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V O O R B E R I G ï.

JMr Umif htihnê ¥j dm whHj^er wm dêgê ifookitre kei

voorneme» , om op nieuw een zoo veel moge^k nmuwgezet 09^

tekieéBkund^ oiuhrMoek m ket loerk ie etdlent naar doe oortprong

der NederUmdeehe vlag; een onderwerp heiwelk vooral onlmgê

weder meer ier eprake ü gekome».

De meening van den verdienstel^ken gesckiedêchryver van het

Nederlandeehe Zeewegen ^ de Heer Mr. x. c. de jokgb, ten aam*

zten van de inetelUng der vlag bij kei begin van den opitand

t^en Spanje, tmd weérepraak niet alleen bij anderen , maar ook

hij zelf wae kort vddr e^n sterven daaromtrent in twijfel geraakt.

Door verscMliende personen ^ in onderscheidene werken in den

laaiete» üjd geleverde etakkenf van meerdere of mindere ge-

scMedkundige waarde , almede de later in zekere geschriften te

Utreeht opgeworpene etrüdvraag, betreffènde de oorspronkemke

kleuren der vlag, hebben den schrijver genoopt dit onderzoek

aan te vangen en met eenige zorg en volkarding voort te

zetten , ten einde bijeen ie brengen , voor zoo ver zulks hem,

mogelijk was^ at wat tot opheldering der eaak, op gesekied*

kundige gronden zou kunnen dienen.

Met zal aan de opmerkzaamheid der lezen niet ontgaan, dat

ky 6^ de bewijeeoering voor min zekere eteUingen, zoo veel

doenlijk de onpartijdigheid lieeft in acht genomen , door niet

ie verzwijgen t ook wat de voorgestane meening zoude kunnen

verzwakken.
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Teel is vêfseJkMistél aan de itteMUmdkeÜ wm weten-

echt^peüjke pereonen, He kern hunne medehulp niet hebben

ffeuteifferd.

I>e vruchten van dit onderzoek zyn in deze brochure b^één-

gemU en onder het oog van hei publiek g^ragi, mei het

voornemen om
,

mogt er bij hem nog een^f meerder licht over

de taak opkomen, dit bjj een* ntogé^jken herdruk er in op te

nemen of onderzin» openbaar te maken. Er blijft nog veel

omekoTt vooral aangaande het vroegete tijdstip wamteer de vlag

ie in gebruik gekomen
,
niettegenstaande de moeite, die er tot

opsporing van eenig bewye daaromtrent ia aangewend, of het'

geen men getracht hetft uit hij-omstanéUgheden dienaangaemde

af te leiden,

JSen toerde over de NederUmdeohe vlag vam een* eeknjver,

onder de letters A. B. , nè het beëindigen van deze brochure

te Utrecht uiigekomen» getft geen niewo Ucht over de eaak,

daar hij voor zijne efelling omtrent het ontstaan der vlag, bij

den aanvang van den kampetr^d tegen Spaiye» alleen aanvoert

de bestreden gronden Jn het werkje n Over den oorsprong

der Nedcrlandsche vUg''^ van den Heer Mr. j. c. de jong£,

eehUir sieh voor het tegenwoordige houdende aan de rigtigheid

der thans beslaande kleuren der vlag, als sedert het midden

der geventiende eeuw gewettigd,

's Gravenliuge, April 1862.
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Opmerkelijk is het» dat in vroegere tgden bij de

geschiedschrgyers in liet algemeen , ten aansien van het

gebruik van vlaggen bij de scheepvaart zeer weinig is

aaogeteekeiid. Dit is ook bet geval tea aanzien vau de

vlaggen, welke in de Grafelijke tijden» bier te lande

,

inzonderheid bjj de koopvaart» zgn in gebruik geweest.

Dit stilzwegen van de geschiedschrijvers is toe te schrij*

ven aan de omstandigheid, dat er ten dien aanzien

weinig vaste regels of voorschriften bestonden, en maakt

een onderzoek nopens deze aangelegenheid uiterst naoeije-

lijk, zoodanig, dat men zelfs niet tot stellige uitkom-

sten kan geraken, voor zoo ver betreft het tijdstip vau

bet eerst in gebruik komen der Nederiandscbe Vlag.

Voor de geschiedenis in het algemeen , en voor die

van Nmieriand in het bijzonder, is evenwel het onder*

werp van veel gewigt ; het is wel waardig, om van alle

zijden naauwkeurig te worden onderzocht, eu dat aan

het licht gebragt worde, al wat kan strekken om het

meer tot klaarheid te brengen,

1
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De geschiedschrijvers van vroegeren tijd hielden zidi

meer bezig met bet opteekeuea der krijgsbedrijven , dan

wel met de aangelegenheden van het huishoudelgke der

bgsondere scheepvaart en van den koophandel* toen

nog de ruwheid der luiddenceuweo
,
bij de volken van

Europa niet geheel bad plaats gemaakt voor maat*

schappelgke beschaving*

Ook de geschiedschrijvers van latere tijden schijnen

üich niet bepaald ten doel gesteld te hebben, dit onder-

werp opzettelijk tot een punt vao onderzoek te maken.

Vandaar, dat, tot voor omtrent dertig jaren* toen

de geschiedschrijver van het Nederlandscfae Zeewezen,

M'. J. c. DK JOKGE, zich daarmede, in zoo ver zulks met

ziju werk in verband stood, heeft bezig gebonden,

daaromtrent nog zeer weinig bekend was.

Gelgk het voor elk' beoefenaar der geschiedenis van

waarde is, nog zoo veel te meer moet het voor den

Nedei larirlschen zee-officier en voor onze zeelieden in

bel algemeen, die ouder de driekleur varen , niet onver*

scbillig zijn, een overzigt vöör zich le hebben van het

tegenwoordig standpunt der kennis van de zaak
, waarin,

hetgeen daaromlreut is aan het licht gekomen , is bijeen

gevat.

De geschiedenis van de vaderlandsche vlag moet wel

meer bijzonder de aandacht van den Nederlandschen

zee-officier trekken; die vlag is hem dierbaar. Onder

deze banier, ofschoon oorspronkeiijk als koopvaardij''

vlag in gebruik gekomen , zijn de eerste heldendaden

van den bevrijdingsoorlog door de koene watergeuzen

vepfïgt, die den grond hebben gelegd tol de vestiging

van den ISederlandscben Staat; terwijl daarna, ook ooder

haar, de magt van het nieuw Gemeenebest, door ver-

overingen, aan ondernemingen van den koophandel te

danken, over al de werelddeelen werd uitgebreid, en

zij VdUv als vlay van den ëiaat , geluide was van (Je
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groote en roemrijke zeegevechten tegen de magtigste

zeemogeodbedeu ia de zeventiende eeuw.

W«ik seemao, dten de eer te beurt valt» onder deze

edele, sierlijke en aloude volksbanter van ffêdêrlmmd^

Koning en Vaderland te dienen, zal niet het hart gloeijen

van begeerte, otu, zich dien .roem en glans der vlag

voor oogen steUende , voor hare eer en voor het dier*

baar vaderland zijnen arm aan Konings dienst te

wijden, ja, moet het zijn, roemrijk daarvoor tc sneven,

gelyk zoo vele zeehelden van ons dapper voorgeslacht

en van den tegenwoordigen tgd daarvan bet voorbeeld

gaven. Wien gloeit niet bet bart van geestdrift , bg de

herinnering aan de daad van onzen van speyk, op boot

N». 2, voor Antwerpen t op den 5^*"^ Februarij 1831.

Hg bad zgn woord verpand, om de eer der vlag te

bewaren; door den vijand overweldigd, steekt bg den

brand in het kruid , toen hij ze ziet vertreden.

De keus en de schikking der kleuren in de ^eder*

landaobe vlag , maken baar eene der scboonste van alle

natievlaggen ; het wit tusschen het rood en blaauw

,

geven haar eene helderheid en schakering
,
waarbg andere

vlaggen niet te vergelijken zijn ; er is harmonie in die

opvolging der kleuren. Ook de horizontale rigting der

velden of banen is fraai , en maakt dat zg , naar de in

het vlak gierende ontspanningen van den wind zich

uitspreidende, (I) in de sierlijke golving der klenrbanen

op den versteu afstand duidelijk te herkennen is, dewijl

de kleuren zich beider van een scheiden , een voordeel

hetwelk vlaggen missen, wier banen op en neèr loopen,

of die met schuine streepen of kruizen geteekend zijii

,

welke met Baauwe koelten niet zoo goed uitwaayen;

lichte kleoren aan de bnitenkanten van vlaggen, ver«

(1) De bMMuains tn oase 4iAl rie^, heeft welKgt liafea oofaprong,

mm elf vimg, vm de liofUoQtele bewegingen in den windifraom^

die \% elke entipanning het dundoek doen wopperen.

