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De lezende Pallas.
Het dubbeltalent van de Leidse unir.ersiteit.

Donker cn koud moet het geweest zijn, die dinsdag 8 februari

rt7i. Om z€ven uur's morgens vuldc dc grote Pieterskerk zich

met €en menigte mensen. Icdcr die gevolg gegeven had aan dc

aanplakbiljetten en 'uitroepingen' - aÍlcondigingen waren zelÊ

gedaan in Delft, Gouda en Rotterdam - schaarde zich onder

hct gehoor van dominee Pieter Cornelisz. En daar, in die koude,

kale kerk werd de Leidse universiteit aanbwolen in Gods

gcn de. Z,e zouZijn íaa.m grootmaken, Zijn gem€€nr€ stichten.
En ze zou dc nilverheid en het welvaren van stad cn land dienen.
'Zali$rcyàt' en 'eÍvaÍentheydt in alle eerlycke en pryselycke
Konsten', daar was hct de univenitein olgen-s deze gereformcer-

de sdjtuop om tedoen. En 'gheleenheydl, dat ook, al werd her

wat ldemgedÍuLt tussen zielcnheil en praLrisch nut.'

Verwachtingspatronen

Dar was het beeld dat de gereformeerdc kerk in wording van

de universiteit had. Ook de eerste redevoe.ing die op die dag

in de universiteit gehouden werd, kwam uit de mond ren een

rheoloog, Caspar Coolhaas, stadspredikanr en eeÍste professor
in de godgeleerdheid, 'zonderlinge sprekende', zo zegt Orlcn,
'tot lofvan de Theologie'. Maar er waren nog andcre parrijen
betrokken bij de oprichting van de Leidse universiteit en ook
zii brachten oo die achcste februari hun visie naal voren. Zc
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gebruikren daartoe een optocht, die op diezelfde dag, om negen
uur 's morgens, vanaf het staóuis via de Breestraat en de
Steenschuur naar het Rapenburg uok, naar het Barbaraldoos,
rer,  het eerste onderkomen van de nieuwe univenireir .

Die optocht opende en sloor met een vendel sredelijke schut,
terij. De leden daarvan waren het die, samen merhun collega's
op de wallen, zorgden voor het 'groot ghelup ende wondeÍ-
baerlyck rumoer van Musquerten, Calibers, Pistolen, ende
handtroers, behalvenhetgedondervan i grofGeschut, als halve
Cartouwen, Slarrgen, Serpentinen, Gotelingen, Barchen, Fal-
conetten'. Ook het aandeel van de stadsschutterij in de optocht
was zinvol, 'zulcx zy verstonden', schrijft Orlers, 'haervryheydt
gewonnen te hebben en van meyninghe te wezen, hem zelfs
beschermende te houden'.'

Daar, in dat meelopen van dat vendel schutterij, ligt het
directe verband tussen de derde oktober, die de srad zo dierbaar
is, en de achrste februari, die d€ unive$iteit trouw gedenkt. H et
lijdt geen wijfel dat Oranje, toen hij L€iden sussereerde áls
'een bequaeme plaetse' om een universireir te vestigen, aan het
dapper doorstane beleg dacht. Het lijdt evenmin twijfel dat de

Staten van Holland en Zeeland, toen ze de suggesrie van Oranje

overnamen, de cruciale betekenis van die dapperheidvoor hun

opstand voor ogen hadden. De band tussen stad en studie werd

verder beklemtoond door het meelopen van drie burgemees-

ters, de schouten drie schepenen. De Sracen van Holland w:ren

vertegenwoordigd door hoge juridische en regionale bestuur-

den. De nieuwe universiteit wist zich ranaf het begin nauw

verbond€n met stad en Staten.
Hoe de univeniteit zelfover deze dienstbaarheid aao kerk en

overheid dacht, werd duidelijk gemaakt in het allegorische

gedeelte van de optocht, m€t de voorsrellingen van de vier

factiteiten. ?ièce de résisazre van 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

universiteit zou zijn.
Die belangrijke positie van de theologie had overigens goed-

universitaire, middeleeuwse wonels en ook in de volgorde,
waarmee de overige faculteiten voorgesteld werden, werd nier
van de middeleeuwse rangorde afgeweken. Na Sacru Sctipnra

kxam Ja*itía, geblÁddoekt, met weegschaal en zwaard in de

hand. Vervolgens loam Medicina, net mediclinboek en kru;
den en een pisÍlcs. Fn ren slorre Mirala, in wapenru*ing.

