelijk persoon betrekking heeft.
Daarmede is de betekenis, waarin het Phoenix-symbool voorkwam
en toepassing vond, slechts tendele weergegeven.
De mystérieuse vogel Phoenix, die zijnsgelijke niet heeft en onvergankelijk is, daar hij uit de dood in zijn oorspronkelijke staat herleeft, was een zinnebeeld voor al het uniek gedachte, voor elke gebeurtenis, die men als een wedergeboorte kon beschouwen en voor het
begrip eeuwigheid.
Met de naam Phoenix b.v. eerde men Grotius als een geleerde
zonder weerga, Oldenbarnevelt als een staatsman van uitzonderlijk
formaat en Govaert Flinck als een niet te overtreffen kunstenaar 3 .
Gebeurtenissen, voorgesteld door de herrijzende Phoenix, konden van
zeer verschillende aard zijn, b.v. de bevrijding uit de dodelijke greep
van de vijand en de voorspoedige wederopbouw van een verwoeste
stad 4 . Als embleem van de eeuwigheid bezigde Jan Vos de Phoenix
in een ontwerp voor de reidans in Vondels Lucifer, waar deze vogel
3 Een penning uit het jaar 1645 eert Grotius als „DE FENIX VAN HET
VADERLANDT, HET DELFS ORAKEL, 'T GROOT VERSTANDT, HET
LICHT DAT D'AARDE ALOM BESCHEEN", Bizot, a.w.. tegenover p. 1 72.
Zie voor Oldenbarnevelt, Vondel, Zegesang ter eere van Frederic^ Henrick
(1629), vs. 5 6 4 - 5 6 5 :
„Niet sonder raedsman, dienmen seiden
Ter weereld als een Phoenix socht".
In S. Costers Werken komt p. 618 een Liedenen voor, dat Oldenbarnevelt
bezingt :
„Lof Phoenix eenich:
Lof Nederlands cieraat,
U lof ten Hemel gaat.
Lof eeuwich voor u daad:
Gy zijt verlost van 't quaad:
Leeft Phoenix in u Lof alleenich".
Zie voor Flinck, Vos, Den Eed. Covert Flink, Door zich zelf geschildert.
Alle de gedichten, dl. II, p. 280, „ O fenix der penseelen!"
4
De bevrijding van Utrecht verzinnebeeldde men anno 1673 door een herrijzende Phoenix, Bizot, a.w., tegenover p. 3 0 3 . In het jaar 1 696 sloeg men
te Brussel een penning met de voorstelling van de herlevende Phoenix ter herinnering aan het herstel van het door de Fransen in 1695 in brand geschoten
stadsgedeelte. Zie van Loon, a.w., dl. IV, p. 1 75.
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de wagen trok waarop de aeternitas allegorisch was uitgebeeld 5 .
Daarnaast kwam de Phoenix nog voor in de zin, waarin de Kerkvaders hem hadden geduid, nl. als symbool van Christus' dood en
verrijzenis en tevens als zinnebeeld van de verwisseling van het tijdelijk met het eeuwig leven 6 .
De laatste betekenis heeft hij b.v. op een gedachtenispenning, geslagen bij het overlijden van de Brusselse schepen Johan van Forneau
anno 1634, waarvan het omschrift luidt, „MORS NOVA VITA
PUS" 7 . Als symbool van Christus' dood en opstanding treft men de
Phoenix in Vondels Vorstelycke Warande der dieren en een meditatie van Jan Vos over de verrijzenis des Heren 8 . Vondel paste het
beeld van de Phoenix in deze betekenis eveneens toe in het drama
Joseph in Dothan. Hij wilde, dat men Jozef zou zien als de
morgenster, die de zon, Christus voorafgaat en zijn ondergang in
slavernij gevolgd door de verheffing tot onderkoning van Egypte, als
een voorafbeelding van Christus' opstanding uit de dood. En ter verduidelijking van dit typologisch verband tussen de held van zijn
drama en de Messias, bezong hij Jozef als „Den rechten Phénix",
de zonnevogel van weergaloze schoonheid 9 .
Het behoeft geen betoog, dat het gebruik van de Phoenix in deze
zin fundamenteel afwijkt van dat in de humanistische. De kerkvaders
en zij, die hen hierin volgden, bedoelen tot uitdrukking te brengen,
dat door de dood het leven niet wordt weggenomen, maar verandert
5

Vos, Beschrijving van de Dans achter het spel van Lucifer, Alle de gedichten, dl. I, p. 6 3 1 .
6
Burdach, a.w., p. 54.
7
Van Loon, a.w., dl. IV, p. 2 1 8 .
8
Vondel, Vorslelycfye Warande der Dieren ( 1 6 1 7 ) , no. 123: „Ghelijck
den Vogel Phoenix hem selven . . . . verbrandt, ende dat daer na uyt die selve
assche eenen nieuwen Phoenix voortkomt: Alsoo heeft onse H e e r . . . . Jesus
Christus hem selven dat hout des Cruyces verkoren, ende is aen het selfde in't
vier der heeter liefde te-ghelijck verbrandt, ende ghestorven. Maer daerna ten
derde dage is hij wederom nieu, onsterflijck ende onlijdelijck weder opghestaen".
Vos, Goede Vrijdagh of Christus Lijden: Met eenige Bijvoegseh, Alle de gedichten, dl. II, p. 425 :
„Op Jooden: want dien Godt, die vaster door zijn liefde.
Dan door uw' naagelen aan 't kruis geklonken was.
Verrijst, na 't sterven, als de fenix uit zijn asch".
» Vondel, Joseph in Dothan ( 1 6 4 0 ) , vs. 545-550, 111 3-1164.
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en deze bedoeling verschilt hemelsbreed van die der humanisten, die
immers in hun Phoenix-constructie hebben gepoogd twee tegenstrijdige
opvattingen te verdedigen, nl. een volstrekt einde en een volstrekt
nieuw begin. Hun Phoenix was een middel om de eenheid van ongebroken continuïteit en volstrekte nieuwheid te suggereren.
Gezien nu de verschillende betekenissen, die het Phoenix-symbool
kon hebben en de ruime mogelijkheid het toe te passen, moest de
strekking er van volkomen onbegrijpelijk zijn, indien men die niet in
de wijze van uitbeelding, of althans door een verklarend bijschrift
kenbaar maakte. Wij zagen dan ook reeds, dat wanneer het Phoenixsymbool op een vorst betrekking heeft, zulks uit de wijze van uitbeelding en de aangebrachte tekst blijkt.
Een verklaring van Rembrandts „Phoenix", welke aanspraak kan
maken de juiste te zijn, moet berusten op vaststaande historische gegevens. Daar deze ets geen toelichtend bijschrift meekreeg, geeft zij
ons slechts houvast in tweeërlei opzicht, nl. wat de wijze van uitbeelding betreft en het jaar van datering. Als derde gegeven beschikken wij over hetgeen wij naar voren brachten betreffende de
betekenis en toepassing van het Phoenix-symbool.
Wij zullen ons derhalve bij de verklaring allereerst moeten bezighouden met de zakelijke inhoud van de ets.
Zij bevat van boven naar beneden gezien vier hoofdfiguren. Op
de achtergrond bevindt zich een zon, die ongeveer voor de helft is
uitgebeeld. In het middenplan verschijnt een herrijzende Phoenix
boven een graftombe, die voorzien is van een aanbeeldvormig altaar.
Op de voorgrond ligt een naakte dode uitgestrekt.
Hoe is nu het verband tussen deze figuren?
Volgens Tacitus' versie van de Phoenix-sage verbrandt zich de
oude vogel op een altaar om verjongd uit zijn as op te staan, daarna
begraaft de jonge vogel de overblijfselen van zijn gestorven vader in
de zonnetempel te Heliopolis 10 . In de tombe rust derhalve het voorgeslacht van de herleefde Phoenix en de as van de laatst gestorvene
zal daarin worden verzameld. Phoenix en tombe zijn eikaars pendanten, de een het beeld van het vernieuwde leven, de ander het beeld
van de dood, waaruit dit nieuwe leven is voortgekomen.
10
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Comelissen J. D. M., Twee Allegorische Etsen van Rembrandt, p. 129.

De zon op de achtergrond is een opkomende zon. Zij omstraalt
immers de herrijzende Phoenix. Een tweede bewijs hiervoor is de
ligging van de dode. Het was reeds in de alleroudste tijden gebruik
heiligdommen als tempels en grafmonumenten naar het Oosten te
richten. Daarvan getuigen de pyramiden en tempels uit de Oudheid.
Oriëntatie is eveneens een kenmerk van de Middeleeuwse kerken en
de zich daarin bevindende grafzerken 11 .
Dat in Rembrandts tijd het eerbiedwaardige gebruik nog in ere
was, een dode met het gelaat naar het Oosten gericht aan de schoot
der aarde toe te vertrouwen, bewijst o.a. het Mausoleum te Delft.
Het gelaat van de levende prins, zittend aan de voorzijde van het
monument, is naar het Westen, dat van de daarachter liggende dode
prins is naar het Oosten gewend.
Wij mogen aannemen, dat Rembrandt van deze traditie niet is
afgeweken en derhalve de dode op zijn ets in Oostelijke richting ligt.
De stralende zon aan de tegenovergestelde kant is dan een opkomende
zon, een symbool van de herrijzenis uit de dood. De rijzende zon en
de neergevallen dode zijn mitsdien, evenals de Phoenix en de tombe,
eikaars pendanten. Door de ligging van het lijk schuin omhoog in de
richting van de zon heeft Rembrandt dit verband duidelijk willen
maken. De ets beeldt derhalve tweemaal dood en vernieuwd leven uit
en bevat dus een dubbelvoorstelling van de wedergeboorte.
De hier gegeven verklaring van het onderlinge verband der hoofdfiguren, berust op hun symbolische betekenis. Wij zullen haar nog
nader bevestigen.
In de catalogus van de „Stichting Rembrandthuis" staat deze ets
sub B. 110 vermeld als „De Feniks, een sinnebeeldige ordonnantie",
een titel mogelijk zo oud als de ets zelve. Nu rijst de vraag, welke
betekenis de zeventiende-eeuwer aan het woord ordonnantie hechtte.
Schmidt-Degener qualificeerde haar als vaag en niet nauwkeurig
te omschrijven. Deze uitspraak wekt verwondering, daar het hier een
tijd betreft, waarvan hij zelf getuigt, dat men een bijzondere belangstelling aan de dag legde voor geometrie. Zulks veronderstelt een
11

