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Donker cn koud moet het geweestzijn, die dinsdag 8 februari
rt7i. Om z€venuur's morgensvuldc dc grote Pieterskerkzich
met €en menigte mensen. Icdcr die gevolg gegevenhad aan dc
warenzelÊ
aanplakbiljettenen 'uitroepingen'- aÍlcondigingen
gedaan in Delft, Gouda en Rotterdam - schaardezich onder
hct gehoor van dominee Pieter Cornelisz. En daar, in die koude,
kale kerk werd de Leidse universiteit aanbwolen in Gods
gcn de.Z,ezouZijn íaa.mgrootmaken, Zijn gem€€nr€stichten.
En zezou dc nilverheid en het welvaren van stad cn land dienen.
'Zali$rcyàt' en 'eÍvaÍentheydt in alle eerlycke en pryselycke
Konsten', daar washct de univenitein olgen-sdezegereformcerde sdjtuop om tedoen. En 'gheleenheydl,dat ook, al werd her
wat ldemgedÍuLt tussen zielcnheil en praLrisch nut.'
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Ni€s uir d€zeuitgwc màg Êorden v€relvoudigd en/ofop€nbao gemakr door
midd€l vm druk, fotokopie, midoÊtm ofop welke ! erc wijze du ook zonder
v@raÍgad e schliftelijk to.sedning vd de uitgq€r.

Verwachtingspatronen
Dar was het beeld dat de gereformeerdc kerk in wording van
de universiteit had. Ook de eersteredevoe.ing die op die dag
in de universiteit gehouden werd, kwam uit de mond ren een
en eeÍsteprofessor
rheoloog,CasparCoolhaas,stadspredikanr
in de godgeleerdheid,'zonderlingesprekende',zo zegt Orlcn,
'tot lofvan de Theologie'.Maar er waren nog andcreparrijen
betrokken bij de oprichting van de Leidse universiteit en ook
zii brachtenoo die achcstefebruari hun visie naal voren. Zc

Ajbeuinsr

gebruikrendaartoeeenoptocht,die op diezelfdedag,om negen
uur 's morgens,vanaf het staóuis via de Breestraaten de
Steenschuurnaar het Rapenburguok, naar het Barbaraldoos,
rer,het eerste
onderkomenvande nieuweunivenireir.
Die optocht opendeen sloormet eenvendelsredelijkeschut,
terij. De ledendaarvanwarenhet die, samenmerhun collega's
op de wallen, zorgdenvoor het 'groot ghelup ende wondeÍbaerlyck rumoer van Musquerten, Calibers, Pistolen, ende
handtroers,behalvenhetgedondervan
i grofGeschut,alshalve
Cartouwen,Slarrgen,Serpentinen,Gotelingen,Barchen,Falconetten'.Ook het aandeelvan de stadsschutterij
in de optocht
waszinvol, 'zulcxzy verstonden',schrijft Orlers,'haervryheydt
gewonnente hebben en van meyninghe te wezen,hem zelfs
beschermende
te houden'.'
Daar, in dat meelopenvan dat vendel schutterij, ligt het
directe verband tussende derde oktober, die de srad zo dierbaar
is, en de achrstefebruari, die d€ unive$iteit trouw gedenkt. H et
lijdt geen wijfel dat Oranje, toen hij L€iden sussereerdeáls
'eenbequaemeplaetse'om eenuniversireirte vestigen,aanhet
dapperdoorstanebelegdacht. Het lijdt evenmintwijfel dat de