Na de theologie zou de srudie in de rechten de belangrijkste

zijn, onmisbaar als die was in elk staatsbestel dat orde en rust

nastreefde. Vervolgens kwam€n d€ in de gebruikelijke voorstel-

ling van veel minder belang geachte medicijnen. En tenslone,
helemaal achteraan, de zogenaamde ar/cr, de frlosofie en de
letreren, die elke studentzió eigen diende te maken, maar die

toch vooral een inleidingtot dc studi€vormd€n, e€n voorschool
voorde ovcrige faculeiten. Hetlijkterdusop dat de univeniteit
zich bij de maatschappelijke rol die kerk en politiek haar

toedachren, aansloot.
Het lijkt erop dat de universiteit een dienstbare instellingzou

zijn, een instrument in dienst van srad en kerk, 
'an 

staat en



Íeligie, in di€nsr voonllan twee zeeÍ uite€nlopende visioenen,
die van tijdelijk geweld en eeuwige vrede. Het beeld dat die
inwijdingsoptocht, dat visitekaartje van de Leidse universiteit,
op het €erste gezichr biedt, is dat van een insrelling die moet
kiezen tussen confrontatie en contemplatie, tussef wap€n€n en
wijsheid. En kiezen deed de universiteit. Met de overmoed van
haar jeugd koos ze voor beide.

Arte et Marte

Er bestaat een anekdote, waarin een zekere Jacob Maestertius,
aÍkomscig uit Denemarken, arm en berooidte Leiden aankomt
met onder zijn arm een cotpus juris er aan Àjn zij een degen.
'Met de een ofmet de ander,'zo moet hijgezegd hebben, terwijl
hij zijn hand op boek en degen liet rusten, 'zal ik de kost
verdienen'. De reiskroniek waaruit deze anekdote aÍkomsrig is,
bevat teveel onjuisóeden om betrouwbaa-r te ziin Denemar-
k€n bijvoorbeeld is een verhaspeling van Dendermonde -, maar
dat is in dit gwal niet zo belangrijk. Het verhaal over die wee
mogelijkheden is nanelijk een zogenaamde topos, een constan,
te die we in de hele literatuur tegenkom€n.l

Zo kende, om een voorbeeld te geven, ook Don Quichot twee
wegen via welkc de mens rijkdom en eer Lon veÍwerven: de
ene is di€ van de letteÍen;de andere, 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. maar vol ran de sóirr€Í€ndst€ mis-
vattingen. Maestenius' leven was heel wat minderavontuutlijk,
maar zijn keus bracht hem wel €€n zeu su€cesvol professoraat
en zeJfs een Engelse adelsritel.+

De keus tussen de letteren en de wapenen is zou oud als de
westerse literatuur. Homerus' grootheid werd onderstreepr, zo
schreefeen zeventiende-eeuwse emblematicus. doordat de twee

boeken van zijn grote oeuvre ook de twee contrastercnd€

mogelijl,.heden van het bestaan weergav€n, d€ 1/lar het militaire,

de Oàysee hetbtrgeÀ\ke. Steeds weer werden in de literaire

beschouwing Achilles en Homcrus zclftegenovet elkaar gesteld,

de een de grote veldheer, de ander de grote dichter, de man van

de indruLrveLkende daden tegenover de man die deze daden

vooÍ het nageslàcht bewaàrde.r

Maar al seden Homerus ook wefden dez€ twee eigenschap-

pen in de ideaalfiguurvan de 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 filosofie el in de oorlog de beste betoond hebben'.