Het werk van J. Alberdingk Thijm, De heilige linie. Proeve over de
ooslivaartsche richting van k&k en au'aar, ah hoofdbeginsel der £er£efi)'£e Ьоитвkitnst, Amst. 1858, is een pleidooi om met deze eerbiedwaardige aloude traditie
niet te breken.
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grote waardering voor nauwkeurig omschreven begrippen. SchmidtDegener zelf gebruikte het woord ordonnantie voor een onderdeel der
compositie, nl. de ordening der figuren in de imagionaire drie-dimen
sionale ruimte 1 2 .
De kunstenaar is echter bij het scheppen van die ruimte aan het vlak
gebonden, hij moet haar in twee dimensies weergeven. Houden wij
bovendien rekening met het feit, dat men de schilderkunst aan
„regelen van maat" gebonden achtte 1 3 , dan dunkt het ons juister en
meer in de geest van de zeventiende eeuw onder ordonnantie te ver
staan, de ordening der figuren op het vlak volgens een bepaald voor
opgesteld schema.
Indien wij nu het schema, dat naar de oude ondertitel doet ver
moeden aan de „Phoenix" ten grondslag ligt, konden ontdekken en
indien zou blijken, dat daarin Phoenix en tombe, zon en dode essen
tieel verbonden zijn tot paren, zou dit onze verklaring met behulp van
de mathematiek bevestigen. Een poging met zulk een verlokkend
vooruitzicht mag niet onbeproefd blijven.
Bij de verdeling van de ets in een linker- en rechterhelft, blijken
zon en Phoenix voor het grootste deel links, tombe en dode voor het
grootste deel rechts van de verdelingslijn te liggen, hetgeen een schuine
as veronderstelt. Twee dezer figuren, nl. de zon en de tombe zijn
1 2
Schmidt-Degener F., Compositie-problemen in verband mei Rembrandt's
Schuttersoptocht. In: Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van weten
schappen. Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. X L V I I , no. 1 ( 1 9 4 2 ) ,
p. 5.
1 3
Vos schreef een gedicht, dat tot opschrift heeft. Op verzoek van den
Eed. Eed. L. R. S. t'A. Hierin ziet hij het hele leven in al zijn uitingen door
maat beheerst. Wij citeren hieronder het eerste couplet.

,,Ο Maatzang groot van krachten!
Die het wreevelig oor gebiedt.
Gij steunt al d'aardtsche machten.
Zonder maat is alles niet.
Gij hebt godt Mars, in 't veldt,
Zelf dicht en schilderkunst,
Een vaste wet gesteh:
Zoo trekt men yders gunst
Het menschdom bestaat
In regelen van maat".
Zie Alle de gedichten, dl. II, p. 540-541.
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geometrisch. Daarvan zijn de middelpunten te bepalen. Dat van de
zon ligt links van de verdelingslijn, dat van de tombe iets minder
rechts daarvan. De verbindingslijn tussen deze twee punten, snijdt de
verdelingslijn precies aan de bovenzijde van het pyramidevormig
altaar. Die verbindingslijn is de as van de ordonnantie.
Zou de dode een pendant zijn van de zon, dan is het zaak op
diens lichaam een punt te ontdekken, dat met het middelpunt van de
zon overeenkomt. Het enige punt met nadruk aangegeven is de navel.
Dit onuitwisbare merkteken van de band met het voorgeslacht ligt op
de gevonden as, precies evenver rechts van de verdelingslijn, als het
middelpunt van de zon links er van.
Bij de keuze van de navel als centrum van de dode, liet Rembrandt
zich leiden door de toenmaals geldende voorschriften voor de beoefening der schilderkunst. Zij staan vermeld in de „Academia Teutonica", een werk van de Duitser Joachim Sandrart, die zijn kennis
grotendeels in Italië opdeed en van het jaar 1637 tot omstreeks 1644
in Amsterdam verbleef, waar hij contact had met Rembrandt. In dit
werk behandelde Sandrart de theorie der schilderkunst en het leven
van haar beoefenaars van de vroegste tijd af tot de zeventiende eeuw.
Zijn ideaal was een zo getrouw mogelijke nabootsing der natuur. Om
dat te bereiken achtte hij het niettemin noodzakelijk bepaalde wetten
in acht te nemen. Hij vergeleek de mens met een weigebouwde
tempel, waarvan alle delen in de juiste orde en maat bij elkander
passen en gaf daarom een nauwkeurige opgave van de onderlinge
verhoudingen der delen van het menselijk lichaam, waarbij hij de
navel als middelpunt aannam. Het duidelijkst komt dit laatste uit,
waar Sandrart voorschrijft, dat van een menselijk lichaam de navel
noodzakelijk het middelpunt moet zijn van een cirkel, die door de
toppen der uitgestrekte armen en benen gaat 1 4 .
Ongewoon kon de voorstelling van de navel als middelpunt voor
de humanist niet zijn. De klassieke talen hadden hem daarmede vertrouwd gemaakt. Omphalos en umbiculus of umbo betekenen zowel
navel als middelpunt. De knop op het midden van een schild en het
centrum der aarde noemden de Grieken beide omphalos.
Nu het middelpunt van de dode is gevonden, is het ook mogelijk
14 Velde E. v. de. Vondel en de Plastische Kunsten. Gent 1930, p. 29.
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het benedeneinde der as te bepalen. Consequent gedacht ligt het even
ver van de navel als het boveneinde der as van het middelpunt der
zon, een afstand, welke reeds bekend is.
Ook op het lichaam van de Phoenix moet zich een punt bevinden,
dat met het centrum van de tombe correspondeert. Het zal evenver
van het boveneinde der as moeten liggen, als het middelpunt der
tombe van het benedeneinde. Na afpassing van die bekende afstand,
vinden wij als verrassend resultaat een punt op het corpus, dat de
vogel in de lengte van top tot teen gemeten middendoor deelt.
Hiermede zijn op de as de middelpunten der hoofdfiguren ge
vonden. Voortaan duiden wij ze in de volgorde, zon, Phoenix, tombe
en dode aan met de letters А, В, С en D. A ligt evenver van het
boveneinde der as als D van het benedeneinde. A en D zijn derhalve
brandpunten van een ellips met die as als lengteas. Hetzelfde geldt
van de punten В en C. Ook dit zijn brandpunten van een ellips, met
de zelfde lengteas als de eerste.
De ordonnantie bestaat dus uit twee ellipsen met een gemeenschap
pelijke lengteas. De zon op de achtergrond is in dit schema essentieel
verbonden met het lijk op de voorgrond, evenzo de Phoenix en de
tombe op het middenplan. Het centrum van de ordonnantie is het
gemeenschappelijk middelpunt van de twee ellipsen. Het ligt op de
bovenzijde van het altaar, daar waar de verdelingslijn en de as elkaar
snijden. De lijn, welke die bovenzijde aangeeft, naar beide zijden
doorgetrokken, verdeelt de ordonnantie — niet de ets — in twee
gelijke delen.
Deze beschhrijving van de ordonnantie geeft enkel de grondge
dachte van de compositie weer. Bij opmeting van de originele ets bleek
ons, dat er een bepaalde verhouding bestaat tussen de afstanden der
brandpunten, de grootte van enkele figuren en het formaat. Zo zijn
de vleugelwijdte van de Phoenix, de afstand tussen de rechter elle
boog van de dode en het uiteinde van de linkerarm, het kleed waarop
hij ligt in de grootste uitgestrektheid gemeten en de lijn M D of de
helft van de afstand tussen de brandpunten A en D aan elkaar gelijk.
Verder is de straal van de cirkel, welke de uiterste omtrek van de
zon aangeeft, gelijk aan de afstand M С of de halve afstand tussen
de brandpunten В en C, terwijl de middellijn van deze cirkel gelijk
is aan de hele afstand tussen de brandpunten В en C. Deze cirkel
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met korte streepjes aangeduid, tekende Rembrandt blijkens enige
geringe afwijkingen uit de vrije hand.
Hiermede is het aantal merkwaardige verhoudingen niet uitgeput.
Het hoogste punt van het voorste huis en het midden der trompet van
de engel aan de rechterkant, liggen evenver van de benedenrand der
ets en deze afstand is gelijk aan die tussen de brandpunten A en С
of В en D.
De bovenzijde van de ets is afgesneden vlak boven de kop van de
gekroonde Phoenix, de benedenzijde juist onder het hoofd van de
dode. Ook de zijkanten sneed Rembrandt af.
Het verband van deze afsnijding met de onderlinge afstanden der
brandpunten komt aan het licht, wanneer men de ellips construeert,
welke A en D tot brandpunten heeft en de cirkel vanuit het middel
punt der ordonnantie met de afstand А С als straal. Het snijpunt
van het verlengde der lijn, welke de bovenzijde markeert, met de
omtrek van bedoelde ellips, bepaalt de linker bovenhoek der ets. Wij
merken dan op, dat de afstand van dit hoekpunt tot het centrum
gelijk is aan de halve breedteas van deze ellips.
Het snijpunt van het verlengde der lijn, welke de benedenzijde
markeert, met bedoelde cirkel bepalen de beide benedenhoeken van
de ets.
Rondom de ets liet Rembrandt een witte rand zichtbaar. De
rechterbovenhoek er van ligt op de omtrek van de cirkel, welke het
centrum der ordonnantie tot middelpunt en de afstand А С als straal
heeft; de benedenhoekpunten bevinden zich op de omtrek van de
cirkel, welke hetzelfde centrum als middelpunt, doch de afstand A D
als straal heeft.
Het doel van deze analyse was aan te tonen, dat achter het schijn
baar spel van lijnen, waarvoor de Phoenix-ets de beschouwer stelt,
een koel berekend schema, een ordonnantie, schuil gaat, welke de
verklaring als een dubbelvoorstelling van de wedergeboorte nader
bevestigt.
Nu dit bewijs geleverd is moeten wij aannemen, dat de bedoeling
van de Phoenix is geweest een troonswisseling te symboliseren, wijl
het gebruikelijk was een dergelijk feit door een dubbelvoorstelling van
de wedergeboorte in beeld te brengen.
Rembrandt bracht deze strekking ook nog op andere wijze tot uit121