1*
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Heten xicb legen bleeke luchten. Ome driekleur dear«

entegen spreidt met de ligtste winden , tegen elke wol-

kenkleur, hare heldere banen met pracht ten toon.

Groot h ven oudsher de liefde Tan het Nederlandiohe

seevolk voor de HolUmdêêhê Vlag , zoo ab eij bij voor-

keur Dog wordt geDoeuid , eeiie liefde, die van eeuwen

tijds is vastgeworteld. Overlevering, van de vroegste tij-

den welligt van haar beslaan tot ons overgehragtf hecht,

in den mond der schepelingen van de vloot, aan de

drie klenren der vlag bescbouwiiigeD , die nog steeds

geschikt zyn, het hart tot vaderlandsliefde en krijgs*

mansdengden op te wekken » gelyk ag ongetwgfeld in

de dagen van roem hebben gedaan. Deae overlevering

Leslond van oude lijden, zoowel bij de Üost-lndische

Compagnie als bij de zeemagt van den Staat. Zij komt

ten naasten bg op de navolgende opwekkende bewoor-

dingen neèr. (I) Het rood in de vlag dscht van u hel-

denmoed, dapperheid, ijver; — het wit vordert van u

trouw, braafheid, orde, krijgstucht; — het hlaauto legt

u op standvastigheid, volharding, zelfopofienag. (2)

Toorzeker zgn dusdanige vaderlandlievende gevoelens,

die het aanschouwen der nationale banier reeds b$ het

voorgeslacht opwekte, en als eene volksoverlevering tot

ons zgn overgebragt, allezins waardig in herinnering te

worden gehouden en voortgeplant , om te strekken ten

(1) Ome volksdichter J. p. Bbte ,
lieeft deze gedachte uitgedrukt in

het achüone Vtaggeiicd , N°. VIII , tweede Deel vnn iijti Polkszangboek

voor /neersiêmmiy //ezang ; hel is op muziek gezet door ir, SMlia. Bij

hem beteekent bet rood dapperheid, het wit vroomheid, het blaauw

trouw. Dtt is, liocvvc'1 n;c;t verwerpelijk , toch niet het oorspronkelijke

;

bij ome voorouders verterjcnwoordipdcn vroomheid en dapperheid eén

christelijk begrip; blanke trouw is no^ ncn spreekwoord; het blAauw

was standvastigheid np hoop en vertrouwen gegrond.

(2) Het Nvcibckende sein van den Drltschen Vlootvoogd Lord MXLSOJf

,

bg den aanvang van den slag: Evgland expects tkat every man shall

do kis duty ^ heeft gelijke atrekking, ais Vf^ïiartoe onze b«ldea uoh

by het aanschouwen der vlag van lehen opgewekl gemlden*
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prikkel lot de navolging van een zoo edel voorbeeld,

als ons door dal voorgeslacht in de betrachting dier hel*

deudeagden u ii8geUten« waarvaa de bewgxen op elke

blada^de der Cksehiedeois van hel NederlaBdsche Zee-

wezen zijn geboekstaafd.

De oorsprong der vlag lag in het duister van het ver

foorledene ; eerst onlangs is daaromtrent iets meer aan

het \kkt gekomen.

Alvorens de bijzonderheden breeder te behandelen,

moet hel standpunt der zaak worden overzien*

Üe Terdtenstelijke schrgver van de Guükiêimu 9an

het Neder landêche Zeewezen^ de Rijks Archivaris Mm.c.

na J0II6K, gai in 1831 de vruchten zijner nasporingen,

omtrent den ooiiprong der Nederlandsche Vlag in het

licht, en in hel in 1833 uitgekomen eerste deel van

eerstgenoemd werk , werd hetzelfde onderwerp in ver-

hand met de geschiedenis van het zeewezen behandeld.

Tier p«nten worden door hem hpofdiakelgk daarin

neliter¥<rigeBS voorop gezet, getoetst en overwogen.

In de eerste plaats wordt met afdoende bewijzen

wederl^gd het beweren van den Franschen schrijver

DAMPiUBTni » die in het laatst der vorige eeuw over de

Fraafehe revolntie geschreven heeft: dat de Ifederland-

sche driekleur, door hkndrik IV, Koning van Frank-

ryib, aan den opkomenden staat zou zyn geschonken. (1)

Ten tweede, wordt de meening door den Heer i«

loifti voorop gesel en daarvoor betoog aangevoerd , dat

de vlag eerst bij den opstand tegeu Spanje ^ en wel raet

de kleuren oranje, wil en blaauw , zou zyn ontstaan.

Ten derde* dal sg Grondlegger der Meder-

(1) De FniMolie iclirllfpr vaa dten tgd oa oab&ioa suas, hMft

htttMlfite byat kttorlük omgenoineii. Hy Mgl| «Itl d« vlag door

MDBIK IV oj» offoooft MQ fOfohonkoa SQa»
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landsche vrijheid, den oooit volprezen Prios wiLLtH I ,

uit zijne paluerc, (parure, hofkleediog), hof- of wapea-

kieureD^ soa sijn ingesteld.

Teo vierde, dat eerst- oa den dood rao Prias wiLLlil II»

naiuelijk in 1G52 of 1G5j, het rood in de plaais van

het oranje in de vlag zou zijn gesteld geworden, het^

welk gedurende den tgd der stadboaderloose regering,

ook toen willbh 111 in 1672 in de voorouderlijke

waardigheid hersteld werd, en sedert dien lijd onaf*

gebroken alzoo is gebleven , uitgenomeu den tijd der

driejarige Fransche overheersching, van 1810 tot 18 1 3.

De Heer oi ioaoB is wgders van meening, dat het

voeren van vlaggen op de schepen, hier te lande, niet

voor het laatst der vijftiende eeuw dagteekeiu, en dal

toen, huiten de vlaggen met de wapens der steden, geene

andere dan de banieren met de wapens der Torsten en

vaU den Admiraal , die aan het hoofd van het seeweten

hier te la ode was gesteld, raogten gevoerd worden.

Bit wordt door hem aangevoerd tot ondersteuning

z^ner meening , dat de Nederlandache vlag niet vroeger

zon hebben bestaan, dan bij den aanvang van den

opstand tegen Spanje, terwijl geene schrijvers van dien

of vroegeren tijd eenige melding maken van eene drie*

kleurige Nederlandsehe vlag.

Het schgnt; dat de gevoelens door den Heer M JOKOl

voorgestaan, niet algemeen zijn gedeeld geworden, of-

schoon, zoover bekendj's, niet dadelgk openbare ge-

schriften daartegen zgn in het licht verschenen , tot dat

in een tijdschrift, toegewgd aan geschiedkjnndige na*

sporingen, de Navorêcher , in de jaren 1851 tot 1853

verschillende stukjes van ongenoemde schrijvei'a^ zijn op-

genomen, waarin het bestaan der Uollandsche vlhg, b^

de koopvaart hier te lande, vdör en tydens den aanvang

des opstands tegen Spanje, werd beweerd, zoiiderxdat

daarvoor evenwel bepaaldelyk bewyzen werden geleveicd.

Digitized by Geogle



7

Id het tijdschrift Bijdragen voor de f^aderlandêche

gêêchiédtnis en oudheidkunde ^ lU' deel, werd door deo

sedert overleden» in geschied- en ondheidknnde zeer

erveren Beer P. c. 60¥0T, eene voHedige mededeeliog

gedaan , van een reeds vroegei- in de Kronijk van het

HUtoriêeh Gemoiêchap te Utrecht kortelijk vermelde

aanteekening, gevonden in het Grafelijk rekenboek van

BolUmi^ gehouden door ^s Graven Tresaurier pbiuppvs

YAN DORP op het jaar 1409— 1410, houdende den aan-

koop voor Graven staatsiekleed, vao 12 ellen graauw

laken en tot uitmonstering daarvan , van 2\ ellen rood ,

totl en hlaamw fluweel, (t)

Dese Graaf was willem YI uit het Beijersche huis.