De 'imperator litteratus' zou een bcstendige figuur worden in

de antieke literatuur en zou de vorst naast bedrevenheid in de

wapenhandel ook kennis van dichtkunst, welsprekendheid,

filosofie en muziek toedichten.6
Toch was de eenheid raker ideeel dan reeel, Êagiel eerder dan

bestand tegen de polaire werking van de uitersten. Door de

ceuwen heen stonden letteren en wapenen eerder in rivaliseren-

de verhouding dan in harmonie tot elkaaÍ en 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 wapenen voor her ambtskleed en in het door

hem op meerdere plaatsen gebruikte'inter arma sileÍIt musae

- waar de napens spreken, zwijgen de muzen - worden 'arma'

en'litterae' nadrul&elijk tcgenoverelkaar gesteld, een oppositie

die zich in de Middeleeuwen, in het standsverschil russen adel

en clerus en de versóillende associaties van wapenhandel en

studie bestendigde.r
Het christendom heefi aan deze oppositie een opmcrkelijke

complicatie toegevoegd. In het oudtestamentische bijbelboek

Job heet het leven op aard€ een krijgsdienst - in de Vulgaat-
teksc 'Militia est vira hominis super teffam' - en hoewel deze



miliraire meafoor niet €en exclusi€fchristelijke vordst is - ook
bij de vroege Stoa, in Plaro's Apologie er'b\ Seneca tr€ffen we
de vergelijking aan - is de christelijke laijgsdiensr, de 'militia
christiana', een met zorg uitgewerkte literaire Êguur, die de
strijd tegen de boze natuur er d€ zwarre zonde tor onderwerp
heeft.8

Daarmee verscherpte het christelijke gedachrengoed de span-
ning die aan de oude oppositie van letteren en wapenen ren
grondslag lag. Het deed dat op twee manieren. Aarr de ene kanr
kristalliseerde het onderscheid zich uit tot her fundamentele
dualisme tussen God en wereld, ussen de 'civitas Dei' en de
'civiras terena'. Tegelijk en daarnaast ontwil,kelde zich een
tweede onclencheid, dat tussen h€t dulden van her aaÍdse leed,
dat in de figuur v:n Job belicharmd werd. en een missionaire
activiteit zoals die in de brieven ran Paulus omschreven staat.

Deze oppositie van wapenen en letteren werd uitgebeeld in
een veelheid r.an emblemata: de pen en her zwaard, het wapen
en de toga, het boek en despeer, de degen en de laurier, de lier
en de trompet. Er werd ook een veelheid van levensbeschou-
welijke of psychologische mogelijkheden mee geassocieerd:
vrede ofoorlog, lijden ofhandelen, zuiverheid of inmenging,
theorie of praktijk, uita contemplatiua of uita actiua. Her zin
allemaalvariantenvaneen dualisme datde 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
universiteit was dat de stoet vanaf dc Nonnenbrug over het
water begeleid werd door een'triomphelyc schip', zoals Orlers
het noemde, Het vervoerde Apollo en de negen muzen. Bij de
academie aangekomen gingen zij aan wal en verwelkomden de

stoet mer vriendschapskussen cn Latijnse verzen En het is in

deze verzen dat de geestelijke vader van de universiteit, d€ e€rste

curatorJanus Dousa, de steen die door de universitaire tempel-

bouwen verachtlijkwas een plaa$ ontzegd nu tot verbazing der

beschouwers ten hoofd des hocla legde.

In de verzen die Dousa bij de gelegenheid ran de inwijdings-

optocht máakte, kwam een veelheid van toepasselijke themis

aan de orde. Zo werd gebogen naar kerk en overheid, werden

de Roomse kerk en de Spaanse overheid afgewezen en 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 ccncmle thema 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 gemeens m€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 hervisioen wn Dousa was de universiteit bovenal dienst-

baar aan geleerdheid en wijsheid. 'Apollo iuwen diensr ghy ons



altyd zult vinden,' legde hij de vrije kunsten in de mond, '\7ilr
door geleenheya konst ons houlick t'samen binden.' En dat
huwelijk was de eenheid van de leneren en de fllosoÊe. Van die
eenheid zou een beschavende werking uirgaan, die de mens zou
humaniseren €rr de staat zou stabiliseren. Een asiel van de
muzen zou de Leidse univeniteit moeten zijn, een 'Musarum
domicilium'. In het plaveisel voor 'd€ nieuwe academie', de
kloosterkerk van de \7itte Nonnerl die de universiteit sinds
r58 r onderdak bood, liet men het devies van Du Bellay aarrbren-
gen:'Musa coelo beal (de muze verblijdt de hemel).

