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J. BRUYN 

Nog een suggestie voor het onderwerp van 

Rembrandts historiestuk te Leiden: 

De grootmoedigheid van Alexander 

Dat Rcmbrandts werken ccn wat eigenzinnige, en daardoor niet altijd duide- 

lijke, ikonografie vertonen, is bekend. Maar dat een van tal van betekenisvolle 

gebaren en attributen voorziene voorstelling als die van het in de Leidse La- 

kenhal bewaarde historiestuk van 1626 nog steeds geen overtuigende verkla- 

ring heeft gevonden, mag toch uitzonderlijk worden genoemd. De auteurs van 

het Corpus constateren laconiek: 'If our reading of the scene, as showing a 

pronouncement being made by a crowned figure on three young men who are 

appearing before him, is correct, then none of the suggested interpretations 
would fit' – en zij noemen vervolgens de negen(!) onderwerpen die zijn gcop- 

perd sinds het schilderij in I gz?. als Rembrandt werd herkend.' Zij spreken als 

hun vermoedcn uit, dat 'the pronouncement being made in thc picture is 

concerned with magnanimity or clemency (as in the Clemency of Titus), pro- 

bably towards a conqucred army.' Als dc hicronder gegeven ticnde suggcstie 
hout zou snijden, zou dit vermoeden in essentie bewaarheid worden. Maar ook 

deze interpretatie lijdt, evcnals dc inccste andcrc, aan het cuvcl dat zij zich niet 

laat adstrueren met een ikonografische traditie; de voorstelling blijft een op 
zich zelf staand geval. 
Eerst verdient een van de vroegere voorstellen de aandacht, omdat het onlangs 
weer in het centrum van de belangstelling is geplaatst: de suggestie dat zou zijn 

voorgesteld Palamedes voor Agamemnon, voordat hij op de valse beschuldi- 

ging van een door Ulysses in scene gezet verraad aan de Trojanen werd geste- 

nigd. Deze gedachte werd voor het eerst geopperd door Van Gelder2 en vervol- 

gens uitgewerkt door Wurfbain3, die overigens duidelijk enige bezwaren on- 

derkende die aan deze interpretatie verbonden zijn. Haar aantrekkelijkheid is 

evident: het 1626 gedateerde schilderij zou gebaseerd kunnen zijn op Vondels 

in i625 in druk verschenen treurspel Palamedes qft vermoorde onnoosellzeyd, een 

vlammende aanklacht tegen de wijze waarop Johan van Oldenbarnevelt door 

de Contra-Remonstranten ondcr aanvocring van Prins Maurits was ten val 

gebracht en op hun aandrang was terechtgestcld. Wurfbain wees erop, dat het 

programma te danken zou kunnen zijn aan de Remonstrantse voorman Petrus 

Scriverius; als uit diens bezit afkomstig had Dudok van Heel4 reeds aangewe- 
zen 'Twee braave groote stukken van Rembrant', die met zijn hoeken en de 

schilderijen van zijn zoon in i 663 in Amsterdam werden geveild: die stukken 

zouden de `Pala.rraedes voor Agamemnon', thans te Leiden, en de even grote ?S"teni- 

ging van Stejànus van 1625, thans te Lyon, kunncn zijn geweest. Schwartz, 

tenslotte, trok hieruit ver?aande conclusies niet alleen betrenende het onder- 
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werp van het Leidse schildcrij rnaar ook betrelfende Rernbrandts relatie tot i 

Scriverius en diens Remonstrantse entourage.' Daardoor dreigt de in feite nog Rembrandt, De 

voortbestaarrde onzekcrhcid omtrent de in het Leidse historiestuk voorgestelde 
van 

Alexander 
de 

Grote (I), ges. 

j . ? . op de achtergrond te raken: de stukken van de puzzle lijken per_ 
en ged. 1626. Leiden, Stedelijk 