drukking. Immers elk der vier hoofdfiguren die paarsgewijze de
wedergeboorte verzinnebeelden wijst op een vorstelijk persoon.
De opkomende zon, zo bleek in het vorig hoofdstuk, was het
symbool van een jonge of nieuwe vorst.
Met Werner Weisbach, die er het eerst de aandacht op vestigde
en J. D. M. Cornelissen zijn wij van mening, dat de Phoenix als
hoofdbedekking geen kuif doch een kroontje draagt 1 5 . De motivering
hiervan volgt later en dan zal tevens blijken, waarom dit detail zo
gemakkelijk aanleiding tot verschil van mening kon geven.
Op de tombe bevindt zich een gekroond wapenschild. Dit vorstelijk
onderscheidingsteken gaf Rembrandt een in het oog vallend geo
metrisch accent. De diagonaal van het oppervlak der ets uit de linker
benedenhoek loopt over de kroon, terwijl die uit de rechter beneden
hoek over het midden van het schild gaat.
Het lichaam van de dode vertoont geen enkel merkteken. Zulks
sluit echter niet uit, dat het doelt op de dood van een vorst.
Rembrandt beeldde het naakte lijk uit van een mens, die door de
dood geraakt achterover is neergevallen. Daarmede moet hij een
bepaalde bedoeling hebben gehad. Deze is slechts te achterhalen,
wanneer men rekening houdt met de humanistische zienswijze omtrent
de persoonlijkheid van de vorst. De humanisten beschouwden de vorst,
van twee verschillende standpunten uit oordelend, als God en tevens
als mens. De goddelijke vorst kenden zij de onsterfelijkheid toe, zijn
tegenbeeld, de menselijke vorst was sterfelijk evenals ieder ander
mens. Wanneer ds Alardus Tiele in zijn lijkrede over de overleden
Stadhouder-Koning zijn gemeente de psalmwoorden voorhoudt, „Ik
hebbe wel gezeyd, gij zijt Goden: en gij zijt alle kinderen des Allerhoogsten. Nogtans zult gij sterven als een mensche: en als een van
de vorsten zult gij vallen", stelt hij uitdrukkelijk vast, dat vorsten
hoewel Goden en dus onsterfelijk, toch in hun hoedanigheid van mens
1β
sterven .
Bossuet, die wij aanhaalden om te bewijzen dat hij de vorst als
een God op de aarde beschouwde, huldigde daarnaast de volkomen

15

Comelissen J. D. M., Twee Allegorische Eisen van Rembrandt, p. 131.
De Dood en Begravinge van den Codvrugligen Koning David, Rotter
dam 1 702, p. 1.
16
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tegengestelde mening, waar hij de toekomstige vorst op het hart wil
binden toch de deugd van nederigheid te beoefenen. Nu veronderstelde het streven naar onbeperkte roem om de onsterfelijkheid der
Goden deelachtig te worden een grenzeloze hoogmoed. Nederigheid
preken voor de goddelijke vorst was derhalve niet wel mogelijk. Daarom prentte Bossuet zijn pupil dan ook in, dat vorsten, hoewel hoog
verheven, maar sterfelijke mensen zijn. Merkwaardigerwijze beriep hij
zich daarbij op dezelfde bijbelwoorden als dominee Tiele en voegde
er ter verduidelijking aan toe, dat de grootheid de mensen slechts
korte tijd onderscheidt, daar een gemeenschappelijke val aan het einde
allen gelijk maakt 17 .
Mogelijk inspireerde deze bijbeltekst, volgens welke de vorst als
mens sterft en waarin zijn dood een val wordt genoemd, Rembrandt
toen hij de „Phoenix" ontwierp. Dan zou volkomen verklaard zijn,
waarom hij de dood van een vorst voorstelde door het lijk van een
neergevallen mens.
Het lijdt immers niet de minste twijfel, dat deze dode doelt op het
levenseinde van een vorst. Want al kon Rembrandt overeenkomstig
de humanistische visie het naakte lijk zelf niet van een onderscheidingsteken voorzien, toch wist hij de positie door deze dode tijdens zijn
leven ingenomen aan te geven. Het kleed, waarop hij rust, is blijkens
typische vlekken van hermelijn, hetgeen duidt op de vorstelijke waardigheid 18 .
Overzien wij nu het resultaat van ons onderzoek naar de wijze van
uitbeelding. De „Phoenix" bleek een dubbelvoorstelling te zijn ener
wedergeboorte. Hier uit trokken wij de conclusie, dat Rembrandt een
troonswisseling symboliseerde, daar een dubbelvoorstelling der wedergeboorte het gebruikelijk beeld was voor een dergelijke gebeurtenis.
Verder kwam vast te staan, dat de voornaamste figuren verwijzen naar
een vorst. Hieruit mogen wij eveneens besluiten, dat Rembrandt een
17
Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Saint, p. 6 6 6 :
,,c'est-à-dire: Vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un
caractère divin. Vous êtes les enfants du Très-Haut: C'est lui qui a établi votre
puissance pour le bien du genre humain. Mais, ô dieux de chair et de sang,
ô dieux de boue et de poussière, vous mourrez comme des hommes, vous
tomberez comme les grands! La grandeur sépare les hommes pour un peu de
temps; une chute commune à la fin les égale tous".
i s Deze mening was ook J. D. M. Comelissen toegedaan. Zie Тт ее Alle
gorische Etsen van Rembrandt, p. 1 32.
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troonswisseling verzinnebeeldde, daar deze gebeurtenis gold als de
wedergeboorte van een vorst.
Ter nadere bepaling van de bedoeling, die Rembrandt met de
Phoenixets had, zullen wij derhalve moeten speuren naar een troonsopvolging, welke in het jaar van haar datering, nl. 1658 heeft plaats
gevonden.
De ons bekende Phoenix-voorstellingen ter symbolisering ener
werkelijke troonswisseling zijn immers allen gedateerd op het jaar,
waarin deze heeft plaats gevonden. Bovendien is ook de omstandigheid, dat de ets geen verklarend bijschrift meekreeg een aanwijzing,
dat zij doelt op een zeer actuele gebeurtenis. Immers, indien dit niet
het geval was, kon het feit waarop zij doelde niemand recht duidelijk
zijn. En wij mogen niet aannemen, dat Rembrandt zijn tijdgenoten
voor een puzzle heeft willen stellen.
Wij betreden met het zoeken naar een troonswisseling anno 1658
een reeds verkend terrein. Onder de schrijvers, die gepoogd hebben
het Phoenix-raadsel te ontsluieren, betoogde J. D. M. Cornelissen, dat
het gebruik in de laat-Romeinse tijd, de nieuwe keizer met de uit zijn
as verrezen Phoenix te vergelijken, nog tot in de achttiende eeuw
voorkomt met betrekking tot de keizers van het Heilige Roomse Rijk.
Uitgaande van dit aloude gebruik en de datering der ets op het
jaar 1658, speurde hij de lotgevallen der Habsburgers na en ontdekte,
dat in dit jaar keizer Leopold I zijn overleden vader onder zeer bijzondere omstandigheden is opgevolgd. Op grond hiervan verklaarde
hij de „Phoenix" als een symbolische voorstelling van Leopolds
troonsbestijging.
Ter nadere bevestiging van de juistheid zijner interpretatie trachtte
hij bovendien aan te tonen, dat bijzondere omstandigheden, die tot
deze troonsbestijging hadden geleid, door Rembrandt in de Phoenixets zijn vastgelegd 19. Al wees Cornelissen er niet nadrukkelijk op,
in dit gedeelte van zijn betoog ligt het zwaartepunt van zijn bewijsvoering. Een critisch onderzoek naar de houdbaarheid van de door
hem aan de orde gestelde verklaring, maakt het noodzakelijk vooraf
de voorgeschiedenis van Leopolds opvolging op te halen.
Keizer Ferdinand III stierf in April van het jaar 1657 en daar19 Zie noot 18, p. 129-131.
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mede bereikte het probleem van zijn opvolging het acute stadium.
Dit probleem was reeds in 1654 ontstaan, toen zijn oudste zoon
Ferdinand, die hij reeds tot Rooms-koning had doen kiezen, een-entwintig jaren oud aan de pokken was gestorven. Immers de tweede
zoon Leopold telde op dat tijdstip pas veertien jaar en deze om
standigheid was een onoverkomelijk beletsel voor zijn onmiddellijke
designatie tot het keizerschap. Voor het geval Ferdinand III sterven
zou, was derhalve in de troonsopvolging niet voorzien. De regeling
ervan groeide uit tot een Europees probleem, daar ook Frankrijk er
zich ten nadele van de Habsburgers mede ging bemoeien. Met span
ning wachtte men daarom in Europa, nadat Ferdinand III, negen-enveertig jaren oud, in de kracht van zijn leven was overleden, de
oplossing van dit vraagstuk af, die tenslotte gunstig voor de Habs
burgers uitviel.
In de opvolging van Leopold I zag Cornelissen twee merkwaardige
omstandigheden, waarvan alleen de eerste hier van belang is, nl. voor
de verschijning van deze Phoenix waren twee sterfgevallen nodig.
Het probleem waarvoor Rembrandt, aldus Cornelissen, gestaan zou
hebben, was, hoe dit abnormale feit in beeld te brengen. Hij zou
daarin geslaagd zijn, door aan de buitenzijde van de tombe twee
doodshoofden aan te brengen, verder door in de tombe de oude
Phoenix nl. Ferdinand III aanwezig te veronderstellen en verder door
buiten de tombe de tweede dode nl. de overleden oudste zoon uit te
beelden 2 0 .
Deze verklaring, hoe vernuftig ook, moeten wij als onhoudbaar
afwijzen. Cornelissen immers stelde Rembrandt voor een probleem,
dat voor hem als zeventiende-eeuwer niet heeft bestaan. Rembrandt
en zijn tijdgenoten waren zou vertrouwd met de betekenis en toe
passing van het Phoenix-symbool, het sprak hen zo onmiddellijk aan,
dat het volkomen overbodig was duidelijk te maken, dat twee sterf
gevallen de weg hadden gebaand tot Leopolds troon, mits hij de
enige vorst was, die in de tijd waarin Rembrandts ets verscheen, de
ledige plaats van zijn voorganger innam. En dit was inderdaad het
geval.
Verder komt in deze verklaring de opgaande zon op de achter20 Zie noot 1Θ, p. 131-132.
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grond niet voldoende tot haar recht. Wel noemde Cornelissen haar
een belangrijk deel van de voorstelling, maar hij zag niet in, dat zij
evenals de Phoenix een symbool is voor het optreden van een nieuwe
vorst. Daarom bleef hem verborgen, dat deze ets dezelfde idee tweemaal weergeeft, dus een dubbelvoorstelling is van een troonswisseling.
Ten slotte vestigde hij enkel de aandacht op het gebruik van de
Phoenix-voorstelling als symbool van het optreden van een nieuwe
keizer, niet van een troonswisseling in het algemeen.
Deze critiek betreft enkel de bewijsvoering, die het resultaat ongunstig had kunnen beïnvloeden. Want verwijdt men de blik en betrekt men alle Europese vorsten in het onderzoek naar een troonsopvolging, dan vermeldt de geschiedenis geen enkele andere dan die
van Leopold I. Wij moeten derhalve, zij het op andere bewijsgronden,
met Cornelissen concluderen, dat de „Phoenix" een symbolische voorstelling is van dit historisch feit, dat in het middelpunt der algemene
belangstelling stond.
Wel waren in de eerste plaats de belangen van de Habsburgse
erflanden met Leopolds keuze gemoeid, doch ook die van vele andere
staten. De Franse intrige immers zette de vrede in Europa op het spel.
De indruk, welke deze gebeurtenis in Nederland maakte en de verwachtingen, die zij er wekte, vertolkte Vondel in een lofdicht op
Leopolds kroning en dit biedt verschillende aanknopingspunten met
Rembrandts ets.
Vondel bezong deze troonswisseling als de onder- en opgang der
zon, een beeld, dat Rembrandt op zijn ets gestalte gaf. Dit beeld
was alleszins toepasselijk, wijl er inderdaad tussen de dood van
Ferdinand III en de keuze van de nieuwe keizer een donkere nacht,
een interregnum van vijftien maanden, verstreken was. De wedergeboorte van de Phoenix, welke de ets ons voorhoudt, gold voor een
vernieuwing van de tijd, het herstel van de Gouden eeuw. Vondel
vertolkte die verwachting in het motto boven dit lofdicht, „Aurea
condet saecula", woorden, waarmede Vergilius de komst van keizer
Augustus had aangekondigd. In die lofspraak lagen ook verwachtingen voor het eigen vaderland opgesloten. Want de dichter
verbond daaraan de wens, dat ook de landen aan de uitgang van de
Rijn in de herrijzenis der Habsburgers mochten delen.
Deze wens bewijst, dat, ondanks de erkenning van Nederland als
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een vrije onafhankelijke staat in het jaar 1648, de idee van het Imperium niet gestorven was en de geesten nog boeide. Nog gold de
keizer als opperste beschermheer van Nederland. Aan het slot zijner
begroeting van de nieuwe heerser sprak Vondel daarom de wens uit,
dat hij overeenkomstig zijn titel het Rijk steeds zou vermeerderen en
,