Staten van Holland en Zeeland, toen zede suggesrievan Oranje
overnamen,de crucialebetekenisvan die dapperheidvoorhun
opstandvoor ogenhadden.De band tussenstaden studiewerd
verder beklemtoond door het meelopenvan drie burgemeesDe Sracenvan Holland w:ren
ters,de schoutendrie schepenen.
vertegenwoordigddoor hoge juridische en regionalebestuurden. De nieuwe universiteitwist zich ranaf het begin nauw
verbond€nmet stad en Staten.
aaokerk en
Hoe de univeniteit zelfover dezedienstbaarheid
overheid dacht, werd duidelijk gemaakt in het allegorische
gedeelte van de optocht, m€t de voorsrellingen van de vier
factiteiten. ?iècede résisazrevan de optocht was de praalwagen
metd^ Íop Saoa Sff;pt ra, de Heilige Schrift, zinnebeeld van
de theologie, die de eersre, de belangrijkste faculteit van de
universiteitzou zijn.
Die belangrijkepositievan de theologiehad overigensgoeduniversitaire, middeleeuwse wonels en ook in de volgorde,
waarmee de overige faculteiten voorgesteld werden, werd nier
van de middeleeuwse rangorde afgeweken.Na SacruSctipnra
kxam Ja*itía, geblÁddoekt, met weegschaalen zwaard in de
hand. Vervolgens loam Medicina, net mediclinboek en kru;
den en een pisÍlcs.Fn ren slorreMirala, in wapenru*ing.
Na de theologiezou de srudiein de rechtende belangrijkste
zijn, onmisbaar als die was in elk staatsbesteldat orde en rust
nastreefde.Vervolgens kwam€n d€ in de gebruikelijke voorstelling van veel minder belanggeachtemedicijnen.En tenslone,
helemaal achteraan, de zogenaamde ar/cr, de frlosofie en de
letreren,die elkestudentzió eigendiendete maken,maardie
toch vooraleeninleidingtot dc studi€vormd€n,e€nvoorschool
voorde ovcrigefaculeiten. Hetlijkterdusop dat de univeniteit
zich bij de maatschappelijkerol die kerk en politiek haar
toedachren,aansloot.
Het lijkt eropdat de universiteiteendienstbareinstellingzou
staat en
zijn, een instrument in dienst van srad en kerk,
'an

Íeligie,in di€nsrvoonllan tweezeeÍuite€nlopendevisioenen,
die van tijdelijk geweld en eeuwige vrede. Het beeld dat die
inwijdingsoptocht,dat visitekaartjevan de Leidseuniversiteit,
op het €erstegezichrbiedt, is dat van een insrelling die moet
kiezentussenconfrontatieen contemplatie,tussefwap€n€nen
wijsheid. En kiezen deed de universiteit. Met de overmoed van
haar jeugd koos ze voor beide.

Arte et Marte
Er bestaateen anekdote,waarin eenzekereJacobMaestertius,
aÍkomsciguit Denemarken,arm en berooidte Leidenaankomt
met onder zijn arm een cotpusjuris er aan Àjn zij een degen.
'Met de eenofmet de ander,'zomoet hijgezegdhebben,terwijl
hij zijn hand op boek en degen liet rusten, 'zal ik de kost
verdienen'.De reiskroniekwaaruit dezeanekdoteaÍkomsrigis,
bevatteveelonjuisóeden om betrouwbaa-r
te ziin Denemark€n bijvoorbeeld is eenverhaspelingvan Dendermonde -, maar
dat is in dit gwal niet zo belangrijk.Het verhaalover die wee
mogelijkhedenis nanelijk eenzogenaamde
topos,eenconstan,
te die we in de hele literatuur tegenkom€n.l
Zo kende,om eenvoorbeeldte geven,ook Don Quichot twee
wegen via welkc de mens rijkdom en eer Lon veÍwerven: de
eneis di€ van de letteÍen;deandere,die van de wapenen.'Zelfs
wist hij zió eerder geneigd rot de wapenen, geboren als hij was
'onder invloed van de planeet Mars'. Het bracht hem een
dolend bestaan.straatarm.maarvol ran de sóirr€Í€ndst€misvattingen.Maestenius'levenwasheelwat minderavontuutlijk,
maar zijn keus bracht hem wel €€n zeu su€cesvolprofessoraat
en zeJfseenEngelseadelsritel.+
De keus tussen de letteren en de wapenen is zou oud als de
westerseliteratuur. Homerus' grootheidwerd onderstreepr,zo
schreefeenzeventiende-eeuwseemblematicus. doordat de twee