Het staatsiekleed, Tahhairt genoemd, was graauw, met

bont gevoerd» en uitgemonsterd met de kleuren rood»

wit , blaauw ; dese kleuren , tot sieraad uitwendig aan*

gebragt in dezelfde volgorde in het rekenboek vermeld

,

waren de kleuren van het wapen, hetwelk hij ais Graaf

van UoUand voerde.

Dit wapen | het eerst door zgn' oom wium Y, daarna -

door zijn vader almiigbt , als Graven van MoUand ge-

voerd, was blijkeus de munten, door die Graven voor

Holland en Zeeland geslagen , Beijeren gequarteeld met

Hoiiand, In dit wapen zgn de drie kleuren van de

uitmonstering des tabbairts van wiluh YI. Dat de

opvolging der kleuren de ware is, wordt door den

Meer ouxoi afgeleid uit de omstandigheid , dat Pfliuppus

VAH BOip, zelf een edelman, reeds vele jaren tresau-

rier van bet graaflgke huis was, en dus voorzeker

daarmede wel bekend moest wezen, eu dat de lekeiiin-

gen jaarlyks door 's graven raden, met den graaf in

eigen persoon werden afgehoord, bijkens de ondertee*

kening.

(1) Hel ftoMindt Rfkêmkotk hehoot i in eigendom atn Jhr. r . k, Eidiler

vm aAYrjkaa te 'ê Gravtnkëge,
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I>€ graauwe kleur van den tabbairt was reeds onder

WIU.BII V de kleur der kabeljaauwsgesinden eo was de

oorsprookelyke Beijersche hofklenr, zgiidc eeiie ioaeo-

smelting der twee kleuren, azmur en zilmr^ van het

Beijersche wapen, terwijl daarentegen tijdens MARaiBirriiA

de kleur der hofbedienden van bet graai&cbap Mollandp

naar de kleuren Tan het graaflijk wapen, rood en gui
waren. Toen wiluh Y het graafschap Holkmd nog

verbeidde, was de kleur van zijn Hverij reeds graauw.

Dit blijkt uit het graaflijk rekenboek van 1346—1347.

Hq voerde toen nog alleen sgn tweekleurig stamwapen

wit en hlaauw» nog niet geqnarteleerd mot ffollmnd^

rood en geel. Het graanw van den tabbairt was, zoo als

gezegd IS, de vermenging van het blaauw met het wil,

in ligt graauw oi bleek blaauw« liet rood werd bjj de

uitmonstering de eerste kleur, als zgnde die van de

graaflgkheid. Het geel , de grond van het wapen , werd

weggelaten. Het blaauw en wit ziin nog heden ten

dage de kleuren van bet Beijersche aloude koningshuis,

ten jare lldO door Keiaer ruDUiK I, bamaiossa, in

OTTO van WitteUpach , als hertogdom gesticht.

De kleuren rood^ wit en Blaauw, waren alzoo tijdens

de regering van het Beijersche buis, als graven van

Holland en Zeêland^ de iandsheerlgke kleuren*

Sen tweede atnkje is door den Heer outot geplaatst in

de iSieuwe Bijdragen voor de Vaderlandache Getchie.'»

deni$ ên Oudheidkunde , P deei* üet begint met te

bewgzen, dat gedurende de regering van het ikinrgon*

dische huis, het rood, wit en blaauw, hier te lande

ook de landsheerlijke kleuren waren. Van WUN in zijne

Bijvoegselen en Aanmerkingen op het IV* deel van

WAGUlAia, Fadêrlandêeké MistorUt teekent bladz. 47

aan, onder vermelding der bronnen, waaruit hg sulka

geput heeft, dat blaawe en wit niet uitsluitend de

Bourgondische kleuren kunnen geweest ayn , maar dat

,
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niet voor het eerst oader xarbl D£N stoütk , maar reeds

lea jare 1418 onder dient grootTadeft Jan soNOsa Tasfis,

klaarblgkelj|k ook hei róód eene fiourgo&diaclie kleur

moet ^weest zgn. Vav wuii deelt niet mede van waar

die kleur herkotiistig was. Het wapen van riLlPS D£N

snwzMOKDiai» broeder van Koning kabbl Y van Frankrijk

en stamvader van het tweede Hoia van BourgendtS^ dus

vervolgt de Heer «mroT, was als Hertog van BourgmdUf
Frankrijk gequarteleerd met Oud-Bourgondie ; name-

lijk: Frankrijk 1 en 4; d d'azur sémé de fleurs de lis

d'or, k ia bordare composée d'argent et de goeule," en

voorts 2 en 9 Oud^BirnrganéU s bandé dV et d'asur k la

Lordure de gueules. liet boordsel van Oud-Bourgondie

is dus keel (rood) en bet boordsel van Frankr^k almede

silver en lood.

He klearen van de buizen van Beijerm en Bour»

gondie^ die over Holland y van de helft der veertiende

eeuw tot 1482, das 130 jaar regeerden, waren aizoo

roodf wii en hlaauw.

Moesten nn die klearen, legt de Heer aum» toen

JStolland en Z$êhmd^ als onderdeelen der Bourgondische

nalatenschap aan het huis van Oostenrijk waren toege-

vallen, en nadat zg deelen van het Boargondische ge-

bied zgnde, deze klearen des landbeers, ook de klearen

dier gewesten waren geweest , alsou ophouden de lands-

heerlijke kleuren te zijn? Zou het staatkundig geweest

zgn» bniten gebiedende noodzakelgkbeid verandering te

brengen, in deze bg bet overigden van Maria van Bour*

^ündiêf bier te lande reeds sedert vier nienscheDge<-

slachten bestaan hebbende kleuren, of het voeren dier

klearen als vla^ te verbieden, terwijl later, zelfs onder

. fiLirs U van Spmt^ê^ de vlag die van des landheers

oorlogschepen woei, bet Boargondische krnis zelve was?

Hieruit mag men afleiden, dat in de, aan vorsten uit

bet fiourgondiscbe buis afstammende , onderworpen Xie*
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derlandsche geweftteii » die Bourgondische kleuren , welke

tot het regerende stamhnis behoorden , niet tvUen af-

geschaft geweest zija. Men komt dus tot het heslnit,

dat van 1350 af, tot aan den opstand tegen filips 11

,

dus gedurende langer den twee eeuwen, road^ wit en

hUumm bestendig de Undsheerl^ke kleuren Ttn Heiland

en Zêêlamd moeten zijn geweest.

Wij zoDen den Heer goyot niet volgen in zijne ver-

dere redeneringen, waarin hij, na een betoog over de

noodsakeiijkheid » die by de scheepvaart reeds in oude

tijden zal gevoeld zijn, om onderscheidiogsteekenen ter

onderlinge verkenning op zee te Bezigen , waardoor de

behoefte aan eeue vlag van de nationale kleuren ont-

stond, het bestaan der vlag roodf wit en hkuiuw^ als

koopvaardijvlag hier te lande en bij de watergenzen , b$

het begin des opstands tegen Spanje, als bewezen aan-

neemt. Verder zijn gevoelen mededeelt over het ont*

staan van de benaming van Geus, Frinsevlag en Prinse-

geus , alsmede over het ontstaan van het oraa)e in de

oorlogsvlag van den staat in de plaats van het rood,

tydens den opstand en tot 1653« als wanneer het rood,

hetwelk inmiddels bij de koopvaard^ in de vlag niet

vei-anderd was, weder in de plaats van het oranje werd

gesteld co sedert is gebleven. Deze redeneringen strek»

ken grootendeels , ter opheldering en wederlegging van

sommige punten in het werk van den Heer oi JOHfti,

over den oorsprong der Nederlandsche vlag.

Het ontwerp van hetgeen ik mij heb voorgesteld in

de navolgende bladzijden te behandelen ,
brengt uit den

aard der zaak mede, dat daarin dezelfde onderwerpen

moeten worden overwogen , terw^l al verder de sedert

mij bekend geworden omstandigheden « hier en daar tot

verschillende gevolgtrekkingen hebben geleid, of meerder

licht oTer hetgeen duister was hebben verspreid, waarom

het overtollig zon zijn den heer wm verder op den

X
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voet te volgen, dan voor loo ver sulks bij de behan*

deling zal te pas komen.