den knoop der Nederlanden
Ongeschent houde, en behoê
Voor onduitsch gebit en tanden.
Tot de lesten adem toe" 21 .
Hebben zijn tijdgenoten met die wens ingestemd en waarom zou
men hieraan twijfelen, dan heeft Rembrandts ets ten doel gehad, de
nieuwe gebieder over het Imperium, waartoe ook de Verenigde
Nederlanden zich rekenden, te verheerlijken. Ja, dan kan de
„Phoenix", gelijk Cornelissen gist, mede uitdrukking hebben willen
geven aan een misschien door Rembrandt gekoesterde hoop, dat ook
hij, de failliet verklaarde, het geluk, met de komst van de Phoenix
wederkerend, zou deelachtig worden.
Toch wortelde Vondels blijmoedige belijdenis Duitser te zijn niet
enkel in het verleden. De politieke constellatie gebood dringend die
oude herinnering in het geheugen terug te roepen. De rollen op het
Europese speeltoneel waren verwisseld. De helpers in de vrijheidsstrijd tegen de Habsburgers waren in vijanden verkeerd. Nederland
voelde zich door Frankrijks groeiende macht bedreigd. In de afgelopen jaren had het reeds twee oorlogen met Engeland moeten voeren.
Het was aangewezen op de steun van de nieuwe keizer uit het eertijds
zo gevreesde huis der Habsburgers. Met hem knoopte men dan ook
reeds kort na zijn kroning diplomatieke betrekkingen aan.
Het komt ons na de hier gegeven uiteenzetting overbodig voor, elk
der vroeger opgesomde verklaringen aan een critisch onderzoek te
onderwerpen. Buiten beschouwing kunnen blijven zeker die, waarbij
geen rekening is gehouden met de door Rembrandt uitdrukkelijk
weergegeven bedoeling, dat zijn voorstelling der wedergeboorte op
een vorst betrekking heeft. Zo komt nog slechts Heppners verklaring
21
Vondel, Op hel kroonen van den Roomschen Koning en Keizer Leopoldus, Altijt Vermeerderaer des Rijx (165Θ), vs. 89-92.
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van het Phoenix-mysterie als een bijdrage aan de Frederik Hendrikcultus, op haar houdbaarheid in aanmerking. Dit zal ons tevens de
gelegenheid verschaffen op enige nog onvermeld gebleven bijzonder
heden de aandacht te vestigen.
De verklaring van een probleem als Rembrandts ets, veronderstelt
in de eerste plaats een helder inzicht in de betekenis der daarop voor
komende figuren. Onder deze had bijna uitsluitend de Phoenix
Heppners belangstelling en alleen op dit symbool is zijn verklaring
gebaseerd. Alleen van dit symbool vinden wij in zijn studie de be
tekenis omschreven. Blijkens deze omschrijving kende Heppner de
Phoenix niet als een in de zeventiende eeuw gebruikelijk zinnebeeld
van de herrijzenis, het uniek gedachte en de eeuwigheid.
In de aanvang van zijn betoog noemde hij de Phoenix een symbool
van diepe droefenis en ontluikende hoop, doch tegen het einde ver
kondigde hij nog een andere mening. „Het phoenixsymbool", zo leest
men daar, „heeft overigens niet overwegend de strekking iemand als
een krijgsheld te verheerlijken; de gewoonte was eigenlijk een grooten
geest een Phoenix te noemen".
Afgaande op de aldus bepaalde betekenis achtte hij het Phoenix
symbool bijzonder geschikt de nagedachtenis van Frederik Hendrik
te eren en verdedigde de mening, dat dit ook met Rembrandts ets
het geval moet zijn geweest. „Zij leende zich", aldus Heppner, „uit
stekend voor een Frederik-Hendrik-apotheose voor Amalia van
Solms, of zij nu in haar opdracht ontstaan is, of ,op hoop van zegen'
in een tijd, toen Rembrandt een maecenas zeer noodig had".
Heppner kende derhalve aan de Phoenix-ets een zekere propagan
distische strekking toe, daar hij haar beschouwde als een bijdrage tot
de levenstaak van Amalia van Solms, welke hij zag als een ijveren
voor „de instandhouding van Frederik Hendriks roem ten bate van
zoon en kleinzoon, wier aanspraken op het stadhouderschap versterkt
werden door de onafgebroken herinnering aan den held" 2 2 .
Ter staving van deze opvatting wees hij op verschillende voor
beelden van het gebruik van het Phoenix-symbool in verband met
Frederik Hendrik. Allereerst citeerde hij enkele versregels uit een
22