boeken van zijn grote oeuvre ook de twee contrastercnd€
mogelijl,.hedenvan het bestaanweergav€n,d€ 1/lar het militaire,
de Oàysee hetbtrgeÀ\ke. Steedsweer werden in de literaire
beschouwingAchillesen Homcrus zclftegenovetelkaargesteld,
de een de grote veldheer, de ander de grote dichter, de man van
de indruLrveLkende daden tegenover de man die deze daden
vooÍ het nageslàchtbewaàrde.r
Maar al sedenHomerus ook wefden dez€twee eigenschappen in de ideaalfiguurvande held verenigd.Kracht en wijsheid,
'fortirudo' en 'sapientia' waren de ingredienten die voor Plato
de ideale vorst kenmerLen. In het begin van het achtste boek
van de Politeia schijkhij dar alleen zii koning kunnen zijn 'die
zich in dc filosofieel in de oorlog de bestebetoond hebben'.
De 'imperator litteratus'zou een bcstendigefiguur worden in
de antieke literatuur en zou de vorst naast bedrevenheid in de
wapenhandelook kennis van dichtkunst, welsprekendheid,
filosofieen muziek toedichten.6
Toch was de eenheid raker ideeeldan reeel,Êagiel eerderdan
bestand tegen de polaire werking van de uitersten. Door de
ceuwenheenstondenletterenen wapeneneerderin rivaliserende verhoudingdan in harmonietot elkaaÍen het is met nam€
in de oppositie van oorlog cn vrede dat de beide bereiken uit
elkaar gingen. In Cicero's bekende halÍien - ceoant arma
rogae'- wijken de wapenenvoor her ambtskleeden in het door
hem op meerdereplaatsengebruikte'inter arma sileÍItmusae
- waar de napens spreken, zwijgen de muzen - worden 'arma'
gesteld,eenoppositie
en'litterae'nadrul&elijk tcgenoverelkaar
die zich in de Middeleeuwen, in het standsverschil russenadel
van wapenhandelen
en clerusen de versóillende associaties
studiebestendigde.r
Het christendomheefi aan dezeoppositieeen opmcrkelijke
bijbelboek
complicatietoegevoegd.In het oudtestamentische
Job heet het leven op aard€ een krijgsdienst - in de Vulgaatteksc 'Militia estvira hominis superteffam' - en hoeweldeze

milirairemeafoor niet €enexclusi€fchristelijke
vordst is - ook
bij de vroege Stoa, in Plaro's Apologie er'b\ Senecatr€ffen we
de vergelijkingaan- is de christelijkelaijgsdiensr,de 'militia
christiana', een met zorg uitgewerkte literaire Êguur, die de
strijd tegen de boze natuur er d€ zwarre zonde tor onderwerp
heeft.8
Daarmeeverscherpte
het christelijkegedachrengoed
de spanning die aan de oude oppositievan letteren en wapenenren
grondslag lag. Het deed dat op twee manieren. Aarr de enekanr
kristalliseerdehet onderscheidzich uit tot her fundamentele
dualismetussenGod en wereld, ussen de 'civitasDei' en de
'civiras terena'. Tegelijk en daarnaast ontwil,kelde zich een
tweede onclencheid, dat tussen h€t dulden van her aaÍdseleed,
dat in de figuur v:n Job belicharmdwerd. en een missionaire
activiteit zoalsdie in de brievenran Paulusomschrevenstaat.
Deze oppositie van wapenen en letteren werd uitgebeeld in
eenveelheidr.anemblemata:de pen en her zwaard,het wapen
en de toga,het boek en despeer,de degenen de laurier,de lier
en de trompet. Er werd ook een veelheid van levensbeschouwelijke of psychologischemogelijkheden mee geassocieerd:
vrede ofoorlog, lijden ofhandelen, zuiverheidof inmenging,
theorie of praktijk, uita contemplatiuaof uita actiua. Her zin
allemaalvariantenvaneen
dualismedatde helewestersecultuur
doortrekt en dat in de universireit, dat heelal van menselijke
makelij, pregnant tot uitdrukking komt.

De l*ïdse a*s
Het opvallende nu aan de inwijdingsoprocht van de l-eidse
universiteitwas dat de stoet vanaf dc Nonnenbrug over het
water begeleidwerd door een'triomphelyc schip',zoalsOrlers
het noemde,Het vervoerdeApollo en de negenmuzen. Bij de
academieaangekomengingen zij aan wal en verwelkomden de