Na dil kor( overxigt van de hoofdtrekken der ge-

schriften, die het onder\ver]> van den oorsprong der Ne-

deriandschc vlag behaodeldeu , te bebben medegedeeld»

overgaande tot de verdere niieenietttDg van ketgeen

ten dese is aan bet licbt gekomen, of nader dient te

worden overwogen, zal ik trachten daarin, zoover zulks

tbans mogelijk is, die klaarbeid te brengen, welke voor

een aoo aangelegen onderwerp wenscbelgk is, en welke

mgns inziens sal Jeiden tot bevestiging van bet gevoelen

dca Ueeren GDTOT» omtrent eene veel vroegere heikomst

der Nederlaodscbe vlag, dan zulks door den beer l^s

JOHOK is aangenomen.

Tooraf zal ik aantoonen , dat bet gebruik van vlaggen

aan de masten veel vroeger dagteekent dan de heer

01 JOllGB zulks wil aannemen.

Wenscbelfjk ware bet voorzeker, dat men van bet

allereerst in gebraik komen van de vlag geschiedkundige

bewijzen koode aantoonen, maar bij gebreke daarvan,

zal toch uit bijkomende omstandigheden de groote waar-

scbijniykbeid van bet reeds onder de regering van bet

Begertebe, en onder bet Bonrgondische hnis, ofschoon

niet dadelijk algemeen , maar allengs in gebruik geraken

der vlag: rood, wit en blaauw. kunnen worden afgeleid.

Dat de vlag, zoo als die thans is, ten t^de der rege-

ring van Keizer karil V reeds de algemeene koopvaardij-

vlag hier te lande was, althans voorzeker tijdens het

begin van den opstand tegen Spanje, daarvan zyn be*

wijzen,

Sveneens zijn er veelvuldige bewgzen van het in ge-

bruik blieven der vlag rood, wfi en kiaauw by onze

uitgebreide koopvaardij, gedurende de 80 jaren, dat

L lyui^cd by Google
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tijdens den opstand , eerst oa 1572, cd voorts tot

1662, het aram§ê in de pUaU y«» het foé in de vJag

hg* de oorlof^-mariiie allengs werd aaogenoineii.

Blijkens eene noot, door den zoon des schrijvers vaD

de Gêêehiedeni* nan hê$ Nedêrkmdséhe Zeewezen ^ m
het eerste deel der onder igne EOfg in het licht ver*

schenen nienwe nitfBTC van dat werk, p. 150, waren

de denkbeelden van dien schrijver, ten aanzien van den

tijd der instelling van eeue algemeene Nederlandsche

Ylag , sedert de uitgave Tan dat werk, en ¥an zqb

stukje om den oorsproDg dier vlag, eenigsias aan het

wankelen gebragt.

Kort voor zijnen dood was begonnen met een

nader ondersoek daarover in te stellett, waarvnn de

uitslag zonde strekken tot eene omgewerkte uttgavu van

laatstgenoemd werkje. Hij had echter niets daarvan

op het papier gesteld toen de dood zijn werkzaam

leven afsneed. De uitslag van dat onderzoek bleef dus

onzeker, doch volgens herinnering zou de vader gezegd

bebben, dat zijn gevoelen, omtrent den nationalen oor-

sprong der vlag onveranderd was gebleven, namelijk,

dat die nimmer van Frankr^k of uit eenig ander vreerad

land was ontleend, maar dat hij minder zeker was, of

de driekleur was ontstaan uit de paluere of liverei des

Prinsen van Oranje,

U\j had gewenscht bet bem medegedeeld gevoelen,

dat de vlag kon zgn ontstaan, öf uit eene oorspron-

kelijke Hollandsche handelsvlag, öl uit de kleuren ge-

voerd door HENDRIK VAK BRBDERODE, aan ecii iiaauwgczet

onderzoek te toetsen. In de noot wordt verder ge-

wezen op het stukje van den Heer eoTor, over de lands-

heerlijke kleuren onder de graaflijke regering van het

buis van Beijëren, (1) waar legen (ioo merkt de zoüii

Hei eeitte dêtl det nirawe uil|ftvo fan d« GÊSckiedenie «d»
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op) men stellen moet hetgeen op bUds. 100 van dat

deel der GeêekMmU van Zêtwêten (blads. 282

der eerste uitgave) door den Schrijver wordt gezegd,

namelgk, dat in de graaflyke tjiden, noch bij het zee*

wezen, noch hg de koopvaart eene nationale üeder-

«t» landsche vlag aanwezig was, naar dat soowel de

koopvaart, als meer bepaald het krijgswezen
, gedurende

de twee laatste regeringen verpligt waren, behalve de,

<ifé ook nog lang daarna gevoerd wordende stedelgke vlag-

if gen, de vlaggen, banieren en standaarden der vorsten

en van hunne admiralen te voeren.

\ üoogst wenschelijk ware het geweest , dat door eeoe

esj 200 bekwame band als die van den schrijver der (ra-

Ar êéhiêdmit van k$t Nêdêrlandêeke Zeewêgmt , wien zoo

ni^ vele bronnen ter dienste stondeii , dat onderzoek hadde

ra' kunnen ten einde gebragt worden^ en deze aangelegen-

fli beid alzoo door hemzelven tot klaarheid gebragt.

Ik Het groote werk des Heeren Dl jomgc behandelt bijna

:c uitsluitend de Geschiedenis van het krijgs zeewezen*

Hg heeft zich daarop bepaaldelijk toegelegd. Welligt

daardoor is zgne aandacht minder gevestigd geworden,

i op beleen de bQzondere scheepvaart betreft, dan voor

zoover dit met het doel van zijnen arbeid io nood-

wendig verband stond
;

terwijl tot het nasporen van

hetgeen met het ontstaan of allengs in gebrnik komen

eener Nederlandsche koopvaardgvlag in betrekking

stond, een meer opzettelgk onderzoek zon gevorderd

hebben , hetwelk toen niet in zijn plan lag en waarin

hg later door den dood is v^hiaderd geworden.

Dat reeds in vroege tgden bij de scheepvaart van de

M IftêerhMdëüke ZnwêMtm ii uilgekoaieii iu 1858 , vd^r dit hal

tweedo ttolfle vra den I«er anoK liet liehl m^*

L lyui^cd by Google
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verschtUeode volken de behoefte zal liebbeo bestaan » om
zich op zee, of bij het aandoen van landen , door onder-

scheidene en vaa verre reeds zigtbare teekeoea le kun-

nen kenbaar maken» ma^ geacht worden bniten twyfel

te zyn.

Op een basreliëf in het graf van rahsis 111 , te Thebe

in Egypte, is een schip met een vlag rood-blaauw. Een
ander heeft het zeil in het vierkant met drie streepen

hiaanwy wit en rood afgezet Welligt is het wit tns-

schenbeide het doek, bloot gelaten ter afscheiding der

kleur<Mi rood eii blaauw. Hel is eene merkwaardige

omstandigheid voorzeker in zoo ver verleden tijdvak. (1)

Bij onderscheidene onde Grieksche en Latgnsche schrg-

vers vindt men van zoodanige onderscheidingsteekenen»

wimpels en vlaggen
,
melding gemaakt,

ZeJfs bij vele, reeds eenigermate of wel niet beschaafde

volken, in lateren tgd, zoo als de Chinezen» de Japan-

ners en sommige andere Indische volken» bestonden

reeds vlaggen voor de scheepvaart , met onderscheidene

kleuren en figuren, toen zy het eerst door Ëuropeërs

werden bezocht.

De handelsscheepvaart is de oorspronkelgke ; zij is

van oudsher de meest uitgebreide en uil haren aard de

meest duurzame of onaigebrokeoe gev^eest. De eerste

ondernemingen lot het bezoeken van vreemde , naburige

of afgelegene landen » die over zee zgn geschied» hadden

geen ander doel dan koophandel te drijven of te bevor-

deren. Uü noodzakelijkheid , ter zelfverdediging
,
ging

zulks soms gewapenderhand. Toen in later tyd het

handelsbelang naijver opwekte » of de ondernemingen op

deze wijze niet meer genoegzaam beschermd waren» om

het bedrijf rustig uit te oefenen » ontstonden kr^s-

(1) A. Jai, ArehioloaU iVavttl», To». I, p. 1Ü9; ook ondOfo

«cbilderingen in dit graf hebben deto drio Uovrao* n4Km III

leefde in de (jriieiide eeuw vóór onze jaartelHn|;«

L lyui^cd by Google
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onderDcmingen, uitgemst met het bepaald doel, om over

zee oorlog te voeren; eindelijk bij bet toenemen der

beschavingen der gioote haudelsbelrtikkiiigeu tubscheü de

volken , werd eeue vaste krijgsinagt ter zee onontbeerlijk*

Het is aan die oorspronkelgke scheepvaart, de koop*

vaardg, toen, na den woesten toestand der middeleeu-

wen, bij het opkomen van de steden en den derden

stand m Europa t de handelsbetrekkingen der volken

zich begonnen uit te breiden, dat het eerste gebruik

van wimpels en vlaggen op de schepen der landen van

Europa is te danken, en waaraan almede in later

lyd de iXederlandsche baren oorsprong versciiuldigd is.