8'eschiedcnis op de achter2Tond te raken. de stu en van de Puzzle lijken per- ? ' 111 a k i (b -i .k '- ii< cnis OIJ . e ac ergron e ra en, e s u . en van c puzz c J r Museum de Lakenhal (bruik- 
feet in clkaar te passen. leen van de Rijksdienst Beel- 
Toch is die voorstelling met de Palamedes-theorie nog allcrminst bevredigend dende Kunst) 
vcrklaard. Wurfbain wees er reeds op, dat in Vondcls treurspel geen scene 

voorkomt waarin Palamedes voor Agamemnon vcrschijnt in het bijzijn van 

zoveel andere personages, in wie hij van links naar rechts o.a. Ulysses met 

Telemaehus, Nestor, en vervolgens, aan weerszijden van de ongewapende Pa- 

lamedes inct opgeheven handen, Ajax en Oates die hem bijstaan en, geheel 
rechts Diomedes, de helper van Ulysses, wilde herkennen. In het derde bedrijf 

verdcdigt Palamedes zich, echter zonder enige assistentie, tegenover Agamem- 

non, die vergezeld wordt door Nestor, en getuigen Diomedes en Ulysses tegen 
hem - en verder is er in de Palarnedes geen moment waarmee het hier afgebeelde 
zou kunnen worden gefdeiitificeerd. Op zichzelf hoeft dit bezwaar niet door- 

slaggevend te zijn: de relatie tussen toneel en schilderkunst was niet die tussen 
' 

ccn ware gebeurtenis en een ooggetulgeiiverslag en het blijkt heel goed moge- 

lijk, dat een geschilderde voorstelling te hesc:houwen is als een uitbeelding van 

dc moraal van het spel in gecondenseerde In dit geval zou dat de 

vermoorde onschuld van Palamcdes/Oldcnbarnevclt kunnen zijn. Er zijn cch- 

tcr rneer aanwijzingen die het onaannemelijk maken dat de voorstelling iets 

met Palamedes te maken zou hebben. Palamedes is bij Vondel cen man op 

leeliijd - met 'veertighjaerge dienst' en 'cerlyck sllvcrliavr'-, ongetwijfeld naar 

het model van Oldenbarnevelt maar wel zecr ongclijk aan de blozcndc jonge- 
man die bij Rembrandt ongewapend knielt. Deze laatste is, voor een hoofdper- 

soon, trouwens wel erg achteraf opgcstcld en in het algcrnccn kan rnen met 

zeggen dat de groepering van de figuren makkelijk met de rolverdcling in hct 

Palamedes-vcrhaal in overcenslernrning te brengen is. Onverklaard hlijft de 

commotie op de achtcrgrond, waar wuivende figuren op de sokkel van een 

vrecmd monument klirnmen. En waarom Agamemnon als enige van alle 

Griekse vorsten met kroon en scepter zou zijn aigebeeld, is op zijn minst ondui- 

delijk. 
Het zoeken naar een antieke (?) anecdote waarin (als ik de voorstelling gocd 

lees) een keizer ofkoning vergi ffenis schenkt aan drie jongelingen, van wie een 

niet zichtbaar gewapend is, onder het mceleveiid gebaren van omstanders op 
de achtergrond, blijkt niet eenvoudig te zijn, en de medewerking van het toeval 

is daarbij onontbeerlijk. De rol van het toeval werd in dit geval vcrvuld door dc 

jonge Rubens, die figuren uit verschillende Rafael-composities verenigde in 

een tekening te Berlijn en dezc voorzag van twec uit hun vcrband gcruktc 
citaten uit Quintus Curtius Rufus' Hi.storiae Alexandri Magni Macedoni.s.7 Het 

eerste van deze citaten is afkomstig uit ccn passage dic zoal niet alle dan toch 

sommige bijzonderheden van Rembrandts voorstelling beter verklaart dan 

enige van de tot nu toe daarmec in vcrband gebrachte verhalen. Dat Curtius' 

werk een veel gelezen tekst was, is zeker. Het werd in de 16de eeuw enige malen 

in druk uitgegeven – o.a. in een Antwerpse cditic, met annotatie van Erasmus, 
uit 153 I - en de Leidse Plantijn-vestiging gaf in 1 6 1 3 een Latijnse editie uit, 