Heppner Α., Frederic Hendrik Í" 6 ' de Phoenix vergeleken. Historische
verklaring van Rembrandts eb. In: Historia, jrg. 6 (1940), p. 255 en vgl.,
waaraan ook zijn hierna volgende beschouwingen en de citaten zijn ontleend.
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gedieht van Henrick Bruno uit Hoorn, versehenen in het jaar 1648,
waarin de onlangs overleden stadhouder met de Phoenix wordt vergeleken,
„Soo haest des Vaders Son in 4 Westen onder was,
De jonge Phoenix rijst uyt d'oude Phoenix as".
Dit citaat past volkomen, echter Heppners conclusie niet. Bruno
beschouwde een opvolging, in casu die van Frederik Hendrik door
Prins Willem II, als een wedergeboorte en bezigde de Phoenix als
symbool voor die gebeurtenis. Voorts blijkt uit deze versregels het
door ons gesignaleerde gebruik, de opvolging van een vorst met behulp van twee symbolen van de idee der wedergeboorte te verzinnebeelden. Dit voorbeeld bewijst derhalve volstrekt niet, zoals Heppner
suggereerde, dat het Phoenixsymbool speciaal op Frederik Hendrik
van toepassing is geweest.
Het tweede voorbeeld leidde Heppner in met een redenering,
welke op het volgende neerkomt en dus geheel op zijn rekening dient
te worden gesteld:
De vergelijking van Frederik Hendrik met de Phoenix, „die toen
vrij algemeen was", bleef de tijdgenoten bij, daar door de spoedige
dood van Willem II het verlies van de Stedendwinger zich lange tijd
deed gevoelen. Bovendien — zo betoogde hij verder — droeg ook
de verheerlijking van Frederik Hendrik in het Huis ten Bosch er het
hare toe bij, dat de herinnering aan de Phoenix niet verslapte.
Ten bewijze van dit alles wees hij op een schilderij van Govaert
Flinck uit het jaar 1654, waarvan hij vermoedde, dat het door
Amalia van Solms is besteld, of althans is vervaardigd om haar te
behagen. Op de voorgrond van dit schilderij is Amalia, gekleed in
het zwarte gewaad ener weduwe zittend voorgesteld, opkijkend van
een opengeslagen boek op haar schoot. Een jonge vrouw rechts van
haar helpt het boek steunen. Zij draagt een palmtak als embleem en
het hoofd is met lauweren omkranst. Tegenover beiden is een derde
vrouwenfiguur neergeknield, wier hoofd met Oranje-bloesem is getooid. Zij steunt met de rechterhand op een anker en in de linkerhand
heeft zij een bloeiend oranje-takje. Achter hen verschijnt een engel,
die naar de hemel wijst.
Naar Heppners beschrijving van dit tafereel stelt de tweede figuur
9
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Athena voor. Haar met lauweren omkranste hoofd duidt er echter
op, dat zij een allegorische voorstelling is van de roem. Ook de derde
figuur is geen Godin, gelijk hij meende, doch blijkens het anker en
de bloesem, welke vrucht doet verwachten, is zij een personificatie
van de hoop. Wij zijn het met Heppner eens, dat zij de hoop op
Oranje vertolkt, doch betwisten hem, dat alleen deze figuur het
motief van het gehele tafereel weergeeft. Ook betwisten wij zijn bewering, dat de wijzende engel 's prinsen vroomheid en de hulp, welke
hij tijdens zijn leven van God heeft ontvangen, verheerlijkt.
De goddelijke hulp immers verbeeldde men op historiepenningen en
aan het Mausoleum te Delft door een hand, die van de hemel naar
de aarde wijst, dus juist in tegengestelde richting 23 .
De juiste betekenis van deze engel is op te maken uit de beschrijving van een schilderstuk in het Huis ten Bosch, dat enige overeenkomst vertoont met Govaerts schilderij en waarop eenzelfde engel
is afgebeeld. Dit paleis met de daarin aangebrachte beschildering
was reeds in 1652 voltooid en Flinck behoorde tot de kunstenaars,
die er aan medewerkten. Flinck heeft het bedoelde schilderstuk derhalve gekend en daarom is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het
hem bij het tot stand komen van zijn schilderij uit 1654 heeft geïnspireerd. Het is ten behoeve van Amalia van Solms door Jan Zoet
beschreven in het „Ruuw ontwerp van de beschilderinge in de Zaale
van Oranjen". Volgens diens bewoordingen zijn er op voorgesteld,
„Haare Hoogheid met 'er Dogteren, by heur een Engel, wijzende
naar de Hemel". Ter verklaring van dit gebaar voegde hij daaraan
toe, „met verzeekeringe van zijne Hoogheids gelukzaligen stant
aldaar" 24 . De engel op Flincks schilderij, die hetzelfde gebaar
maakt, eert de overleden echtgenoot van Amalia derhalve als een
held, die als loon voor zijn daden in de hemel is opgenomen en de
onsterfelijkheid deelachtig is geworden.
23 Op een penning gedateerd 1 582 stelt een boom de Oranje-dynastie voor.
Boven deze boom strekt zich een hand uit, welke uit de hemel komt. Het omschrift „CONFIRMA DOMINE OPVS T W M " . geeft te kennen, dat men van
God hulp verwacht bij de verwisseling van de Habsburgse- met de Oranjedynastie. Zie Bizot, a.w., tegenover p. 44.
24
Zoet J., RuuV) OnlTverp Van de beschilderinge 'm de Zaale van Oranjen.
Afgedrukt in d'Uitsteekensle Digtkumlige Werden, 2e dr., Amst. 1 714, p. 1 76,
no. 15.
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Dit thema, Amalia te verheerlijken als de weduwe van een onsterfelijke held, ligt eveneens aan de overige figuren, doch onder
andere aspecten ten grondslag. De Roem verleent de Hollandse
Poliorcetes de onsterfelijkheid in heidense zin en de Hoop vertolkt
het vaste vertrouwen in de onvergankelijkheid der Oranje-dynastie,
waarin hij voortleeft. De correcties, die wij hier moesten aanbrengen,
onderstrepen het reeds bij Heppners omschrijving van de betekenis
van de Phoenix gebleken tekort aan inzicht in de symboliek der
zeventiende eeuw.
Het middenplan stelt een praalgraf voor, hetwelk, behoudens enige
voor het doel noodzakelijke afwijkingen, een weergave is van het
Mausoleum te Delft.
Heppner leidde uit deze imitatie af, dat het Flinck aan phantasie
heeft ontbroken en hij bijgevolg geen oorspronkelijk kunstenaar is
geweest, een mening, welke mede een voorwaarde is voor de houdbaarheid van zijn verklaring van de „Phoenix". De vraag is echter
gewettigd, of Flinck mogelijk het Delftse Mausoleum op dit tafereel
heeft aangebracht, om de gedachtenis aan Frederik Hendrik met die
aan zijn voorgangers, op één voorstelling vast te leggen. Een bevestigend antwoord zou echter even gewaagd zijn als Heppners conclusie en daarom onthouden wij er ons van een mening uit te spreken.
In het praalgraf is de Stedendwinger afgebeeld als een triompherend oorlogsheld, die door de Victorie wordt gekroond. Dit
tafereel bedoelt derhalve eveneens de overleden prins als een onsterfelijk held te eren. Om de treffende gelijkenis kan het zijn overgenomen van de gravure, geëtst door de Savery, welke Vondels „Zegesang" illustreert. Het vertoont eveneens gelijkenis met de kroning
van Frederik Hendrik, voorkomend op de Triomf in de Oranje-zaal,
een schilderstuk van Jordaens. Bovendien wekt het herinneringen aan
de beeldgroep, die zichtbaar is aan de frontzijde van het Delftse
Mausoleum. Deze onderlinge gelijkenis in het werk van verschillende
meesters wijst, dunkt ons, eerder op een gemeenschappelijke visie dan
op dusdanige afhankelijkheid, dat er van originaliteit nauwelijks
sprake kan zijn en dit laatste pleegt men gemeenlijk, maar dan ten
onrechte, aan te nemen.
De meeste belangstelling van Heppner ging uit naar het tafereel
op de achtergrond. Hij meende, dat daar een symbool gebruikt was.
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dat reeds eerder — hij spreekt van omstreeks tien jaar, maar het zijn
er welgeteld zes — door Henrick Bruno gebezigd was ter huldiging
van Frederik Hendrik.
Bedoeld tafereel verbeeldt een graftombe, waarop een dode terneerligt. De vrijheidshoed als embleem daarbij aangebracht, duidt er
op, dat hier de stoffelijke resten rusten van iemand, die zijn leven in
dienst der onafhankelijkheid van zijn vaderland heeft gesleten. Bij
deze tombe bevinden zich enkele slechts gedeeltelijk zichtbare figuren.
Waarschijnlijk zijn zij als pleuranten bedoeld. Aan het hoofdeinde
verheft zich een altaar, hoog als een obelisk, waarop een Phoenix
uit zijn as herrijst. Boven hem breekt het zonlicht door uit een donker
wolkendek.
Wij hebben hier derhalve weer te doen met een dubbelvoorstelling
van de idee der wedergeboorte. Het voorkomen er van op een
schilderij aan de Stedendwinger gewijd, laat geen twijfel over, dat
zij op die vorst betrekking heeft. Evenals de beide andere taferelen
huldigt derhalve ook dit Amalia als de weduwe van de gestorven,
onsterfelijke held.
Dit onderdeel van Flincks schilderij vertoont een zekere gelijkenis
met Rembrandts Phoenix-ets. Hieruit concludeerde Heppner, dat een
van beide werken aan het ander ten voorbeeld moet hebben gestaan
en bijgevolg de strekking van beiden dezelfde is geweest. Derhalve
zou de „Phoenix" evenals het schilderij bedoeld zijn, als een poging
om bij prinses Amalia in de gunst te komen, door haar streven, gericht
op de verheerlijking van haar echtgenoot, te ondersteunen. Wijl hij het
voorts onbestaanbaar achtte, dat Flinck, wien hij de gave der oorspronkelijkheid heeft ontzegd, het origineel ontwierp, concludeerde
Heppner, dat deze kunstenaar dit tafereel aan zijn leermeester
Rembrandt moet hebben ontleend. Derhalve, zo redeneerde hij
verder, is de „Phoenix" reeds voor 1654 ontstaan, wijl dit het jaar
is, waarop het schilderij is gedateerd. Zulks zou een bewijs te meer
zijn voor de door hem gegeven verklaring. Deze maakt het noodzakelijk het dateringsjaar niet te lezen als 1658 — hetgeen een algemeen gebruik is en waaraan ook nog de jongste publicatie van
Rembrandts etsen, door P . Muller verzorgd, vasthoudt — doch als
1650. Dan valt immers het ontstaan van Rembrandts Phoenix-ets
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samen met de verheerlijking van Frederik Hendrik in het anno 1652
gereed gekomen Huis ten Bosch.
Aan de hier vermelde conclusies zijn ernstige bezwaren verbonden.
Zij steunen, behalve op een volslagen gemis van inzicht in de betekenis
en toepassing van het Phoenix-symbool, op ongegronde veronderstellingen.
Het bedoelde tafereel en de Phoenix-ets zijn geen van beiden herkend als dubbelvoorstellingen van de idee der wedergeboorte. Uit
het feit, dat Flinck en Rembrandt daarvoor dezelfde symbolen gebruikten, nl. de Phoenix en het zonlicht, omdat deze symbolen algemeen gebruikelijk waren, mag men niet concluderen, gelijk Heppner
deed, dat een hunner de ander noodzakelijk ten voorbeeld heeft gestrekt. Vervolgens kan uit het feit, dat twee kunstenaars een dubbelvoorstelling van de wedergeboorte geven, zij het ook met dezelfde
zinnebeelden, niet worden afgeleid, dat hun voorstellingen daarom
ook op dezelfde vorst betrekking hebben. Zulks moet uit nadere
indicaties blijken. Bij Flinck is het duidelijk, dat zijn voorstelling op
Frederik Hendrik doelt, op de Phoenix-ets ontbreekt iedere aanwijzing
in die richting. Tenslotte houdt de verhouding meester-leerling niet
in, dat het volstrekt onbestaanbaar moet worden geacht, dat de eerste
nogmaals een onderwerp uitwerkt, waaraan de laatste zijn krachten
reeds heeft beproefd.
Houdt men zich aan de gebruikelijke datering, volgens welke dit
laatste het geval is geweest, dan is het resultaat van Flincks en van
Rembrandts pogen een juiste weerspiegeling van hun onderlinge verhouding, niet enkel die van leerling tot meester, maar ook die van
begaafd kunstenaar tot genie.
Flincks archaistische, op zich zelf beschouwd niet onverdienstelijke
schildering, steekt schamel af bij Rembrandts révolutionnaire schepping.
Rembrandt vermocht het door een absoluut logische groepering
der figuren en de keuze van de opgaande zon in plaats van het onbestemde licht, de symboliek tot haar volle recht te doen komen en
vorm en inhoud in volmaakte eenheid te harmoniëren. In strijd met
de oude traditie ligt de dode niet op de tombe, maar er vóór, neergesmakt door een onverbiddelijk lot, het gelaat gewend naar het
Oosten, waar hij als een zon uit zijn ondergang herrijst. Geen over133