cn Latijnseverzen En het is in
stoet mer vriendschapskussen
dezeverzendat de geestelijkevader van de universiteit, d€ e€rste
curatorJanusDousa,de steendie door de universitairetempelbouwen verachtlijkwaseenplaa$ ontzegdnu tot verbazingder
beschouwersten hoofd des hocla legde.
In de verzen die Dousa bij de gelegenheidran de inwijdingsoptocht máakte, kwam een veelheid van toepasselijkethemis
aan de orde. Zo werd gebogennaar kerk en overheid,werden
de Roomse kerk en de Spaanseoverheid afgewezenen spraL de
stadsmaagd,in de Ned€rlandse venaling: 'Vrywillich plaets en
Heer, verandert in Almangnen / Voor Romen Leyden kiest, en
voor Septym Orangnen.' Maar het ccncmlethema varr dezc
vcrzen was de vredelievendheid van de vrije kunsten: 'Nu
Musae zJ't gocts moers, Maff zelf u plaets gà€t makeo,' zei
Neptunus tot de muzen. 'l7ant hy heeft niet gemeensm€t u
geruste zaken.' Zo volgde een reeks r'an verzen waarin de
*apenen weken voor de wijsheid, maar waarin de aÈonderlijke
faculteiten hun hoge raak voorgespiegeld kregen.
In hervisioenwn Dousa wasde universiteitbovenaldienstbaaraangeleerdheiden wijsheid.'Apollo iuwen diensrghy ons

altyd zult vinden,' legde hij de vrije kunsten in de mond, '\7ilr
door geleenheyakonst ons houlick t'samen binden.' En dat
huwelijk was de eenheid van de leneren en de fllosoÊe. Van die
eenheidzou eenbeschavende
werking uirgaan,die de menszou
humaniseren€rr de staat zou stabiliseren.Een asiel van de
muzen zou de Leidseuniveniteit moeten zijn, een 'Musarum
domicilium'. In het plaveiselvoor 'd€ nieuwe academie',de
kloosterkerk van de \7itte Nonnerl die de universiteit sinds
r58r onderdak bood, liet men het deviesvan Du Bellay aarrbrengen:'Musa coelo beal (de muzeverblijdt de hemel).
Voor Dousa was de bestudering r,rande leneren eenwerL van
de vrede.'Kunnen demuzenen Mars, kunnen kunst en wetenschap en de oorlogsdemon naast elkaar bestaan?'vroeg hij zich
in zijn verzenal 'Onmogelijkl' was het anwoord. 'Maar nu,
muzen, is de kriigsgod gewe[cn om voor u plaats te maken.'
De verzen sluiten af met twee suofen van 'De Le1'ache Pallas'.
De eerstcis: 'Tot noch ick Pallaswas ten Oorloch onversaecht
/ Maer nu myn aldermeestgeleerthe;tskunst behaechi. En de
twecde luidr 'Die Pallas eerqt heeft d€ wap'n€n aengedaen/
Die leerrzenu in Schoolmet vly't na wysheytstaen.'

Sóeiding of wereniging?
Het ligt voor de hand hierin een voorbeeld te zien van de oude
oppositie van wàpenen en letterer, van het uiteengaanvarr
krijgskunstenwijsheid,ran het'cedantarmatogae'ran Cicero,
een lan de raadsherenimmen die in de allegorische optocht
Minerva begeleidden.Toch, zo is mijn interpretatie,gaat het
hier slechtsom een Llemtoon binnen een redeneringdie niet
de scheiding van het boek en het zwaard, de toga en het wapen
ná.,reeÍde.
mJar cl d€geliikhun vereniging.
"
Die verenigingzagende mensenom Dousa ookhet bestein
Dousa zelf gepersonifieerd.
Dousa was de geleerdekijger bij

uitstek. In de bekende prent die Com€lis Visscher in 1649 varl
hem maakte, wordr hij voorgesteld als krijgsman, als de organisator van het tweede belcg rond l,eiden, de stad waawan het
profiel op de achtergrondafgebeeldis. Tcgelijk Íust ziin hand
op een boek dat zijn levensmottodraagt:'Dulces ante omnes
musae'. In hct gedicht van Petrus Scriverius dat eronder aangebrachtwerd, staatte lezen:'non solum dulcesvirtus Nordovicia Musas / Omnia sed Mavors qui sibi poscit habei. De
moedige heer \en NoordwijL had niet slechts de heerlijke
muz€n aan ziin zij, maar besóikte ook over alleswat bij de
oorlogsgodhoorde.'De held stelt zich niet tevreden,'zodicht
Scriverius,'met de hoop op een gunstig verloop van de krijg
Hij strijdt, maarziet tegelijkuit naarde komst van de godinnen
ran de Muzenberg, het geschenk van de onoverwinn€liike
Prins.'
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geleerden'.tuchardThomson heethem, met behulpwn Pacuvius,'de geniusder muzen, de kwek€lingvan Mars'e
En wat in Dousa zijn lefterlijke belichaming kreeg, vond in
zijn beLendstevriend, Justus Lipsius, de grote liloloog en
historicus en zonder twijfel de belangrijlste professor die kiden in die eersrejaren kende,zijn theoretischefundering. De
eenheid van theorie en praktijk, van dulden en handel€n, van
wijsheid en lcacht werd door Lipsius mwel voor het persoonlijke (in zijn Constantia\ als root het openbare leven (in zijn
Política) alseer,psychologischeen cultuurhistorische noodzaak