Men behoeft inderdaad niet ver te zoeken naar vroege

sporen van het voeren van vlaggen en wimpels aan

mast of vlaggestok, als onderschetdiogsteeken op de

handelschepen hier te lyride. Vele steden , gunstig ge-

legen voor den koophandel ter zee, hadden reeds iu de

dertiende en veertiende eeuw op bun stadszegel een

schip of eene gallei , voerende eene vlag of wimpel met

een wapen, zinnebeeld, of kleuralbcheiding , welke

kleur, bij gebrek aan de kennis van het blasoen in die

tijden, echter niet kenbaar is« Ook het oude 'zegel der

Hanzestad Lubmtk, heeft een scbip met eene vlag aan

den top, die aliuede geene kleui leekeiiö diaagl. lleL

oudste zegel van jémsterdam, aan tolbrieven gehecht,

voert aan den mast van het koggeschip (1) , het wapen

van Holiand, in welk landschap die stad in 1275 van

haren oppersten landheer, den Graaf, tolvrijheid had

verkregen. Medemblik, Purmerend^ Harderwijken an-^

dere steden, welke in die oude tüden tot het verbond

der Hanza toetraden, voerden in hun zegel -scheepjes met

(1) Kog^e
,

(Kogché, gr. scIk lp
; coqae , fr. «checpshol) ; oiidale

^orm ?an ice- en binnenvaartnii; hier Ie lande; het waren Ijetrekkc-

lijk kleine scliepen. Koketten werden de aluepeii genoemd. De Leiia-

tnin^ is in de kof voor zeeschip, en kaai; voor binneii«chip blyveii

¥ooitl«vea.

2
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eene vlag Mt figuren , of wel met een wapen in het seiL

Het oud secreet zegel van jinutfrêam^ waarop het

koggeschip voorkoiut met de wapens van Aniêterdam

en van ÜMêffOuweHt dagteekent blijkbaar van den tijd,

dat 6ur van Sêuêgouwm (vöör hare inlijving in A/*
lani) Heer der heerlijkheid Jfmêtêléam was, van 1300

tot 1311. Buiten deze wapens, door e'éii , en op latere

zegels door twee persooea , herauten of schildknapen

gedragen, staan op het achterkasteel twee vlaggestokken,

en op latere zegels ëën vlaggestok met de vlag met het

stadswapen , hetwelk eveneens wordt geziea op dea ge-

spleten wimpel, die uit den mars afbaugl*

Bij den aanvang der veertiende eeuw waren dns reeds

vlaggen en wimpels aan vlaggestok en masten hier te

lande in gebruik. De stedelgke vlag werd meestal , zelfs

bij krijgsondernemingen gebezisrd , in die tijden toen de

steden in hunne handeisbelaugen gewoonlijk op eigen

ge3ag, soms met elkander vereenigd, sonder tnsschen*

komst van het graaflijk gebied handelden
,
ja, zelfe over-

eenkomsten raet vorsten iu andere landen troffen. Alleen

wanneer zij bet dienstig achtten bet landsheerlijk gezag

en sgne hulp in te roepen , of wanneer de krijgsonder-

neming geheel van den Torst zeiven uitging, heeft men
zijn vla^^ of standaard, nitt Let wapen van de Graaf-

schap of uiet de kleuren van dat wapen gevoerd.

Mms STOKI spreekt van het dragen der banier door

een jong sergeant , maar hg zegt verder, dat men den

zwarten Liebaarl aficierp en m zijne plaats den rooden

Leeuw opstak , welk afwerpen niet anders dan van den

mast of vlaggestok kan bedoeld zgn, (1) Nog veel

later vindt men gewag gemaakt van beide, bet voeren

van eene banier, zoowel als vlag aan vlaggestok of top,

als gedragen door een' vaandrig.

(1) nu is bo dril seetlag op de C^oirwtf ten jira S804, Klus fliQii|

B. IX V. 1005, m?, i8oe—0.

L^iyui^cd by Google
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Het schiint, dat in die oude lijden, behalve wimpels

aan de toppen en banieren aan mast of vlaggestok en

ia de hand gedragen, bij krijgsondernemingen vooral

ook nog gekleurde figuren in de zeilen werden L^evoerd,

aan het wapen des landheers ontleend.

De scheepsvlaggen met de kleuren en het wapen der

vorsten, zijn veel vroeger, op de koopvaarders zoowel

als op de oorlogschepen, in gebrnik geweest, dan in

het laatst der vijftiende eeuw, zoo als du Heer de jonge

zulks vermeende, op grond, dat daaromtrent geeue vroe-

gere bepalingen, van den landheer uitgevaardigd, be-

kend zQn. (1)

Men beweert , dat de vorstelijke en adelijke familie*

wapens meestal tijdens de kruistogten zijn ontstaan,

ivaaniit de hofktenren zijn voortgekomen. Graaf wil-

HM i zoude op zgnen togt met 12 koggen, waarbij

zich later nog 80 Friesche schepen voegden, naar het

Heilige Land, — door welke vloot ten jare 121 Ü, de

verovering van Damiaie werd volbragt, hetwelk een

roemrgkfeit maggenoemd worden,—het eerst denLeeuw
van Holland in zijne veldteekens en banieren hebben

aangenomen. Men vindt althans het eerst dien Leeuw op

zijne zegels als wapenschild van den geharnasteu ruiter en

ook afzonderlijk; is dat zoo, dan mag men aannemen,

dat die klimmende roode leenw op gouden, dat is geelen

grond, ook zijne scheepsvlag, (mogelijk uevens de kruis-

vaan), zal hebben uitgemaakt. Dit kon wel met anders;

waar zoo vele schepen aan den strijd deelnamen, als

destgds meestal plaats had, moest men wel onder-

scheidingsteekenen aan de masten hebben; meermalen

(t) Eeae (eekening van rjioi^sAKT* medegedeeld in HOMf&vcoN,

Monumcns de la Monarchie Fran^oise ^ voorstellende een zeeslag teii

jare IIMS, Ycrloont de .^chepeij van de Engelsche en FraoBcIie, roo

wel ais van de Spaun^che lyde , met vlaggen en wimpela met wapen»,

die ook op de versohanaingen prijken*

2*
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bedroeg het getal der scbepeo* verscheidene honderden

;

blelle men zicli hierbij voor, dal die schepen opgepropt

waren met manschappen, daarbij het krijgsrumoer en

de verwarring van het gevecht, dat weldra, als het

ware man tegen man plaats greep; meermalen daaren«

hoven met schepen van verschillende volken , zoo als

bij den slag op de Gouwen door willkm den Goede

tegen de Vlamingen in 1304, waarhg hg werd bgge*

staan door eene Fransche vloot, onder den Genueschen

Admiraal grthaidi, en eenige Spaansche schepen en

galeijen onder pedrogue.

De beschryvingen van zoodanige zeegevechten kunnen

ons slechts een fiaanw denkbeeld geven van den wor-

stelstrijd, 200 als in de gevechten in t35l op de Maz€^

tusscheii MARGARETHA cn haren zoon WILL&M V, waar zoo

vele vaartuigen tegen elkander streden, dat de eerstge*

noemde zelfs een maarschalk of opper-admiraal aan het

hoofd barer seheepsmagt bad gesteld, welke vloot

10000 strijders voerde. (I)

Vlaggen of wimpels ter onderscheiding der twee strij-

dende partyen waren in znlke gevechten onmisbaar»

daarenboven moesten de afdeelingen der vloten hunne

onderscheiding hebben , waartoe de kleuren , die in het

wapen voorkwanrren
,

bij voorkeur zullen gebezigd zijn,

en dan nog voerden de schepen hunne stadsvlag in

die tijden somwylen, waardoor bet getal der vlaggen

zeer vermeerderde, zoo als dan ook op de weinige af«-

teekeuingen van scheepsstrijden van dien lijd, alsmede

uit enkele overgeblevene aanteekeuingen blijkt.