geleverde pleuranten betreuren 's vorsten dood, doch belangstellenden
schouwen toe bij zijn val en opstanding. Het is een aangrijpende
voorstelling, die diepe indruk op de beschouwer maakt. SchmidtDegener voelde zich bij de aanblik van de „Phoenix" opgeschrikt 25 .
Wellicht schuilt de oorzaak dezer gewaarwording in de spanning,
die Rembrandt in dit meesterstuk wist te leggen, door de tegenstelling
tussen dood en leven tot het uiterste op te voeren.
Als wij het voorafgaande samenvatten, dringt zich de vraag op,
welke tevens een weerlegging is van Heppners mening. Zou Flinck,
indien hij gespeend was van originaliteit in staat zijn geweest, bij alle
overeenkomst met het werk van zijn meester, tot het geven van zulk
een afwijkende voorstelling?
Het volgend voorbeeld van het gebruik van de Phoenix in verband
met Frederik Hendrik ontleende Heppner aan de beschrijving der
praalwagens, welke het bezoek van prins Willem III in het jaar 1660
aan Amsterdam luister moesten bijzetten. Volgens deze beschrijving
bevond zich bij de Stedendwinger, op een der wagens ten tonele
gevoerd, het embleem van de herrijzende Phoenix. Bij de vermelding
van dit voorbeeld tekende Heppner het volgende aan: „Natuurlijk
zijn al die tableaux-vivants met bijbehorende verklaringen reeds geruimen tijd voor zij uitgevoerd werden, ontworpen en vallen dus in het
zelfde tiental jaren, waarin Rembrandts en Flincks werken ontstonden".
De bedoeling van die opmerking kan geen andere zijn, dan het
tijdstip waarop dit embleem is ontworpen, zo dicht mogelijk naar dat
van Flincks schilderstuk toe te halen, liefst tot voor 1658, hetgeen
weer pleiten zou voor zijn lezing van het dateringsjaar van de
„Phoenix" als 1650. Immers volgens de gebruikelijke datering behoeft men geen ruime voorbereidingstijd aan te nemen, aangezien dan
de jaren waarin Flincks schilderstuk en de Phoenix-ets zijn ontstaan
en de intocht van prins Willem III heeft plaats gehad — respectievelijk 1654, 1658 en 1660 — binnen een decennium vallen.
Nu is het echter allerminst natuurlijk, dat de voorbereidingstijd van
een vorstelijke intocht een kwestie van jaren zou zijn geweest. Een
onderzoek naar de tijd, die de Amsterdammers in 1660 ter beschik25
Schmidt-Degener F., Het lot der naluereelsle beD>eegh)£fteiJ. In: De
Cids, jrg. 1915, dl. II. p. 356.
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king heeft gestaan, wijst dan ook uit, dat Heppner hier iets beweert,
dat wel in zijn verklaring past, doch historisch niet te verantwoorden is.
Het bezoek van prins Willem III hield verband met de Restauratie
der Stuarts in Engeland. De kroonpretendent, Karel II, had zich in
afwachting van het Parlementsbesluit, dat het koningschap zou herstellen, te Breda gevestigd. Dit besluit viel 11 Mei 1660 en werd drie
dagen later de nieuwe vorst officieel medegedeeld. Door de Staten
van Holland daartoe uitgenodigd, besloot hij vanuit Holland over te
steken. Hij werd plechtig te 's Gravenhage ingehaald en kreeg het
Mauritshuis als verblijf aangewezen. Daar verzocht hem op 26 Mei
pensionaris Pieter de Groot namens het stadsbestuur, dat zich de
gunst van de nieuwe machthebber wilde verzekeren, Amsterdam met
een bezoek te vereren. De volgende dag, toen de volledige deputatie
haar opwachting maakte, herhaalde de Groot zijn verzoek. Beide
keren wees Karel het af. Het aandringen der commissarissen van het
Parlement en het stadsbestuur van Londen maakten hem, zo voerde
hij ter verontschuldiging aan, een langer oponthoud in Holland onmogelijk. Getroost met de verzekering, dat de nieuwe koning „een
seer groóte affectie tot de stadt van Amsterdam hadde" keerde de
deputatie terug.
Als blijk van verering voor de Stuarts besloten toen de burgemeesters 's konings zuster Maria met haar zoon Willem, die beiden
nog in 1659 hadden geweigerd aan het bezoek der Keurvorstin van
Brandenburg en haar moeder Amalia van Solms deel te nemen, voor
een officiële ontvangst uit te nodigen 26 . Hun bezoek vond 15 Juni
plaats 27 .
De voorbereidingstijd ligt derhalve tussen 14 Mei, waarop het
Parlementsbesluit bekend werd en 15 Juni. Waarschijnlijk echter is
hij korter geweest en dateren de voorbereidingen van na Karels
weigering op 27 Mei.
Het jaar van het ontstaan van het Phoenixembleem bij Frederik
Hendrik anno 1660 aangebracht, is nauwkeurig vast te stellen. Dan
blijkt, dat het in 1659 is ontworpen, hetgeen een nadere weerlegging
is van Heppners bewering.
26

Verhael In Forme Van Journael, p. 8 en vgl.
27 De Vries, a.w., p. 12.
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De opzet de Stuarts te huldigen kwam bij het bezoek van Maria
en Willem III duidelijk uit. De eerste groep wagens ten getale van
elf, verbeeldde de voormalige door Cromwell verstoorde goede verstandhouding tussen Engeland en Nederland, benevens de lotgevallen
der Stuarts in de afgelopen halve eeuw. Daarna volgde een groep
van negen wagens met de voorstellingen van de Eendracht, de Zeven
Provinciën, Keizer Adolf van Nassau, de Zwijger, Maurits, Frederik
Hendrik, Willem II, Willem III en de Dankbaarheid 28 .
Zij maakten het publiek duidelijk wat de Oranje-dynastie voor
Nederland had betekend en wat men van haar jongste telg verwachtte. Daarom waren zij bijzonder geschikt ter opluistering van een
intocht van Oranje-vorsten. Deze groep had dan ook reeds, blijkens
de gelijkluidende beschrijving in de werken van Jan Vos, onder wiens
leiding de vervaardiging der praalwagens voor de vorstelijke bezoeken
in 1659 en 1660 plaats vond, dienst gedaan bij de intocht van de
Keurvorstin. Mogelijk heeft Vos deze groep „triumphcarren", die het
stadsbestuur voor een volgende gelegenheid had bewaard, aan de
eerste toegevoegd, wijl, ofschoon het bezoek in 1660 was bedoeld als
een hulde voor Karel II, bijna uitsluitend leden van de Oranjedynastie daaraan deelnamen 29 .
Tegen Heppners verklaring pleit bovendien, hetgeen hij echter onvermeld liet, dat op de bedoelde wagens het Phoenix-symbool niet
alleen was aangebracht bij de Stedendwinger, maar ook bij prins
Willem III. Deze omstandigheid kan hem moeilijk zijn ontgaan, aangezien zij in de door hem geraadpleegde beschrijving slechts één bladzijde verder staat opgetekend 30 .
Dit voorkomen van het Phoenix-symbool ook bij Willem III is van
28 Vos, Beschrijving der Verlooningen op de Staatcywagens, die voor
Mevrouw Hare Koninglijke Hoogheil De Princes Van Oranje, etc. En Haar
Zoon Zijn Hoogheil De Prins Уan Oranje en Nassau etc. . . ., Alle de ge
dichten, dl. I, p. 61 7 en vgl.
29 Vergelijk de beschrijving vermeld onder no. 21 van hoofdstuk III met
die onder no. 28. De wagens voor de intochten van 1659 en 1660 vervaardigd
zijn door het stadsbestuur 1666 publiek verkocht. Ook hieruit is af te leiden,
dat de bedoelde groep in beide jaren hetzelfde is geweest. Zie Worp J., Ceschiedenis van de Amslerdamschen Schouwburg 1496-1772, ed. Sterck J.,
Amst. 1920, p. 105.
30
Zie de onder no. 28 vermelde beschrijving p. 628 en 629.
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doorslaand gewicht bij het afwegen van het pro en contra in Heppners
verklaring. Het bewijst immers overtuigend de ongerijmdheid van de
mening, dat het bijzonder geëigend was er Frederik Hendrik mede
te eren. Bijgevolg rijst ernstige twijfel aan de juistheid van zijn op
die mening gebaseerde verklaring van het Phoenix-symbool, dat was
aangebracht bij Frederik Hendrik. Wij menen het anders te moeten
verklaren, dan bedoeld als een bijdrage aan de door Amalia van
Solms gestimuleerde cultus van haar overleden echtgenoot.
Het buiten beschouwing laten van de Phoenix bij prins Willem III,
bracht Heppner tot een verkeerde probleemstelling. Het probleem is
niet, wat de bedoeling was van het Phoenixembleem bij Frederik
Hendrik alleen, maar bij Frederik Hendrik en Willem III.
De oplossing hiervan veronderstelt een juist inzicht in de betekenis,
die men aan een naam hechtte. De naamgeving bepaalde welke voorganger of voorgangers men bij voorkeur in een jonge vorst herleefd
wenste te zien. Prins Willem III placht men met zijn eerste twee
namen Willem Hendrik te noemen. Zij bestempelden hem tot een
herboren Willem en Hendrik. Deze idee nu bracht Jan Vos tot uitdrukking door het plaatsen van twee Phoenixemblemen op de wagens,
die de Oranje-dynastie presenteerden. Het eerste bij Frederik
Hendrik, door zijn tijdgenoten ook wel enkel Hendrik genoemd, het
tweede bij de laatst geboren Willem, nl. de jonge prins Willem III 31 .
Met de vermelding van de praalwagens bij het vorstelijk bezoek in
het jaar 1660 aan Amsterdam, is Heppners bewijsmateriaal voor het
gebruik van het Phoenixsymbool in verband met Frederik Hendrik
uitgeput.
Overzien wij het nog eens, dan bestaat het uit een gedicht van
Henrick Bruno, het schilderij van Govaert Flinck en de gebruikte
praalwagens anno 1660. Hiervan bleek alleen het schilderstuk bedoeld te zijn als een bijdrage tot het streven van prinses Amalia, de
gedachtenis aan haar overleden gemaal levendig te houden.
Heppner overdrijft derhalve schromelijk, wanneer hij tot besluit
van dit bewijsmateriaal schrijft: „Wij vinden dus omstreeks den tijd
31