Niet alleen Scriverius vroeg aandachr voor het dubbeltalent
dat Dousa kenmerkte.Het album amicorum van Dousa kent
een aantal bijdragen waarin eveneensgewaggemaaktwordt van
her feit dacDousanietalleen,in d€ woordenvan FrancoDuyck,
'eenzeergeleerddichter'was,maar ook Leiden moedigverdedigde tegen de Spaanseaanvallen. Georgius Benedicti noemt
hem 'de geleerdste
dichteronder de edelen,de edelsteonder de

blootgelegd.
Zijn invloedrijke boek over de politiek, De politicorum síue
ciuílis doctrixae, gaf tegen de achtergrond van zijn rampzalige
tijd en op het stramien van de sto'r'schedeugden een vorst€nspiegel,waadn de vredege,ocht, maarde oorlog niet gevreesd
werdr waarin de eensgezindheid aanbevolen, maar d€ strengheid voorgeschreven werd. In deze afgewogen eenheid van
?rudettia togataet P''ulênna c;r;liswaswipheid e
de, maar handelend optÍeàe\\ oogneÍk. Sd?ienia was geendoel
op zich, het ging om de zorg voor het bestaan,voor het
gemenebest,de due faaorumqre cura.'ó
Dat was ook het beeld dat men zich van de stichter van de
univeniteit, $íillem van Oranje, gevormd had. Bonaventura
Vulcanius, de eersteechrc graecusvan de universiteit, verhaalde
in een rede uit r59r-r592hoe Omnje, 'ille inquam, quem
Martem togatum merito nominaverimus,die wij terecht de
Mars togata, de geleerdeoorlogsgodkunnen heten', in de
wijsheidvan zijn vooruioicht de academiein het levenriep als
eenbolwerk tegende venuwendewerking van de oorlogop de
Hollandsejeugd, 'opdat zijn Batavenlandriik was niet alleen
aan krachr die met oorlogsgeweldhet vaderlandb.schermde,
maar ook aan beraaden wijsheid om het te bestendigen'."
Dat verband varr geweld en wijsheid, oorlog en letteren zag
Vulcanius zinnebeeldig gerangen in de frguur van PallasAthe-
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schild,een'Pallasarmara,scutumtenens'.Opdatschildzouden
de wapensafgebeeldworden van Holland en Oranje (boven)
en van Zeelanden Leiden (onder).De uireindelijkeuitvoering
gaf Pallasweer in een nis met daaromheende wapensran
Omnje, Hollánd en Iriden. De redenwaarom het wapen van
Zeeland uiteindelijk verdween, is niet overgelwerd, de bedoeling van de drie overigewapensis duidelijk. De dienstbaarheid
die erin vervat ligt, ras een rai.soncl'êtrevan àe tniv€rsiteir.Il
Maar de uiteindelijkeuitvoeri:rgvanhet wapengeeftook het
dubbekalent weer, dat de universiteit zich blijkbaar toedacht:
het grootzegel van de universiteit stelde Pallasnamelijk lezende
voor, met eenopengeslagen
boek.Ze wasnogsteedsin wapenrok, met helm en kuras. Nog steedssteundehaa-rlinkerhand
op haar schild. Maar tegelijk was zeveaonken in de lectuur van
het boek dat zij vasthielden washaar houding evenzeermeditatief als atressi€f
ne. En die gestalte heeft ook andere zegsliedendie zich in die
vroege jaren van de universiteit uitlieten over de maatschappelijke rol die die univeniteit zou moer€n spelen voor ogen
gesta,n.De theoloogLudovicusCappellusbijvoorbeeld,die bij
de aanvalg van de lessenin juni 1575een oratie hield, die wel
de inwijdingsrede van de universiteit genoemd is, sprak ov€r d€
Leidseuuiversiteiralseeninsrelling'waarin de wetenschappen
van de vredebeoefendwordenin verbandmet de bedrijvigheid
van de oorlog' ('conjunctacum belli negotiis').\íie zich over
dat verbond verbaasde,
wist niet dat de Pallasin wapenrok en
was.
d;ein burger dezelÍde
de wakJ<erevoorgangrrer
in w:pengeweld en geleerdheid: 'ceÍte is nescit €and€m Pallada bellicam
simul accivilemesse,nescit€amarmorum & studionrmvigilem