Voor Dousa was de bestudering r,ran de leneren een werL van
de vrede. 'Kunnen demuzenen Mars, kunnen kunst en weten-
schap en de oorlogsdemon naast elkaar bestaan?' vroeg hij zich
in zijn verzen al '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 eerstc is: 'Tot noch ick Pallas was ten Oorloch onversaecht
/ Maer nu myn aldermeest geleerthe;ts kunst behaechi. En de
twecde luidr 'Die Pallas eerqt heeft d€ wap'n€n aengedaen /
Die leerrze nu in School met vly't na wysheyt staen.'

Sóeiding of wereniging?

Het ligt voor de hand hierin een voorbeeld te zien van de oude
oppositie van wàpenen en letterer, van het uiteengaan varr
krijgskunst enwijsheid, ran het'cedant arma togae'ran Cicero,
een lan de raadsheren immen die in de allegorische optocht
Minerva begeleidden. Toch, zo is mijn interpretatie, gaat het
hier slechts om een Llemtoon binnen een redenering die niet
de scheiding van het boek en het zwaard, de toga en het wapen
ná.,reeÍde. mJar "  c l  d€gel i ik hun vereniging.

Die vereniging zagen de mensen om Dousa ookhet beste in
Dousa zelf gepersonifieerd. Dousa was de geleerde kijger bij

uitstek. In de bekende prent die Com€lis Visscher in 1649 varl

hem maakte, wordr hij voorgesteld als krijgsman, als de orga-

nisator van het tweede belcg rond l,eiden, de stad waawan het

profiel op de achtergrond afgebeeld is. Tcgelijk Íust ziin hand

op een boek dat zijn levensmotto draagt: 'Dulces ante omnes

musae'. In hct gedicht van Petrus Scriverius dat eronder aan-

gebracht werd, staat te lezen: 'non solum dulces virtus Nordo-

vicia 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 alles wat bij de

oorlogsgod hoorde.'De held stelt zich niet tevreden,'zo dicht

Scriverius, 'met de hoop op een gunstig verloop van de krijg

Hij strijdt, maar ziet tegelijk uit naar de komst van de godinnen

ran de Muzenberg, het geschenk van de onoverwinn€liike

Prins.'
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Niet alleen Scriverius vroeg aandachr voor het dubbeltalent
dat Dousa kenmerkte. Het album amicorum van Dousa kent
een aantal bijdragen waarin eveneens gewag gemaakt wordt van
her feit dac Dousanietalleen, in d€ woorden van Franco Duyck,
'een zeergeleerd dichter'was, maar ook Leiden moedigverde-
digde tegen de Spaanse aanvallen. Georgius Benedicti noemt
hem 'de geleerdste dichter onder de edelen, de edelste onder de

r1

geleerden'. tuchardThomson heet hem, met behulp wn Pacu-

vius,'de genius der muzen, de kwek€ling van Mars'e

En wat in Dousa zijn lefterlijke belichaming kreeg, vond in

zijn beLendste vriend, Justus Lipsius, de grote liloloog en

historicus en zonder twijfel de belangrijlste professor die ki-

den in die eersre jaren kende, zijn theoretische fundering. De

eenheid van theorie en praktijk, van dulden en handel€n, van

wijsheid en lcacht werd door Lipsius mwel voor het persoon-

lijke (in zijn Constantia\ als root het openbare leven (in zijn

Política) als eer, psychologische en cultuurhistorische noodzaak

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'sche deugden een vorst€n-

spiegel, waadn de vrede ge,ocht, maar de oorlog niet gevreesd

werdr waarin de eensgezindheid aanbevolen, maar d€ streng-

heid voorgeschreven werd. In deze afgewogen eenheid van

?rudettia togata et P''ulênna c;r;liswaswipheid e

de, maar handelend optÍeàe\\ oogneÍk. Sd?ienia was geen doel

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 eerste echrc graecus van de universiteit, verhaalde

in een rede uit r59r-r592 hoe Omnje, 'ille inquam, quem

Martem togatum merito nominaverimus, die wij terecht de

Mars togata, de geleerde oorlogsgod kunnen heten', in de

wijsheid van zijn vooruioicht de academie in het leven riep als

een bolwerk tegen de venuwende werking van de oorlogop de

Hollandse jeugd, 'opdat zijn Batavenland riik was niet alleen

aan krachr die met oorlogsgeweld het vaderland b.schermde,

maar ook aan beraad en wijsheid om het te bestendigen'."