Ofschoon het alzoo genoegzaam zeker is, dat in die

vroege tijden s6ms op de schepen de Leenw van Hol'

land in de krijgsbanier of scheepsvlag Lij scheepsöLiijdeu

(1) Do Leschnjsing van iicl uorlog voeren (er zee iii die oude

tydeii , vindt men in de Geschiedenis van kct Ztewcsen Tanden
Ut'Cr DE JOltGi, , iJeci I, iilz. iU— lü der eerste uitgave.
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hier te lande is f^e!)Lzigd, is het echter niet zeker, dat

zulks bij de scheepvaart in het algemeen het geval tvas;

welligt dal men eme of meer kUwrên vaa bet wapen

oor de gewone vlag heeft gekozen* De overlevering

Wil althans, dat er in vroeger tijden wel soms een

enkel roode vlag hier te lande zou gevoerd zyn, gelijk

men later bet geel van den grond van dit wapen in

de kleuren van bofliverei en vlag heeft weggelaten. De

topvlengels of wakers op onze binnenvaartuigen zijn

van ouds en thans nog meestal rood, hetwelk daarvan

zgn oorsprong kan bebben. De visscbers der noorde-

Igke bavens bebben ook den ronden» die der bavens

van de Maa* en daar bezniden den blaanwen waker.

De leeuw van Holland op geelen grond
, ook later

versierd met kroon, zwaard eo pijlbundel, is nog in

veel kter tijden veelmalen bij de üederlandscbe scheep-

vaart als vlag gevoerd geworden, ook toen de rood-

wit- en blaauwc reeds Lcbiond; waarschijnlijk een over-

blijlsel van hel vroeger gebruik.

Dat van deze vroege tyden ons weinig bekend is, kan

geene verwondering \iiekken ; de drukkunst was nog niet

uitgevonden , evenmin de schilderkunst in olieverw.

Teekeningen io kleuren bestaan er, zoover bekend is,

niet van dien tgd bier te lande, waarop schepen voor-

kouen. ' De geest van bedrijvigheid^door de winsten

des koophandels opgewekt, was met ruwheid en onbe-

schaafdheid vergezeld, en gedurig belemmerden knjg

en geweld, zoo door binnenlandsche verdeeldheid

als door oorlog met bet buitenland, de ontwikkeling

vau' een regelmatig en ordelijk bestuur, waardoor, nog

_ lang daarna zelfs, eenparigheid in het voeren van vlag-

gen werd gemist, eu verschillende gewesten, steden en

personen , daarin naar eigen goeddunken te werk gingen.

Zoo werd mén, toen onze schepen in 1816 te Banda

aankwauieii om dezen post van bet Britsch bestuur over

A
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te nemen, aldaar verweikoind met eea orembaai of ia-

landach vaartuig, waarop nevens twee ooraprcmkeljlke

inlandsche vlaggen, en de rood-wit-blaauwe ,
nog ia

het midden prijkte éene vlag, die gezegd veid door

den Admiraal koen i>y de verovering des eilaads te zija

geschonken , welke vlag was rood met geele punten , in

het midden een zwarte Leeuw; welligt is het de vkg

geweest van het suliip de Zwarte Leeuvv, hetwelk, tot

de scheepsmagt van KOIN behoorde. Het rood en geel

schgot tot hel wapen van Bollimd betrekkeijk te z$n;

of mogelijk is dese vlag afkomstig van eene der steden

Zierikzeê of Schiedamt welke den zwarten leeuw in

hun wapen voeren. Hoezeer deze vlag ook van de

destyds bestaande Uollandsche vlag afweek» schijnt zij

toch te «gn gebruikt, althanSf werd zg, zoo als de

overlevering Juidt, door KOiH tot een aandenken aan

Banda gegeven.

Voorschriften tot het voeren van vlaggen door het

boog bestuur uitgevaardigd, vindt men bet eerst ten

tgde van kaRIL dm Sitmte
^

bij wagbrasu , GuMedenU
van Amsterdam^ vermeld, maar daarbij wordt alleen

gezegd, »dat in de schepen en marsen zullen gevoerd

worden hêi wapên en dê êimnderéê van den %rtag;"

deze ordonnantie ter beveiliging der seheepvaarl werd

uitgevaardigd in 1475, ten tijde dal door de steden

Amsterdam ^ Hoorn ^ Enkhuizen^ Monnikendam en

Edam^ eene groote koopvaardgvloot naar de Oatlisea werd

uitgezonden, waarvan de grootste sehepen als konvooijers

werden gewapeod, ter bescherniing legen Franscbe kapers.

Door MAXiHiLIAAfl, Koomsch-Koning, als voogd over

den minderjarigen FIUPS van O^êiénrifkt werd in 1487

een bevelschrift uitgevaardigd ter bepaling der regtsmagt

van den door hem aaiigestelden Admiraal, waarbij werd

voorgeschreven: »dat alle schepen onder zijn gebied,

aan wie zg toebehooreU) of wat banieren zg voeren

,
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sullen gehouden zijn mede te voei eii de banieren ^ vleur-

geU en êtandaerê van den Aduiiraai."

Deze Admiraal was adolf vao BourgondU^ die, bly*

keus de vlag op liat schip, dat op zgn Adintraals zegel

gevonden wordt, zelf ook het wapen zijner familie, dat

van Bourgondte , voerde.

Keizer karel ? bepaalde hij een bevelschrift ten jare

1540« »dat de schepen tm^hge uiêgêrmi^ behalve

de vlag des Admiraals, ook zgne wmaii, wapenen en

standaarden moesten voeren." Wijders later in 1549,

» dat niemand zijner onderzaten, op zee schepen ont«

moetende» in eene haven binnenzeilende of eene sterkte

voorhgvarende, toebehorende aan zgne vrienden of ge*

allieerden , zal mo^en het pi'incipael vaenkin van zijne

uiapenen, op Itst ëchip weeende, uit synen plaetse wee-

ren of afnemen; maer sal wel mogen doen, teeckenen

van salutalie en vriendschap met de wapenen van den

quartiere of stede, van daer het schip toebehoort of met

den topse) Ie of locke te samen of besonder.'* Quartiere

betreken t, blijkens een ander artikel dezer ordonoanciet

Landschap of Provincie. ](i

}

De bewoordingen in deze verschillende hevelschrifllen

vergelijkende, ziet men dat daarin veel verschil bestaat.

Biykbaar wordt hier onderscheid gemaakt tusschen

de verschillende benamingen. Et bestonden veleHri

onderscheidingen, er waren wapenen eiandaarie^ ba*

nieren
j
wijnpeh en vleugeh ^ en onder Keizer karel V,

buiten die van den quartiere of stede vao daar het

schip toebehoort, nog een prineipael vaenkin met

zifne wapens, hetwelk echter niet aliyd aan boord was,

wyl er staat op hel schip wesende. Het is dus met

(1) Men vindt deze bevelschriften in het Groot Plakaaiboeky D. IV,

bl. 1212, 1217 en 1220'. Het loatslgemelde bevelschrift werd onder

iiLiPS II bevestigd eo bleef dui tol den opstand vftn kracht, D. I,

bl. 8()4.
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waarschQDlijk, dat steeds op de koopvaardgschepen uk-

slttitend vlaggen, met wapenen beschilderd, zullen ge-

voerd zijn, maar dat men zich reeds vroeg tot de meer

eenvoudige vlag, met de kleuren van het wapen van

den vorst , het landschap of de stad, waartoe men be-

hoorde, zal hebben bepaald , soo als het laatst aangehaalde

bevelschrift van Keizer karkiV zegt, terwijl dat van 1540

alleen voor schepen tm oorloge uitgerukt ^ is gegeven.

In de krijgsbanieren voerde men toen hetBourgondische

kruis , den keizerlijken adelaar of soms het wapen,

zullen verder zien , dat er toen ook reeds eene rijks

banier, rood-wit-geel , zonder wapen daarin , heeft be-

staan , welke ook voor de koopvaardg werd gebezigd.