Een wetenschapsopratting

De universiteit nam deze dualiteit zelfs op in het wapen dat
zezichzelfkoos.In het oorspronkelijkvoorstelvoor zoJnwapen,
van zojuli ry76, wassprakeran eengevapendePallasmet een

De zinvolheid van dit wapen werd onderstreeptdoor het feit
dat er niet alleeneen maaachappelijk,maar ook een rvetenschappelijk ideaal mee uitgebeeld werd. De Leidse wetenschap
in die eerste halv€ eeuw van haar bestaan was na&ukkelijk
eclectischen probeerde in de vereniging van uitersten het
hogere midden \.an de waarheid te vinden. ïfetenschap was een
soort geleerdheiddie wijsheid en praktijk verenigde.Il1 de
wetenschapvielen de manier waarop de mens redeneerdeen
hoede wercldin elkaaÍzarop eennaruurlijkemanielrmen.
In deze opvaning werd de natuur niet geLenmerkt door
ijzeren wetten, maar hooguit door plausibiliteit.Daarom was
het gezondeverstandook het besremedium om die natuur te
bestuderen.En hoe verdorvende mens ook was,hoe geneigd
tot alle kvaad, in het beetjevrijheid dat hem in dit onvolkomen
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heelalgelarenwas,zateenglimp van hoop, zateenmogclijkheid
niet alleenom kennis te verwerven,maar ooL om handelend
op te treden, niet alleen voor contemplatie,maar ook voor
cod had alle dingen geschapen,schreef Lipsius, en Hij
gebmikte de dingen zonder ze aan te tasten. 'Hij wilde dat
bomen en vruchten groeien?Zij groeienzonderenigedwang,
van natuÍe. Dat mensen ovedeggen cn kiezen? Zij overleggen
zonder enige dwang en Liezen uir vrije wil. Toch heeft Hij
datgenewat zij ran plarr waren tc kiezen, sinds alle eeuwigheid
gezien.Hii heeÊ her gezien.nier afgedwongen.geweten.niet
weifelen
voonpeld, voorspeld,niet voorgeschreven.'i7aarom
hier onzenieunsgierigewijsneuzen?',t
Vetanderingen in de opvatting van wetenschap en van de
manier waarop natuur en wereld in elkaarzaten,zouden dan
ook groteinvlocd hebbenop hecbeelddat de Leidseuniversiteit
van zichzelfhad.Het zijn vooral de lustra van de universiteit,
die een mogclijkheid biedenom dat
te volgenen de
"elÍbeeld
gelegenheid
gevende mctafoorvan wapenenen lenerenop zijn
waarde te ijken.

De eerste lustre
In 16z4schilderde Petrus CunaeusÍrog de roemvolle vlucht van
de universiteit,hoeze uit de asvan de oorlog naarde roemvan
de kennissteeg.Overal brachtoorlogwoestenije
in Holland werd uit de oorlog de academiegeborcn.Cunaeus
had in-iddels *el een ervaringachrcrde rug, die de paradox
varr oodog en vrede extra dimensie gaf, Had het twaalf jarig
bestandniet bewezendat de vrede van de academiein de oorlog
lag en de oodog in de vrede?Ooit verzon een mythische
gewapendePallas,die zowelin de wapenen
oudheideen
'ekere
als de leneren heette uit te blinken. Cunaeusvenocht zijn
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gehoor hem re geloven als h4 zei,, d,at zo deze Pallas ergens
woonde, het bii de Hollanders moest ziin: 'Credite mihi,
Auditores, si ea uspiam t€narum unquam, ceÍte apud Batavos
habirar."6
Ookin r7:.y-- het eeuwfeestvan 1675Lreegom begrijpelijke
redenen weinig aandacht - ging de rector, de hoogleraar gewi,de welsprekendheid Fabricius, in op de stichting van de kidse
universiteit.ln zijn redenoemdehij JanusDousa 'niemant in
het stuk van oorlog en geleertheid (welke zamen gepaárt eerst
enen rechten en onsterfelijken Adeldom maken) wijkende'. En
ook eldersvolgdcFabriciusde bekendetoposgetrouw.Plachten
de wenen onder de wapenen niet te zwijgen?Had Jan van
Brabant Leuven niet eerstgestichrna afloop 1an een oorlog.
Nienemin was de Leidse universiteitgesticht'in het midden
encs allergevaadijksten oorlogs' en was het een feit 'dat Pallas
zelve in dien ryd gewapent ging, en dat de borgers dezer Stadt
de nieuwe Professorendoor de gem€n€ strat€n mct blinkende
wapenen, cn onder het losbtanden van allerhandc schietgeweer,
naar de Academiegeleidden."r
Dat Pallas alleen in die tijd, zoals Fabricius het uitdrukte
gewapend ging, was echter een veelzeggendeopmerking. Ook
noemde hij de stichting ran de universiteit een 'wonderwerk'
en her is op dit stramien dat zijn collega van vijfiig jaar larer,
de medicus Gaubius, de universit€it bez:rg.Met caubius kwam
een echte $aico-theoloog aan het woord. Het goddelijk raadsbesluit was voor hem even Íedeliik als ondooÍgrondelijk.