gevolgd door uitgaven door de Elzcvicrs van 1622 (met aantekeningen van 

Titus Popma) en r 633 (opgedragen aan Constantijn Huygens). In Delft ver- 

scheen in 1613 een ook nadien nog hcrdrukte Nederlandse vertaling van 

A. Snel, die ik in het onderstaande zal citeren , met slechts hier en daar een 

verwijzing naar het Latijnse ori?ineel. 
9 
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Het zevende boek van Curtius' Historiae begint op het moment nadat Philotas, 
Alexandcrs hoezemvriend, wegens het berall1en van een aanslag door deze was 
ter dood gebracht. Alexander vernccmt bcrichten over ontevredenheid onder 
de troepen cn roept ze samen. Een zekere Lyncestes Alexander, die gevangen 
zit wegens een al eerder beraamde en ontdekte aanslag, wordt uit de gevange- 
nis gehaald maar verdedigt zich zo gebrekkig, dat niemand aan zijn schuld 

twijlelt; '... soo hebben hem enige, dic naest by hem stonden, met hunne 

spiessen door de ribben gestooten: ende als deses lichaem wech ghebracht was, 
soo liet den koning Amyntas ende Symmas [Simias inde Vierschaer brengen: 
want Polemon dejongste van de broeders was wech ghevlucht, als hy ghewaer 
geworden was dat Philotas ghepijniclnt wierd'. De drie broers Amyntas, Simias 
en Polemon waren Philotas' naaste vrienden geweest en dankzij zijn invlocd 
tot hoog aanzien gekomen. Dc koning twijfelde niet aan hun medeplichtigheid 
en omkleedde zijn beschuldiging in een toespraak met ccn aantal argumcnten. 
Een zekere Antiphanes, 'scriba equitum' - administrateur van de ruiterij - 
beklaagde zich bovendien over de verdaclite onbeschaarndheid van Amyntas. 
'Als nu Amyntas oorlofghcgcvcn was om te spreken, soo seyde hy, Indien der den 

K'oning niet aen gheleghen is, soo wilde irk wel) dat 1,ck, lerzk?l* *Ien ick my r?erdedi?he, van de 
banden onislaghen mochl,,:I)'Ti. Den Koning lietse alle beyde ontbinden: ende dewijl 
Amyntas oock gaerne had zijne dracht daer in hy daghelicks was ghewoon te 

gaen, so bcval Alexander een van zijne Wapenmeesters dat hy hem ecn speer 
soude geven: als hy nu dese in zijn slinckerhant ghenornen had, zijnde van die 

plaetse geweken dacr het lichaem van Lyncestes Alexander een wcynic:h te 
vooren ghelegen had, so seyde hy, ... ' Amyntas weerlcgde nu met welsprekend- 
heid alle punten van dc bcschuldiging ; maar zijn toespraak werd ondcrbroken : 

`Terwylen Amyntas sich aldus stond en verc1edichdc, so zijn diegene hem juyst 
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overkomen [forte superveneruntJ, de wclcke zijnen broeder Polemon (...) int 
vluchten naghejacght hebbende, ghevangen ende gebonden wederom brach- 

ten. Het wreede volck twelck daer ver?adert was, kost qualick teghen-ghehou- 
den werden, of het soude hem dadelick na hare manier gesteenieht hebben. 

Ende hy seyde gantsch onbesehroemt, Ik en wil my selz?en gansch niet ber?rijen, als 

maer mijn z?luc,laten brnederen onno.selheyt nietgezc?etert wert. Ende .soo ic,k my hiervan 

niet en kan ontschuldigen lael de misdaet dan op my komen. fl/,7ant haere saec is daerom te 

beter om dat ick verdacht ben de welcke doorgeloopen Als hy dit uytghesproken 

had, so heeft dat dc gansche vergaderingh toegestemt. Daer na begosten cen 

yeghelick dc tranen over de oogen te loopen, ende zijn terstont so seer int 

teghendeel verandert, dat, het ghene hem aldermeest hinderlick was gheweest, 
hetselfde nu alleen tot zijnen voordcel was. Het was een jongehngh, die eerst in 

de bloeme zijns levens was komende (...). Doen begost Polemon tc schreyen, 
ende op zi jn aensicht te slaen, seer bedroelt zijnde niet om zijnent wil maer om 

zijner brocderen wille, de welke door hem in dat ghevaer ?ckomen waren: ende 

hy had nu al den Koning self's oock mede bewoghen, ick laet staen het volck: 

maer alleen zijnen broeder die was onversoenlick: de wclckc hem met een 

vreeslick ghesicht aenschouwende, alsoo toesprack, Ghy doen moest ghy 

geschiejl h<bb<n, als dijn ?aert rnette spooren staect, ghy broederen z?erlater mede- 