Zie voor de naam Willem Hendrik o.a. no. 2 3 van de Inleiding, p. 9.
Huygens noemde in zijn Scheeps-praet Frederik Hendrik met de naam hem
door het volk gegeven „moy Heintie", ..Heintgie" en „Heintje". Zie De gedichten, dl. II, p. 127-128, vs. 3 3 , 5 3 en 77.
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van het ontstaan der Phoenix-ets bij schilders en dichters van verschillenden aanleg steeds weer verheerlijkingen van Frederik Hendrik,
waar de wondervogel een rol speelt, — en die de gemeenschappelijke
strekking hebben de weduwe van den held welgevallig te zijn". En
daarom kan men aan de op grond van deze uitspraak gebaseerde
conclusie, dat een andere interpretatie van Rembrandts „Phoenix"
dan een Frederik Hendrik hulde is uitgesloten, geen waarde toekennen, wijl deze uitspraak niet met bewijzen is gestaafd 3 2 .
D e onhoudbaarheid van Heppners interpretatie blijkt even duidelijk, wanneer men zijn redenering volgend, het aantal Phoenix-voorstellingen in verband met een bepaalde vorst ten tijde van het
ontstaan der Phoenix-ets, tot grondslag van een verklaring neemt. H e t
aantal, dat betrekking heeft op Frederik Hendrik wordt door dat,
doelend op prins Willem III, verre overtroffen. W i j wezen reeds op
de penningen gedateerd 1655, 1657 en 1672 en de intochten in de
jaren 1659 en 1660. Verder kunnen wij melding maken van een gedicht geschreven door Vos bij het overlijden van Maria Stuart, waarin
hij haar door smart overstelpte zoon „de Fenix van Oranje" noemde
en een dankdicht van de rijmelaar Jan Zoet 3 3 .
Deze voorbeelden zouden er volgens Heppners redenering toe
nopen, Rembrandts ets te verklaren als een huldebetoon voor prins
Willem III. Zulks laat echter, hetgeen wij omtrent het gebruik van
het Phoenix-symbool te berde brachten, niet toe. D e wijze van uitbeelding bevat geen aanduiding in die richting en in het jaar van
datering deed zich geen gebeurtenis voor, welke aanleiding kan zijn
32

Heppner, a.w., p. 258.
33 Vos, Traanen over de doodt van Haar Koninglylae Hoogheidt Mevrouiv
Maria Stuart, Princes Douariere van Oranje, etc. Alle de gedichten, dl. II,
p. 360 (is 362) :
„Zoo wordt de Fenix van Oranje, door de Staat,
Cehandhaaft in zijn druk, tot mindering van lije' ".
Zoet J., Papier voor Goud, Aan zijn Doorlugtige Hoogheid Wilhem
Hendrik, Prince van Oranje, enz. Afgedrukt in d'Uitsteelfensle Diglkunstige
Werken, p. 115-116:
„Gy hoeft den Perssiaan, om paarlen, niet te zmeeken:
Nog d'Indus om 'er schat, en diamante gloor.
Om, met geweld, daardoor
Het edel harte van die Fenix op te breeken".
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geweest prins Willem III als de herleefde voorganger voor te stellen.
Met zijn oplossing van het Phoenix-probleem meende Heppner in
staat te zijn, enige duistere punten door vroegere onderzoekers verwaarloosd, te kunnen toelichten.
Zo'n detail is het wapenschild aan de voorzijde der tombe. Ofschoon overtuigd, dat het zeer onduidelijk is, gaf hij toch als zijn
mening te kennen, dat het een horizontale balk schijnt te zijn, zoals
die in het blazoen der heerlijkheid Vianden voorkomt. Nauwkeurigheidshalve zij opgemerkt, dat Vianden geen heerlijkheid was, doch
een graafschap. Zekerheid omtrent dit wapenschild trachtte hij te
krijgen met behulp van vergelijkingsmateriaal.
Nu bevond hij, dat in het complete wapenschild van Frederik
Hendrik het wapenbeeld van Vianden een belangrijke plaats inneemt
en het blazoen van dit graafschap bij de begrafenis van de Stedendwinger als eerste der vier kwartieren achter het lijk werd gedragen.
In de veronderstelling van de juistheid zijner oplossing leidde hij uit
die vondsten af, dat het wapenschild aan de tombe het wapen van
Vianden moet voorstellen. Daarmede, al zegt hij het niet uitdrukkelijk, zou een nieuw bewijs voor de juistheid zijner interpretatie zijn
geleverd. Immers, indien het wapen van Vianden door Rembrandt
aan de tombe zou zijn aangebracht, kon het naar zijn mening, geen
andere bedoeling hebben, dan duidelijk te maken, dat de „Phoenix"
de strekking heeft Frederik Hendrik te eren.
Tegen deze toelichting zijn verschillende bezwaren in te brengen.
Gesteld dat het schild op Rembrandts ets inderdaad het wapenbeeld
van Vianden weergeeft, dan rust op Heppner de verplichting de reden
aan te geven, waarom Rembrandt in strijd met het gewone gebruik een
der Oranje-prinsen, in casu Frederik Hendrik, als graaf van Vianden
heeft aangeduid. Normaal was immers, bij het achterwege laten van
de volledige titulatuur, hen, afgezien van de rangorde, prins van
Oranje en graaf Nassau te noemen. Heppner zou aan deze verplichting voldoen als hij kon bewijzen, dat het wapen van Vianden
een bijzonder onderscheidingsteken van Frederik Hendrik is geweest
en tevens aantonen, waaraan dit is toe te schrijven.
Nu zouden de belangrijke plaats, welke dit wapen in het schild
van de Stedendwinger inneemt, alsmede het dragen van het blazoen
van het graafschap Vianden als eerste der vier kwartieren in zijn lijk-
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stoet een aanwijzing kunnen zijn, dat wij hier met een bijzonder
onderscheidingsteken te doen hebben, mits dit uitzonderingsgevallen
zijn geweest. Echter blijkt bij een vergelijking het blazoen van
Vianden in het complete wapenschild van prins Maurits een even
belangrijke plaats te beslaan, als in dat van Frederik, Hendrik 34 .
Reeds dit feit toont afdoende, dat het wapen van Vianden geen
bijzonder onderscheidingsteken kan zijn geweest. Daaruit volgt, dat
Rembrandt door het aanbrengen van dit wapen op de tombe onmogelijk kon aangeven, dat de „Phoenix" alleen maar op Frederik Hendrik
doelde. Het liet immers met evenveel recht toe dit kunstwerk in verband te brengen met stadhouder Willem II.
Het komt ons overbodig voor op deze kwestie uitvoeriger in te
gaan. Het wapenschild op Rembrandts ets is geen onderscheidingsteken van Frederik Hendrik. Met de kroon daarboven duidelijk aangebracht vormt het één geheel en als zodanig behoort het te worden
verklaard. De vage uitbeelding van het schild laat niet toe het
heraldisch te bepalen. Naar ons oordeel is geen doorlopende balk
als in het wapenschild van Vianden waarneembaar. De kroon daarentegen is heraldisch nauwkeurig te bepalen. Het is geen gravenkroon,
zoals het wapenschild van Vianden of Nassau zou passen, noch een
prinsenkroon, die het schild van een Oranje-prins voegt, doch de
antieke kroon 35 . Deze placht men te gebruiken voor symbolische
voorstellingen, die op een vorst betrekking hebben. Het schild moet
aan die kroon beantwoorden en kan derhalve geen modern wapen
bevatten. Daarom heeft Rembrandt het zo vaag en niet nader te
identificeren uitgebeeld. Het maakt van de bedoeling, welke
Rembrandt met de Phoenix-ets had, slechts dit duidelijk, dat deze
voorstelling van de wedergeboorte op een vorst betrekking heeft.
De antieke kroon is zeer eenvoudig. Zij bestaat uit een hoofdband
met een getande bovenrand als de scherpe kant van een zaag, of de
kam van sommige vogelsoorten. Evenals enige andere details, b.v.
de engelen, die het heugelijk feit der herrijzenis over de wereld uitbazuinen en de doodshoofden aan de tombe, vond zij op de ets een
3