Het lustrum ran r77y
Die gecsreshouding,dat onvoorwaatdelijke vcrcrouwen op de
goddelijhe vooxzienigheid, had een duidelijke invloed op de
waardering van eigen ingrijpen of daadkrachtig optreden, laat
staan dat oorlog er een dominante rol in speelde.Het gaf
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Gaubiuseen interpretatiein van een aantalcrucialegebeurtedie opmerkelijk te noenissennr de vaderlandsegeschiedenis
lVillem
rrr in de troebelel van het jaar
men valt. De rol van
167zrverd die van een FabiusCunctator. 'Hij wederstonclde
r.randelykeaandagen',zo sprakGaubius,'nietzoo zeerdoorde
rv.rpenen,alswel door eenrverkzaant
kracht van zegepralende
Op hetzelfdestramienrvasde vestigingvan de Leidseuniversiteit eerder een Lwestievan specialeuiwerkiezing dan van
menselijkhandelenen wasMnrervaookimmer de'getabberde
Pallai die, bijvoorbeeldten tijde van het Bestand,'sidderde,
ten uiterstenbedroeftlomdathet vutr van needragt, noodlottig voor haaren voor het Vaderland,op hareeigenaltarenwas
Voor Gaubiuswarenvredeenwetenschapuinvisselbaar.'Het
is onge$Tfel.l de coddelyke Menschlievendheid,'zo galmde
hij, 'die de pylen van Mars, zoo ongrnstig voor de letteróefeningen als voor de aankweekingder fraaijekonsten,dermate
verstompte" .fgewen.l heeft,dar de Akademie'er nier slechs
geennadeelaltoosdoorleed,maar,lat zyzelfs,de.viilbeklaaglywaren bygeke wisten, die invredestijd oorlog veroorzaakten,
legd, in oorlogstijdher zo€rdesvredessmaakte.'o
gehanteerd
De voorstellingenvan Pallasdie op dit eeuwfeesr
rverden, waren ernaar. OÍ het nu de Minerva was die de
confiturier Jan Ho*oop bij wijze vau dessot voor het eeuwofde
onnvierp, iuiker alswit marmer geboetseerd',
feestrnaal
Minerva op de door de studentenaangebodenvuurwerktempel, het rvarenfiguren ontdaan van elk strijdbaaraspect.De
suikerenMinewa werd geplaatstin een louter paradijseliike
omgeving, de vuurwerkminervakwam niet van Zeus, rnaar
direct uit de hemel, 'als op de \íolken in den Tempel nederclalende'.Bovendien,om het allegorischeaspectte onderstrepen, was het vuurwerk zo nar ge-o.den dat her nier wilde