Dat verband varr geweld en wijsheid, oorlog en letteren zag

Vulcanius zinnebeeldig gerangen in de frguur van Pallas Athe-
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ne. En die gestalte heeft ook andere zegslieden die zich in die
vroege jaren van de universiteit uitlieten over de maatschappe-
lijke rol die die univeniteit zou moer€n spelen voor ogen
gesta,n. De theoloogLudovicus Cappellus bijvoorbeeld, die bij
de aanvalg van de lessen in juni 1575 een oratie hield, die wel
de inwijdingsrede van de universiteit genoemd is, sprak ov€r d€
Leidse uuiversiteir als een insrelling 'waarin de wetenschappen
van de vrede beoefendworden in verband met de bedrijvigheid
van de oorlog' ('conjuncta cum belli negotiis'). \íie zich over
dat verbond verbaasde, wist niet dat de Pallas in wapenrok en
d;ein burger dezelÍde was. de wakJ<erevoorgangrrer in w:pen-
geweld en geleerdheid: 'ceÍte is nescit €and€m Pallada bellicam
simul ac civilem esse, nescit€am armorum & studionrm vigilem

De universiteit nam deze dualiteit zelfs op in het wapen dat
ze zichzelfkoos. In het oorspronkelijk voorstel voor zoJn wapen,
van zojuli ry76, was sprake ran een gevapende Pallas met een

schild, een'Pallas armara,scutum tenens'. Opdatschildzouden
de wapens afgebeeld worden van Holland en Oranje (boven)

en van Zeeland en Leiden (onder). De uireindelijke uitvoering
gaf Pallas weer in een nis met daaromheen de wapens ran
Omnje, Hollánd en Iriden. De reden waarom het wapen van
Zeeland uiteindelijk verdween, is niet overgelwerd, de bedoe-
ling van de drie overige wapens is duidelijk. De dienstbaarheid
die erin vervat ligt, ras een rai.son cl'être van àe tniv€rsiteir.Il

Maar de uiteindelijke uitvoeri:rgvan het wapen geeft ook het
dubbekalent weer, dat de universiteit zich blijkbaar toedacht:
het grootzegel van de universiteit stelde Pallas namelijk lezende
voor, met een opengeslagen boek. Ze was nogsteeds in wapen-
rok, met helm en kuras. Nog steeds steunde haa-r linkerhand
op haar schild. Maar tegelijk was ze veaonken in de lectuur van
het boek dat zij vasthield en was haar houding evenzeer medi-
tatief als atressi€f

Een wetenschapsopratting

De zinvolheid van dit wapen werd onderstreept door het feit
dat er niet alleen een maaachappelijk, maar ook een rveten-
schappelijk ideaal mee uitgebeeld werd. De Leidse wetenschap
in die eerste halv€ eeuw van haar bestaan was na&ukkelijk
eclectisch en probeerde in de vereniging van uitersten het
hogere midden \.an de waarheid te vinden. ïfetenschap was een
soort geleerdheid die wijsheid en praktijk verenigde. Il1 de
wetenschap vielen de manier waarop de mens redeneerde en
hoe de wercld in elkaaÍ zar op een naruurl i jke manielrmen.

In deze opvaning werd de natuur niet geLenmerkt door
ijzeren wetten, maar hooguit door plausibiliteit. Daarom was
het gezonde verstand ook het besre medium om die natuur te
bestuderen. En hoe verdorven de mens ook was, hoe geneigd
tot alle kvaad, in het beetje vrijheid dat hem in dit onvolkomen
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heelal gelaren was, zat een glimp van hoop, zat een mogclijkheid

niet alleen om 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 groeien zonder enige dwang,

van natuÍe. Dat mensen ovedeggen cn kiezen? Zij overleggen

zonder enige dwang en Liezen uir vrije wil. Toch heeft Hij

datgene wat zij ran plarr waren tc kiezen, sinds alle eeuwigheid
gezien. Hii heeÊ her gezien. nier afgedwongen. geweten. niet

voonpeld, voorspeld, niet voorgeschreven.'i7aarom weifelen

hier onze nieunsgierige wijsneuzen?',t

Vetanderingen in de opvatting van wetenschap en van de
manier waarop natuur en wereld in elkaar zaten, zouden dan
ook grote invlocd hebben op hecbeeld dat de Leidse universiteit
van zichzelfhad. Het zijn vooral de lustra van de universiteit,
die een mogclijkheid bieden om dat 

"elÍbeeld 
te volgen en de

gelegenheid geven de mctafoor van wapenen en leneren op zijn

waarde te ijken.