,ges<I vande Gly (irmen mensch, waer henen ende zvaer van d'aen Iiep ghy? Ghy 
hebt gerrtae,cl, dat ic van halssaken beschuldicht zijnde, eenes aen ghe,kl,ae,c,hde,yts woorden 

hebbe moeten gebruycken. Hy [Polemon I bekende dat hy Inisdaen had, doch 

swaerlicker teghen zijne broeders dan teghen sich selvcn. Doen en hebben sy 
haer van traenen, noch van toeroepinghen niet kunnen onthouden daer de 

menichte des volcks hare ghenegentheyt medc te kennen geeft. Sy riepen alle 

gelijckelicken eens stems, Dat hy [Alexander] die o?t.sc,huldi?he ende r?romen mannen 

sparen soude. De vrienden oock, siende datter nu ghelegentheyt was om medelij- 
den te hebben, zijn tsamen op gestaen, ende baden den koning al schrcycndc, 
dat hy 't haer wilde vergeven. Als dc vergadering ghestilt was, seyde Alexan- 

der, Erade ick ontslae Ati?yntas ende zijne broederen mede mijn goetdunrken en 

Ende ghyjongelingen, ick heb liever dat ?ly vergeet de weldaet then ick u doe, dan 

dat ghy op het f?er?ckel sout dencken daer gky in geweest Weest dan wederom op 
sulcker goeder trouwen met my z?e,rsoent als ick u onfanghe. Had tghene my aengebracht 
was niet te degen onderzocht, so .soude m *y*ne beveynsde verhelitig by u seer verdacht mogen 

geweest hebben. Maer het is veel beter datghy onschuldich ghekent zijt, dan dat gky verdacht 

waert. Derzct datter ?tiemant ert kan ontslagerz zverden dan die sich z?era?tt,zvoort, lteeft. Gly 

Amyntas veigevei dijrten broeder: dat sa/ my s!echielicken dienen tot een pant van dat dijn 
herte weder tot myz?aert..s r:er.soeytt ende te vreden gestelt is. Als nu daer na de vergade- 

ring gescheydcn was, ...' 

De bewogen episode moet voor de ontwikkcldc lezer de macht van het gespro- 
ken woord hebben gedemonstreerd: door het falen van de ongelukkige Lynces- 
tes die wordt ter dood gebracht, het grotere succes van de zelfbewuste, welbe- 

spraakte Amyntas en het machtige effect op de koning en de troepen van dc 

zelfopoffering van de geemotioneerdc Polemon, en als climax de wijze verge- 

vingsgezindheid van Alexander. men Rembrandts voorstelling naast de 

tekst, dan wordt op veel punten een lieldcrc lczing van de eerste mogeli,jk maar 

er blijven cnkcle verschillen en onduidelijkheden. Het belangrijkste verschil- 

punt lijkt mij, dat Polemon, met de hand op het hart op de voorgrond knie- 

lende (en duidelijk in de eerste bloei zijns levens: `primo aetatis flore pubcs- 

cens') niet gebonden is voorgesteld, zoals de tekst zegt. Onverklaard blijft het 

op de monumentale zuil staande schaap, waarvan men toch moet aannemen 

dat het een duidelijke betekenis heeft ?ehad. ' 
° 

Daartegenover staan enige met 



93 

de tekst overeenkomendc, zeer specifieke details. Amyntas, de wclbespraakte, 
staat met de speer in dc linkerhand; dat hi,j de rechterhand (dic in een laat 

stadium over reeds aanwezige verf werd aangebracht en waarschijnlijk niet 

was voorzien) zwercnd opheft, is een motief dat niet in de tekst voorkomt en 

misschien als een algeI11ene aanduiding en onderstreping van zijn toespraak 

mag worden begrepen. De derde broer, Symmas Jl' sirnias, speelt in het ver- 

haal geen duidelijke rol en is in het schilderij tot een maar juist zichtbarc 

smekehng gereduceerd. Een belangri,jke overeenkomst met de tekst is gelegen 
in de acties en gebaren van de figuren rechts op het tweede plan, die kunnen 