* Zie ter vergelijking de wapenschilden in Bizot, a.w., tegenover p. 120
enp. 137.
35

Rietstap J., Handboek der Wapenkunde door C. Pama, 3e dr.. Leiden
1943, p. 275. afbeelding no. 19.
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dubbele uitbeelding. Want behalve het wapenschild siert zij de kop
van de Phoenix-vogel. Voor de tijdgenoten van de meester, die met
de antieke kroon vertrouwd waren door tal van symbolische voorstellingen, was dit detail duidelijk. Haar plaats boven de kop van de
Phoenix, haar gelijkenis met een vogelkam, alsmede de mindere vertrouwdheid met de antieke kroon, kan echter de huidige beschouwer
licht op een dwaalspoor brengen. Hieraan is het toe te schrijven, dat
slechts enkele onderzoekers dit voor de verklaring van het geheel belangrijk onderdeel van de ets, als een kroon hebben herkend.
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BESLUIT

Aan het einde van deze studie gekomen laten wij het aan de lezer
te beoordelen, of wij er in zijn geslaagd te bewijzen, dat de humanistische conceptie van de vorst wordt gekenmerkt door een dualistische constructie, wat betreft zijn persoonlijkheid, zijn zucht naar
roem en zijn positie als lid der dynastie.
Aangaande deze punten betoogden wij het volgende. Enerzijds
beschouwden de humanisten de vorst als mens, anderzijds als een
God. Onder handhaving van het feit, dat de vorst uit het aardse
leven is gescheiden, hielden zij staande, dat hij in en door zijn faam
op aarde voortleeft. Zij huldigden de mening, dat de vorst als herleefde voorganger een dubbelpersoon is en daarom volkomen gelijk
is aan en tevens anders dan de overige leden van zijn dynastie.
Wij hebben allereerst gepoogd het bewijs hiervan te leveren, maar
streefden er tegelijkertijd ook naar de noodzaak aan te tonen, dat de
historie minder fragmentarisch wordt belicht. Het komt ons nl. voor,
dat de verschillende aspecten, in casu de afzonderlijke vorsten, te
weinig in samenhang met elkaar zijn onderzocht en bestudeerd.
De veelheid van personen, van hun daden en lotgevallen, hield de
onderzoekers in het algemeen er van af, om te trachten door te
dringen in de diepte. En toch is het een eis voor een juist historisch
inzicht, dat er een zuivere verhouding bestaat tussen de breedte van
beschouwing en diepte.
Dit pleidooi voor een minder fragmentarische geschiedbeschouwing,
lijkt ons te passen bij de roep, welke thans alom in de wetenschap
wordt gehoord. Er bestaat inderdaad een behoefte de werkelijkheid, ook de historische werkelijkheid als een geheel te omvatten. Met
deze studie hebben wij getracht aan die roep gevolg te geven en gepoogd door een dieptepeiling van de Phoenix-idee een bijdrage te
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leveren tot de kennis van de humanistische visie op de vorst.
Overeenkomstig de eis in zijn rede „Opgang naar de eenheid",
door J. Hoogveld gesteld, hebben wij getracht „het begrip te zoeken
en den onderlingen band in de bonte wemeling der verschijnselen" 1 .
Misschien mogen wij er nog op wijzen, dat dit op de totaliteit
gerichte onderzoek, hetwelk ook realistisch kan worden genoemd, in
zoverre het er naar streeft, de realiteit als een geheel van afzonderlijkheden te omvatten, meer dan speculatieve waarde beoogt te hebben.
Een monument als het Mausoleum der Oranje's te Delft, of een
kunstwerk als de „Phoenix" van Rembrandt, bevestigt de juistheid
van de in bovengenoemde rede uitgesproken mening, dat, hoewel de
historie bijzonder is aangewezen „op het eenmalige, op de concrete
feitelijkheid . . . . ook bij de geschiedenis in den samenhang, in het
geheel de sleutel tot het detailbegrip" ligt 2 .
Wat de „Phoenix" betreft bleek onze methode van onderzoek,
naar wij menen, een betrouwbaar middel te zijn ter vaststelling van
de externe historie dezer ets. Immers wij konden haar strekking verklaren, de instelling, de belangstel lingsspheer en het medeleven van
de kunstenaar met het eigentijds gebeuren vastleggen en de verhouding
tussen Rembrandt en zijn leerling Govaert Flinck nader toelichten.
Wat het Mausoleum aangaat voegen wij daaraan toe, dat het door
de hedendaagse bezoeker beter begrepen zal worden, wanneer hem
de geestelijke spheer duidelijk is geworden, waarin dit monument is
ontstaan. Sprekend de taal van het verleden, kan het diens gevoel
van verbondenheid met het voorgeslacht en daarom de op hem
rustende taak voor de toekomst scherper doen realiseren. Juist vanwege het feit, dat de historische werkelijkheid door deze methode
van onderzoek meer wordt geëerbiedigd, maakt zij het de geschiedenis makkelijker te zijn de magister vitae, een waarborg tegen ongemotiveerd idealiseren van het verleden, waardoor tevens wordt voorkomen het koesteren van ongegronde verwachtingen omtrent de
toekomst.
Petrus Valkenier heeft in het voorwoord van zijn „'t Verwerd
1
Hoogveld J., Opgang naar de eenheid. Rede uitgesproken bij de viering
van den vijfden geboortedag der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen,
17 October 1928, Nijmegen-Utrecht 1928. p. 5.
2
Hoogveld, a.w., р. Θ.
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Europa" de vrees geuit, dat „De ongehoorde Veranderingen in
Europa, en de vreemde Revolutien in ons Vereenigde Nederland
voorgevallen in dese dagen, die wy aireede hebben beleeft, noch beleeven, en God weet wanneer eens beleeft sullen hebben . . . . by de
Posteriteyt niet meer credici vinden, als de Verdichtselen van de
oude Poëten, en de hedendaagsche Romans" 3 .
In onze studie hebben wij tal van opvattingen omtrent de humanistische vorstentheorie, al genoten deze een onbetwistbaar gezag, als
verdichtselen gebrandmerkt. Valkeniers vrees blijkt dus niet geheel
ongegrond te zijn geweest. Zulks schrijve de lezer niet toe aan een
onredelijk scepticisme onzerzijds, doch hij gelieve te bedenken, dat
Valkenier als voorwaarde voor de geloofwaardigheid der verhaalde
gebeurtenissen de eis stelde, dat zij „met haare waare redenen en
oorsaken zijn geastrueert". Want juist in het voldoen aan deze voorwaarde stelden de humanisten ons teleur.

3
Valkenier P., 't Vereerd Europa, ofte Politijke en Historische Bcschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in
Europa, Voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zederl den jaare 1664.
gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen, Amst.
1675, Tot den leser, niet gepagineerd.
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STELLINGEN

I.
Het ambt van dijkgraaf heeft zich in Holland ontwikkeld uit het
baljuwambt.
II.
A. de Jongh (Erasmus' denkbeelden over staat en regeering,
Amst. 1927, p. 105-106) geeft Erasmus' standpunt eenzijdig en derhalve onvolledig weer, wanneer zij betoogt, dat naar zijn inzicht de
ideale vorst zich uitsluitend moet bekwamen in de kunsten des vredes.

III.
Het is een voorbeeld van tendentieuse geschiedschrijving, wanneer
P . Blok (In: Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. V, 4 ( 1917), p. 261 )
Oranje's Apologie een geschrift noemt, dat op menige bladzijde getuigt „van hoogere gevoelens, van diep gevoel voor gewetensvrijheid,
voor burgerlijke vrijheid, voor de heerschappij van recht en wet, voor
menschelijkheid en staatkunde, gevoelens verre verheven boven de
heerschende denkbeelden van zijn eigen tijd, wij zouden soms zeggen
zelfs van den onzen".

IV.
Uit het feit alleen, dat aan Maurits door zijn bewonderaars de
deugd van zachtmoedigheid jegens vijanden is toegekend, mag nog
niet worden afgeleid, dat deze prins die deugd heeft bezeten.

V.
Het droomgezicht van Prinses Amalia, bezongen in Vondels
Geboortklock van Willem van Nassau (1626, vs. 225-235) is geïnspireerd door Dan. 4, vs. 7-9 (Statenbijbel 4, vs. 10-12).

VI.
Vondels Koning David in ballingschap en Koning David herstelt, geschreven anno 1660, zijn, ofschoon de smart van de ontgoochelde vader erin doorklinkt, gelegenheidsstukken, welke doelen
op de ballingschap van Karel II en de Restauratie in Engeland in
dat jaar.
VII.
De Oranje-zon komt in de 17e eeuw voor als aanduiding van de
prinsen van Oranje, zulks ter onderscheiding van andere vorsten, die
eveneens zon werden genoemd.

VIII.
De onafhankelijke Noord-Nederlandse gewesten vóór 1795 behoort men te noemen de Verenigde Nederlanden, niet, gelijk gebruikelijk is, de „Republiek".

IX.
De uitspraak van J. Visser (Dankbaarheid. In: Na vijfentwintig
jaren. 1898-1923. Gedenkboek ter gelegenheid van het zilveren
regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden,
Zwolle, 1923. p. 10), „Het is opmerkelijk, dat ons land altijd
bloeide, wanneer een Oranjevorst het hoofd van den staat was, en
daarentegen de slechtste tijden werden doorleefd, als de regenten of
andere vorstenhuizen hier de baas speelden", beantwoordt niet aan
de historische werkelijkheid.

X.
Een studie over het vorstenportret in de 15 e, 16e en 17e eeuw zou
een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een juist inzicht in de
humanistische visie op de vorst.