De eerste lustre

In 16z4 schilderde Petrus Cunaeus Írog de roemvolle vlucht van

de universiteit, hoeze uit de as van de oorlog naar de roem van
de kennis steeg. Overal bracht oorlog woestenij e

in Holland werd uit de oorlog de academie geborcn. Cunaeus

had in-iddels *el een ervaring achrcr de rug, die de paradox

varr oodog en vrede extra dimensie gaf, Had het twaalf jarig

bestand niet bewezen dat de vrede van de academie in de oorlog

lag en de oodog in de vrede? Ooit verzon een mythische

oudheid een 
'ekere 

gewapende Pallas, die zowel in de wapenen

als de leneren heette uit te blinken. Cunaeus venocht 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 eeuwfeest van 1675 Lreeg om begrijpelijke
redenen weinig aandacht - ging de rector, de hoogleraar gewi,-
de welsprekendheid Fabricius, in op de stichting van de kidse
universiteit. ln zijn rede noemde hij Janus Dousa 'niemant in
het stuk van oorlog en geleertheid (welke zamen gepaárt eerst
enen rechten en onsterfelijken Adeldom maken) wijkende'. En
ook elders volgdc Fabricius de bekende topos getrouw. Plachten
de wenen onder de wapenen niet te zwijgen? Had Jan van
Brabant Leuven niet eerst gestichr na afloop 1an een oorlog.
Nienemin was de Leidse universiteit gesticht '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 Professoren door de gem€n€ strat€n mct blinkende
wapenen, cn onder het losbtanden van allerhandc schietgeweer,
naar de Academie geleidden."r

Dat Pallas alleen in die tijd, zoals Fabricius het uitdrukte
gewapend ging, was echter een veelzeggende opmerking. 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 raads-
besluit 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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Gaubius een interpretatie in van een aantal cruciale gebeurte-

nissen nr de vaderlandse geschiedenis die opmerkelijk te noe-

men valt. De rol van lVillem rrr in de troebelel van het jaar

167z rverd die van een Fabius Cunctator. 'Hij wederstoncl de

r.randelyke aandagen', zo sprak Gaubius,'niet zoo zeerdoor de

kracht van zegepralende rv.rpenen, als wel door een rverkzaant

Op hetzelfde stramien rvas de vestiging van de Leidse univer-

siteit eerder een Lwestie van speciale uiwerkiezing dan van

menselijk handelen en was Mnrervaookimmer de'getabberde

Pallai die, bijvoorbeeld ten tijde van het Bestand, 'sidderde,

ten uitersten bedroeftlomdat het vutr van needragt, noodlot-

tig voor haar en voor het Vaderland, op hare eigen altaren was

Voor Gaubius waren vrede en wetenschap uinvisselbaar.'Het

is onge$Tfel.l de coddelyke Menschlievendheid,' zo galmde

hij, 'die de pylen van Mars, zoo ongrnstig voor de letteróefe-

ningen als voor de aankweeking der fraaije konsten, dermate

verstompt e" .fgewen.l heeft, dar de Akademie 'er nier slechs

geen nadeel altoos doorleed, maar,lat zyzelfs, de.viil beklaagly-

ke wisten, die invredestijd oorlog veroorzaakten, waren byge-

legd, in oorlogstijd her zo€r des vredes smaakte. 'o
De voorstellingen van Pallas die op dit eeuwfeesr gehanteerd

rverden, waren ernaar. OÍ het nu de Minerva was die de

confiturier Jan Ho*oop bij wijze vau dessot voor het eeuw-

feestrnaal onnvierp, iuiker als wit marmer geboetseerd', ofde

Minerva op de door de studenten aangeboden vuurwerktem-

pel, het rvaren figuren ontdaan van elk strijdbaar aspect. De

suikeren Minewa werd geplaatst in een louter paradijseliike

omgeving, de vuurwerkminerva kwam niet van Zeus, rnaar

direct uit de hemel, 'als op de \íolken in den Tempel neder-

clalende'. Bovendien, om het allegorische aspect te onderstre-

pen, was het vuurwerk zo nar ge-o.den dat her nier wilde
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Minstens zo lxeldend rvas de optocht die door de Leidse
burgerij, voenigd iD het dichtgenooschap Wnkn pn Laade,
aan de universiteit werd aangeboden, een allegorische slede-
vaart, vormgegeven door de Leidse lector in de mtuurlij[e