worden opgevat als een aanduiding van de troepen die `haer van traenen, noch 

van toerocpinghen niet kunnen onthouden daer de menichte des volcks hare 

ghenegentheyt mede te kennen De functionarissen rondom de koning 
laten zich op grond van de tekst niet nader identificeren, ol?hct moest zijn, dat 

de 'scriba equitum' te herkennen was in de opkijkende secretaris. De ge- 
kroonde figuur kan heel good Alexander zijn en dat hij zijn scepter opgeheven 
houdt duidt, naar men mag aannemen, op een gunstig oordeel, zcker niet op 
een doodvonnis. Zi,jn gelaat lijkt niet op dat van de Alexanderkop die door 

munten bekendheid kreeg - zoals cr cen in houtsnede is gereproduceerd in de 

aan Huygcns opgedragen Curtius-editie van maar vcrtoont merkwaar- 

digerwijze, met zijn wat bolle ogcn en vlassig ringbaardje, wel enige overeen- 

komst met de strijdende Alexander in het beroemde vlocrmozaiek van de slag 

bij Issos te Napels; dat kan nauwelijks meer dan toeval zijn: het mozaiek word 

pas in r f33 gevonden. 
Al blijft er ruimte voor nadere bevestiging - ofverwerping - \',1n de hier voor- 

gcsteldc lezing van Rembrandts schilderij, voorlopig lijkt zij bevredi?endcr 
dan enige van de voorgaande. I)at wil niet zeggen, dat llet schilderij zich niet ill 

het bezit van Scrivcrius kan hebben bevondcn of zelfs op zijn initiatief en 

aanwijzing kan zijn ontworpen. Hij was stellig met Curtius' Alexander-biogra- 
fie bekend en 'notulac' van zijn hand komen zehs voor bij de door Titus Popma 
aan de Leidse editic van 1622 toegevoegde 'testimonia' omtrent de autcur cn 

zijn levensdata. Maar wel kan men voorlopig aannemen, dat het schilderi_j, 

overeenkomstig wat de rcgcl lijkt te zijn bij i 7de-eciiwse geschilderde historic- 

stukken, geen actueel politiek schotschrift in becld is geweest maar als strekking 
een algemeiie moraal verkondigde: de grootmoedigheid van Alexander als 

'cxcmplum virtutis'. 

NOTEN 

I J . Bruyn, 13. Haak, S. H. Lcvic, P.J.J. van '1 hid 
en E. van de NVeterli1g, A o,f- l?ernbrandl 
paintirtas i, The Haguc-Boston-London ig8z, 
p. 112 2 (no. A6) . Dc negen genoemde ondcrwer- 
pen zijn: Saul wapens aan David gevend, Corio- 
lanus, het oordeel van L. Junius Brutus, het 
doodvonnis van Manlius Torquatus over zijn 
zoon, de clemcntic van Titus, Palamedes voor 
Agamemnon, het oordeel van Saul over ,Jona- 
than, consul Cerealis en de (_;rermaanse Legioe- 
nen, Ludolf en Koenraad de Rode voor Keizer 
Otto i. 

2 J.(I. van Gelder, 'Rcmbrandt's vroegste ont- 
wikkeling', Alededelingen der ?i'oninkl?ke ,\'eder- 
landse ?l kadem,ie van Welen.sclaa?yerr, afd. Lelterkurrde, 
N.R. 16 (1953), PP.273-360, in het bijzonder 

3 M. L. Wurfbain in: cat. tent. Geschildert tot 
den anno Leiden pp.66-68. 

r S.A.C?. Duc?c>k van Heel, `Het maecenaat Dc 
Graeff en Rembrandt tr, ??M/?/o</a?MM?. A/a<'/w/- 
blad ... 56 (ic)6c)), in hct bijzonder 