De voornaamste banier met het wapen der Torsten,

was voor krijgsonderiieniingcn bestemd. Zij zal slechts bij

uitzondering en met vergunning , wanneer zulks wen*

schelijk geacht werd , bg particuliere ondernemingen ter

zee zijn gebezigd. Dit was het geval met de konvoogers

hij de vloot naar deOoêtzee in 1474, hier hoven vermeld.

Zoo vindt roen in de rekening der uitrusting in Zee»

hndf onder den Admiraal idolf vin BODBOOBBll , in

1523, ter bescherming der haringvisscherg » van elf

oorlogschepen , dat 10 valsanen (wimpels) en 50 vierkaote

standaarden , al geêchildert mette wapem van zijne

Keizerlijk» Majesteit^ zgn verstrekt. Ook op eene af*

beeldiug van AtUwerpon^ len jare 1500, bij wilums,
Onderzoek naar dm oorsprong dier eiad^ is een schip,

welks vlag den Keizerlijken arend heeft. Bij openbare

vertoouingen was ook deze standaard zeer algemeen.

In eene uitgebreide rekening van i. CORTB JZ., mede

op het Rgks Archief, van de nitreeding van 13 groote

en eenige kleinere schepen te Amsterdam, ten jare

1533, tegen de rebellen yan Lubeck, vindt men van vlag*

gen geen gewag gemaakt. Evenmin in eene aldaar aan-

wezige rekening vanJBUtfijui sahdkuk, Rentmeester van
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Zeeland
^ wegens de uitrusting van 10 schepen , te^

overbrengiog vao 4000 man troepen naar Spmfê in

1512. Zg lollen das hanne gewone vlag gevoerd

hebben. Zelfs was bet voeren van 's Vorsten banier op

de krijgsschepen in oude tijden somwijlen beperkt tot

die» waarop zich vorstelijke personen of Admiralen

bevonden. (1)

fiepaalde voorsebriften , boe de vlaggen voor de koop-

vaarders moesten zijn , hebben er in oude tijden niet

bestaan; wanneer zij soms gegeven zijn, waren zij van

tijdelgken aard* Eerst langzamerhand , uit eigene he»

weging en onder veel onregelmatigheid, heeft stcb bet

gebruik eener meer algemeene koopvaardijvlag ingesteld.

Aanvankelijk , zoo ais de behoefte medebragt , voor

reizen naar bnitenslands ;
terwgl bg de binnenlandsche

scheepvaart de onregelmatigheid voortduurde , gelijk nog

veel later de tafereelen, die daarvan bestaan, kunnen

aantoonen. Zioifs is het niet altijd mogelijk de reden op

te sporen « waarom sommige vlaggen op bet eene schip

op hetzelfde tafereel anders worden gevoerd dan op

eeu ander.

Na dit vlugtig overzigt, hoe het in oude tijden, zoo

in bet algemeen als meer bgsonder bjj de koopvaart»

met opzigt tot bet Toeren van vlaggen, op de schepen

gesteld was , verdient bier nog te worden vermeld eene

bijzonderheid, die merkwaardig is ten aanzien van bet

reeds vroeg bestaan der drie kleuren, tot onderscheiding

der standen bier te lande, voor de plaitaen. bestemd

tot openbare regtspraak.

(1) De fcheepMtrijd in 1343, Troeger aangehiald
,

bij froissard,

heeft niet alle schepen met vlag en wapen ; sommige hebbea eene

kriigalem op den mart geachilderd , andere alleen wapent op de ver-

•chanaingen* Dexe wapenachilden bij de Iranichen pavoU genoemd ^

«Utnden t«f beiohemuna dar ftrydeii.
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Het is bekend, dat In overoude tgdeo a1hter« even

als bij de meeste Germaansche volksstammeo , de plaats

waar het volk de regt&praak hield, werd aangewezen

door eenen grooien platten «teen , geregtsatcen genoemd.»

het ag ia het open veld op eenen heavel onder eenen

boom, of in het heilige bosch daartoe opgesteld. (I)

Het schijnt , dat bij den overgang dezer volken tot het

Christendom, de vreemde overheersching, het leenstelsel en

het instellen van adel en vaale ambten , en later bg het

opkomen der steden , de regtspraak zich heeft verdeeld

,

voor elke der drie standcD , waarvan de plaats werd

aangeduid door geregtssteenen van verschillende kleur.

De geregtssteen voor de geestelijkheid was rood ; die der

graaflgkheid , waaronder de baljnwen en arobaohtsheeren,
"

die alle edelen waren , en welke regtspraak in het

begin der middeneeuwen in de plaats van de aloude

regtspleging optrad, was wit; die der steden en boiger-

schap was blaanw* Deze steenen waren gelegd in den

weg of de straat, ter plaatse waar voor elke dier afdee-

lingen der maatschappij het regt werd uitgesproken.

In verschillende oude steden lu ons land liggen nog

soodanige steenen, of knnnen de plaatsen waar die lagen

worden aangewezen. De naam Ugraven Heen^ grave»

itein oigravésieên, welke aan sommige oude gevangen*

hnisen gegeven was, is ontleend aan den Witten of

•s Graven steen der gevegtsplaats vddr den kerker.

Hoorn had zijne drie geregtssteenen , de roode, de

witte en de hlaauwe. De groote markt heet nog daar*

van de roésiem» Te Leiden lag de roode steen voor

het Marendorpi de wijk der geestelgkheid ; de witte

voor de brug aan den hoofdtoegang tot den Burg, de

(1) BoiD», Onê raorg9Mh6hi, feeft eeoe omtlandige bMobrgviog

Tan de vgie dmwt regttpraken. Hen Tindl vis deie tfeanen no$ te

Vuvrêühê, den L§mti$fh$rgf Otd§mMwi «n S^mgêh in Oper^êtet

•n op vele plMlien in Twente*
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blaauwe op de Breestraat niet ver van het stadhuis .

alwaar nog de woorden, de blaanm»B item, in de be«

atralu^ s^n gelegd. De wicie Meen werd later ia dea

Boarf^oadiflofceii tgd aldaar voor de toea daargeatelde

gevangenis, die nog Gravenstteeti heet, gelegd. Tc

HaarUm zyn nog laag de witte steen bij het Spaame^
de blaaauw voor de viersohaar bg het Stadhaia aan*

wesig gebleren. Mtndm heeft sga blaaaweo wgsteen;

Rhmen zijn koniogsteen , Tiel den blaauweo
,
Nyme^en

den biaauwen op den üundisberg, nu de markt; Gra-

vmèhage dea iriuen graveateea ea «te Benthêim heeft

men neg deo Drnsaasiteea. Het zgn overblgfaelen vaa

de overoade instelliag, iater met de kleuren voor de

drie standen onderscheiden*

Men heeft de roode kleur vau den leeuw, in het wa-

pen van Molland ak de kleur vaa het Christeadoro,

met die klearg welke de geestelgkheïd voerde , ia 'ver-

band gebragt. Daar Graaf willem I bij sijnen logt naar

het heiÜge land het wapen met den r^odm leeuw heeft

aaogeooBieat kan het ohrisleiyk deel van dien legt

op de keaa van de kleur des leenwe invloed gehad

hebben. Ook hel kniisieeken der kruisvaarders was rood;

zoo zou ook later de blaauwe toog en nagels van den

leenw, hg hel opkomen van den derden stand, sgn

aangenomen. (J) Dal het blaaim de kleur der hnrger^

schap in de steden was, daarvoor kunnen onderschei-

dene bewijzen worden aangevoerd, die echter bier niets

Ier aake doen.

Jle drie kleuren der geregtssteenen, (2) die van de

(T) Het oude gebeeldhouwde en geverwde ^vnpen van Holland
^

hoTcii den ingang; d(;r gcTanfjenpoort te ' s Gravonha^e ^ liWft DOg dttt

rooden ieeuvv » londer btaauwe long ea nageU.