Minstens zo lxeldend rvas de optocht die door de Leidse
burgerij, voenigd iD het dichtgenooschapWnkn pn Laade,
aan de universiteitwerd aangeboden,een allegorischesledevaart, vormgegevendoor de Leidselector in de mtuurlij[e
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historie, Le Francqvan Berkhey.Berkheyhad zich al eerder,
met d€ publicatierlan €en zinnebeeldigeprent, verdieDstelijk
gemaakt voor het eeuvfeest van de universiteit. Ook hier is de
gewapendePallas de centnle figuur, staandebij "t Heilig
Outaar, daar 1 Orakel \fysheid is'. Ook hier is de setting
hoofdzakelijkpandijselijk
De slederaartzelfomvatte zowel historischeals allegorische
Êguren.Zo zat\íillem ran Or:rnjeop de deeran'De HollandscheVriiheid', De Leidsestedenmaagdgleedvoorbij, met de
weesjongenmet eenharing,en met Van der\íerfenVan Hout.
Daarop volgde de uirbeeldingvan de faculteiten.Opvallend
wasdat niet de Godsdiensr,maarde gewapendePallasvoorop
reed,met achrcrophaarsleeVan der Doesen van\7ijngaatden.
De gesluierdeGodsdienst,die haar volgde, hield geen biibel
vàst. maar €€n wierookvat, en aan haar voeten stond een
wieroolachaal:'ln diervoeeeverbeelddemen den Godsdienst

eenvoudig,zonderBijbel,eenKruis, ofdiergelijk anderBiiwerk
daarbij gevoegdte hebben,teneinde alleaanstooteliikheid,
ten
aanzienvan onkundige of vooringenoomeneAanschouwers,
wes te neemen'. Themis was voozien niet van een echte
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blinddoek,maarvan eenvoile ran gas. De bedoelingwasook
hier onparrijdigheidin het rechtsgedingte symboliseren,al zal
het vermijden van scheurenin het ijs ookwel eenrol gespeeld
hebben. De oude Aesculapiusmet staf en Apollo mer citer
volgden.Tenslotte gleden de 'Heeren studentenin Heedenkledy voorbij."
daagsche
Pallasmoet er uit gezienhebbenals een dronLen drieoktobergewrocht. Met een grote, zwarte pruik op ten bewijze dat
het hier om een mannelijke maagd ging en een helm die
voorwendde van blauw staal te zijn, met goud-groene olijfbladeren omrankt en een gouden helmkam, met zwanenveren.
Over een groenzijden rok, met goud geborduurd, droeg hij/zii
een rood-zijdentabbaardmet 'massifgoude'bloemendoorweven. Daaroverheen een gouden borstharnas en daaroverheen
bteedenSluiier,die seer
we€Í'een goud- en groen-doorweeven
wijdsch nevens de sleep van haaren Tabbaard over haaÍe FluweeleZiqlaats uitgespreidlag', Men mocht hoPendat ze niet
hoefde te *andclen, laat staan oorlogvoeren "'

' a,r;r;i -

Een passendbeeld
Het zelÍbeeld varr de universiteit in dezcvroegepedode was een
ten eerste
bij uitstekin dc tijd passendbeeld.Hetweerspiegeld€
een hernieuwebelangstellingvoor de topos van 'arma et lit'
nam het gebruik ervansterk toe,
terae'.Sedercde Renaissance
niet in de zin van eenprioriteit van letterenbovenwapenenof
omgekeerd,maar in een sam€ngaan\.an beide in een hogere
Daarmee correspondeerde een nieuw opvoedingsideaal dat
twee voorheengescheidenmaatsóappelijkegroepen,de adel
en de intelligensia, ten behoevevan het gemenebestbij elkaar
bracht. \íaar een in het nauw gebrachte adel haar maatschappelijke positie met behulp var de lettcren trachne te vcrsterken,
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r'?aÍ een opkomende intellcctuelc clite de hare met b€hulp van
adellijkc associatiesprobeerde te bestendigen, fourneerde de
topos van 'arma et litterae' een voonreffelijk medium, waar
beide partijen elkaar konden viÍlden,'a
Mct behulp van deze topos, die ze met grore prccisic in de
lezende Pallasgestaltegaf, dccd dc Lcidse universiteir een
uitspraak varr grote reikwijdre. Ze gaf zichzelf een identiteit,
een ideaal cn ccn praktijL. Haar identiteit was de vereniging
van uirersten, haar ideaal het hogere midden, haar praktijk
midden in de maatschappij. Hct zou aardig zijn als de huidige
kidse universiteit zió aandie vroege Pallaszou spiegelen.Niet
aan die un de verkleedkist opgestanemevrouw, die de kool en
de geit wilde sparen. Maar die authentieke, cven simpele als
zuivere, even daadkrachtige als onwankelijkc, cvcn agressieve
als contemplatieve Pallas.
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