G. Schwartz, Rembrandt. leven, schil- 
derijen, Maarsscn 1984, pp. 36 - 39 en elders (zic 
personenregister s.v. Scriverius). Als ikonogra- 
fisch analogon wordt hier aan8-ewezen een Bahu- 
rcn-achtig schilderij gcsignccrd en gcdat«trd ' 'R. 
van Adelo (?) fecit 162;')'. vrocgcr in het Wallrat? 
Richartz-Museum te Kculcn dat derhalve ook 
'Palamedcs voor Agamemnon' zou voorstcllcn. 
Verniocdcl(jk is dit ccn voorstciling van dc para- 
bel van dc onbarmhartigc dienstknecht (Matth. 
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a curious case of Dutch theatre as depicted in 

painter...is ccn?rfirrcd to a sin?lc 
m<>mcnt of lime <?nd a ?in?lo ima?c. He Iras to 
sumn uarize tlte stcrr'v ...? 

IW hons und dic Immanistischc Kunsttlreorie', 

ctere tyde-ecnwsc afbeeldingen \'an de hcwuste 
episode 7:ijninijiiic?bckend?e\\orden,ooknie). 
in rcckscn rrrct voorstellingcn uit hct lcvcn van 

III ge.slae vatr .X ii <tJn io '1"empesta 
(Bartsch xvm, nos. ofde 48 j l tekenin- 
gen van Leonant Bramer in hot Rijksprenten- 
kabinetfeAmst.eidain. 

" Hicr geeitecrd naar dc tweede uitgavc: Q. C:ur- 
tins. van '/ Levell elide de dacleo 

.llexallder de dell Lalijll door 
Delft (Adriacn Gerritsz.! )6.?y. pp.280)- 

<) (.yoirtto.s Cllrlills wilh all English 
C. Lill. London-Cambridge, Mass. 
1 cieci II pp. J J 6 - J 35. 

' het schaap als een lain mag worden 
opgevat en niet a]s cen ('lenient van het verhaal 
maar als een commentaar crop. Het lam kan een 
symbool zijn van de zachtmocdigticid (mansuc- 
tudo); zic G. de Tervarcnt. :lllribols el ??<!)0/? 
dam GenhT kol, 1 - 
3. 

Summary 

Of the nine interpretations proposed for Rembraradt's history Painting of 1626 now at 

Leiden, none is really convincing. Il seems attractive to think of palamedes Condemned 

by Agamemncm as the subject because of its political significance in the year after the 

publication of Voredel's tragecty Palamedcs or Innocence Murdered, which denounced 

the execution of the Remonstrant leader Johan van Oldenbarnevelt in 1619. γet the scene 

depicted does not fit any episode frorn the Palamedes story. It appears rather to represent 

three young men appearing before a crowned figure who makes a pronouncement, probably 
one of magnanimity or clemency. 
It is conceivable that the subject was taken from Q. Curtius Rufus's Historiae Alexandri 

Magni Macedonis, ofwhich several editions, including translations into the vernacular, 
were published in Holland in the first decades of the 17th century. The episode in question 
was known to the young Rubens, but does not seem to have been illustrated by any other 

artist. At the beginning of the seventh book it is described how Alexander summoned before. 
him in the presence of the army two oj three brothers, who had been close friends of Philotas, 

a former, friend of his who had been executed for plotting against his life. The youngest 
brother, Poleinon, had panicked and fled but was caught and brought back at the very 
moment when Alexander had accused the brothers and the eldest, Amyntas, after having been 

released from his bonds and given a spear which he held in his left hand, had embarked on his 

szzccess ful defence. The appearance of Polemon infuriated the soldiers, but when he took the 

blame on himself and prrifessed his brothers' innocence, they were moved to tears. So too was 

Alexander who, prompted by their cries, absolved the brothers. 

This anecdote does at least explain some of the features of Rembrandt's scene. The young 
man standing on the right with his right hand raised as if swearing an oath would be the 

eloquent Amyntas with a spear in his left hand. Hidden behind him kneels the second 

brother, Simias, while Polemon, 'a young man just come to maturity and in the first bloom of 

his youth', has fallen on one knee in the foreground, underlining his emotional words with 

his right hand bressed to his heart. Alexander raises his sceptre in token of his absolution and 

some men in the background wave and shout from a socle they have climbed. Interpreted in 

this way, the scene coralains not a topical political allegory but, as would seem usual with 

history paintings, a message of a more general nature: the magnanimity of Alexander as an 

'exemblum virtutis'. 