historie, Le Francq van Berkhey. Berkhey had zich al eerder,

met d€ publicatie rlan €en zinnebeeldige prent, verdieDstelijk

gemaakt voor het eeuvfeest van de universiteit. Ook hier is de

gewapende Pallas de centnle figuur, staande bij "t Heilig

Outaar, daar 1 Orakel \fysheid is'. Ook hier is de setting

hoofdzakelijk pandijselijk
De slederaart zelfomvatte zowel historische als allegorische

Êguren. Zo zat \íillem ran Or:rnje op de dee ran'De Holland-

sche Vriiheid', De Leidse stedenmaagd gleed voorbij, met de

weesjongen met een haring, en met Van der\íerfenVan Hout.

Daarop volgde de uirbeelding van de faculteiten. Opvallend

was dat niet de Godsdiensr, maar de gewapende Pallas voorop

reed, met achrcrop haar slee Van der Does en van \7ijngaatden.

De gesluierde Godsdienst, die haar volgde, hield geen biibel

vàst. maar €€n wierookvat, en aan haar voeten stond een

wieroolachaal: 'ln diervoeee verbeeldde men den Godsdienst

HET LUSTRUM VAN I77'
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eenvoudig, zonder Bijbel, een Kruis, ofdiergelijk ander Biiwerk
daar bij gevoegd te hebben, teneinde alle aanstooteliikheid, ten
aanzien van onkundige of vooringenoomene Aanschouwers,
wes te neemen'. Themis was voozien niet van een echte

23



Dl LEZEND! PÁr,LAs

blinddoek, maar van een voile ran gas. De bedoeling was ook

hier onparrijdigheid in het rechtsgeding te symboliseren, al zal

het vermijden van scheuren in het ijs ookwel een rol gespeeld

hebben. De oude Aesculapius met staf en Apollo mer citer

volgden. Tenslotte gleden de 'Heeren studenten in Heeden-

daagsche kledy voorbij."

Pallas moet er uit gezien hebben als een dronLen drieokto-

bergewrocht. 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 olijfbla-

deren omrankt en een gouden helmkam, met zwanenveren.

Over een groenzijden rok, met goud geborduurd, droeg hij/zii

een rood-zijden tabbaard met 'massifgoude' bloemen doorwe-

ven. Daaroverheen een gouden borstharnas en daaroverheen

we€Í'een goud- en groen-doorweeven bteeden Sluiier, die seer

wijdsch nevens de sleep van haaren Tabbaard over haaÍe Flu-

weele Ziqlaats uitgespreid lag', Men mocht hoPen dat ze niet

hoefde te *andclen, laat staan oorlogvoeren "'

Een passend beeld

Het zelÍbeeld varr de universiteit in dezc vroege pedode was een

bij uitstek in dc tijd passend beeld. Hetweerspiegeld€ ten eerste

een hernieuwe belangstelling voor de topos van 'arma et lit'

terae'. Sederc de Renaissance nam het gebruik ervan sterk toe,

niet in de zin van een prioriteit van letteren boven wapenen of

omgekeerd, maar in een sam€ngaan \.an beide in een hogere

Daarmee correspondeerde een nieuw opvoedingsideaal dat

twee voorheen gescheiden maatsóappelijke groepen, de adel

en de intelligensia, ten behoeve van het gemenebest bij elkaar

bracht. \íaar een in het nauw gebrachte adel haar maatschap-

pelijke positie met behulp var de lettcren trachne te vcrsterken,

'a , r ; r ; i -  : r , . i . : , , r i , i
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r'?aÍ een opkomende intellcctuelc clite de hare met b€hulp van Noten

adellijkc associaties probeerde te bestendigen, fourneerde de
topos van 'arma et litterae' een voonreffelijk medium, waar r JJ. Oders, Beschrijring der Saà Lryden (Leyden r6ar)

beide partijen elkaar konden viÍlden,'a 2or'2o2.
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