(2) Men vindt oTcr de geregtssteenen eenige bijzonderheden Ter*

meld by soordewier
,
Regtsoudheden , Utrecht , 1B53 ; Yoortt io dea

Navorscher 1855 en 1856. De bijzonderheden omtrent die te Leiden,

bol} ik to dAQkeu Ma de fi«er«n AieliiTiurii «n Sladt Anhilaol «Utart
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middeneeuwen dagteekeneo, doch welke nog onder de

Graaflijke regering van het Bourgondische huis bijzonder

xijii in stand gehouden, kunnen wei niet beschouwd

worden regtstreeks in verband te staan tot het ontstaan

der driekleurige vlai; , maar zij bragten cr zonder twijfel

toe by, om de vereeoigmg dier zelide kleureo, bij het

volk als geene vreemde saak» integendeel eer als iets

van overlang hier te lande eigen te beschouwen, toen

bij het optreden van het Graaflijk Beijersche huis , in de

heerschappij over deze landen, de vereeniging van het

wapen van Holland met dat van Beiferên , ook de

vereeniging van het rood met het wit en blaauw in

de hofkleeding van het Graaflijk huis ten gevolge had.

Dat rood, wit en blaauw vereenigd, kon daardoor Ie

eerder als de volkskleuren worden aangenomen, ais

zoodanig ingang vinden, en als vlag in gebruik geraken,

Welligt is er overeenstemming in de oude overlevering

der verpligtingen aan de kleuren der vlag gehecht: rood,

vroomheid, dapperheid} wit, trouw; —- biaauw,

standvastigheid, met de aanw^sing der kleuren van de

geregtssteenen ; rood, godsdienst; wit» de verplig-

tingen jegens de regering des lands; — blaauw, die vau

de burgerij of het vrije volk in het volksbestaan*

In de eerste helft der zeventiende eeuWf schgnt de

herinnering aan eene Grafelgke vlag nog levendig te

zijn geweest. Vondel
, wiens Gij^breekt van Aenutel

meer de voorsteliiogeu en toestanden van zyne en de

voorgaande eeuw dan van de dertiende < die van xgnen

held, aan s^ne toeschouwers gaf, laat ixn PiusTir,

heer van Waterland
, [\) hij tot Admiraal verheft,

der Graeven Plagge voeren; deze vlag moet hij dus bij

zijne toeschouwers als nog genoeg bekend geacht hebben.

Het doet ons denken aan eene Graaflgke Hollandsche

(1) Vyfde iMdrgf , Se en 4« tooneel.
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yUg van vroeger tijd. Er kan bedoeld zijn, óf de oude

vlag met den rooden leeuw op geelen grotui, óf eene

zameugesteld uit de kieureo van dat wapeu ia later^

tgd goud, met den klimmenden rooden leeuw met

blaanwe tong en nagels, derhalve rood-geel-blaauw

,

waarbij eene verwisseling van het geel tegen wit niet

vreemd zou ztjo, daar toch de Graaflijkheid, onder de

drie kleuren der geregtssteenen , het wit had , welke

verwisseling in allen gevalle later, tgdens de graaflgke

regering van het Beijersche huis zon hebben plaats j^e^rc-

pen. Men kan uit yoikdei^s bewoording van der Gratven

f^i^g^% altijd tot het vroeger bestaan van eene Graaf-

lyke Tlag besluiten , hoe die dan ook bedoeld a^g.

Na de vermelding dezer bijzonderheden , zonder daar-

uit echter verdere gevolgtrekking te wiileu afleiden,

komen wij terug tot het tydperk der Graafl^ke regeriog

van het fieyersche hnis.

Van groot gewigt is de mededeeling van den Heer

GDTOT, in het X* deel der Bydragen tot de Fad€rkmd'

ëühé Gwehiêdemê en Otêdhêidkumdê ^ door onweder*

sprekelijk bewijs uit het graaflijk rekenboek gestaafd

,

dat de kleuren der hofliverei dier vorsten , als graven

van Holland en Zeêhmd^ waren rood^ wil en blaa$t».

Het rood is afkomstig van den Leeuw van ffoUand,

het wit en blaauvv vnn het wapen van Betjeren, Hel

goud of geel van den grond van het wapen van J/oU

land 15 weggelaten , zoo als zulks in die tgden meer

plaats had*

Opmerkelijk is het , dat juist dezelfde kleuren ook

in bet wapen van Zeeland voorkomen. Dit wapen

is voorzeker van den graaflgken tijd herkomstig. De

zwemmende leeuw is rood op gouden grond ; de zes

golvende banden die het water voorstellen, zgn blaauw

au wit, eene treilende overeenkomst mei de kleuren
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van bet Beijênohe giaallijke wapen van Halland en

Zeeland, De vlag der Provincie is almede rood , wit

en blaauw, mei het wapen in het midden* Het geel

van den grond van het bovendeel ran het wapen ia

ook hier weggelaten. Het een en ander brengt ons

terug lot het Beijerêcke tijdvak, en tot het vermoeden

van het gelfjktgdige ontstaan met de ttollandsehe vlag*

De tegenwoordige atadsvlag van Amêterdam draagt

almede in «ich een opmerkeigh kenmerk van overeen-

stemming ia de schikking Iiarer stads wapeukleuren

,

met die in de Hoiiandsche vlag, waarhij alleen het

zwarr het hlaauw vervangt. Deze stadsvlag was oadt^ds

rood, zwart, rood , met drte witte kraiaen op het rwart.

Ten tijde dat gravirj jiarGARKTHA aan haren zoon

IVILLBM V , als verheider of stedehouder de graafiijkhcid

opdroeg^ was aan haar hof de liver^i der Hoiiandsche

beambten rood«geel ;
bij haren soon Maanw-wtt, de

Beijerscbe kleuren.

Reeds bij den aanvang der regering van dit huis

ontstond de hinnenlandsche tweespalt met de nawn
Boékêeh en Eabffljuwmek; ss^ zijn geUewen nog lang

nadat de oorzaak (de twist tusschen moeder en zoon)

had opgehouden , zelis nog onder de regering van

het opvolgend stamhuis, toen dit in het OoaAenrgk*

scfae overging* De floeksche partg droeg ter nndei^

scheiding i^mfée boedai of mutsen, de Kabeljauvrsdie

graauw^ licht-^raauw, graauw-bïaauw. De Heer GüYOT

verhaalt ons nog, dat in 1351 de aanhangers van

MAEeiBBTHA , meestal Hoiiandsche edelen met hnn ge»

volg , het geel van het Hoiiandsche wapen In hnone

liverei weglieten , ofschoon dit in de hofliverei der

gravin nog bestond , hetwelk dus in zoo ver overeen-

stemt met die weglating b^ den Interen graaf wuuw Yi

in de hofliverei, blgkens de aantedtening des schat*

meesters fü. vak dobp.
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De partijkleurea waren zeer algemeen onder het volk

en werdeo dus Dationaai. Geen wonder, dat toen de

twist bedaarde, die zelfde kleuren zich van lieverlede

tot eene meer algemeene volksvlag hebben vereenigd,

gelijk zij bij de uitmonsterini; der hofliverei vaa den

graaf gezien werden, üel ineensmelten van het hiaauw

en wit tot graanv was voor vlaggen of vaandels niet

geschikt, bier bleven de twee klenren suiver van een

gescheiden, ook waar de vlag als leus gevoerd werd»

In de scheepsgevechten in 1351, in Zeeland en op de

Maoê^ tusschen iiARGAaaTBA en wilum V geleverd, aal

aan de eene zgde het wapen van Hm§gm$wm^ nevens

den Hoüandsehen leenw of zijne kleuren, aan de

andere zijde het wit-blaauw in de wederzijdsche vlaggen

en standaarden en op de zeilen zijn vertoond geworden.

Oe partyschap later voortdurende, bleven vele sleden

óf Hoeksch 6f Kabeljaauwsch. Nog in de laatste helft

der zesLieiide eeu^v ziet men op verschillende albeel*

dingen schepen met de fieijersche kleuren , veelal ver-

dubbeld, legeBOver andere die rood en wit» of rood en

blaanw hebben. Doch deze onderscheidingen worden

doorgaans nevens de volledige, almede veelal verdub-

belde üoUandsche vlag gevoerd, zoo als zulks verder

in b^zondere beschrijvingen dier stukken zal worden

aangetoond.

Deze tafereelen zijn wel van later tijd , maar van de

tgden der laatste helft van de veertiende en van de

vgftiende eeuw is niets tot ons gekomen, dat eeoige

zekerheid oplevert*

De stedelijke rekeningen van de vitrusting van sche-

pen in dien tijd maken geene melding van vlaggen.

Die in hei Arcbiel van Leefden in 1399, tot eene onder-

neming tegen Siavaren^ en van 1477 tot 1479^, aan

welke laatste een deel ontbreekt, spreken alleen van

wimpels met de stedelijke kleuren die de schutters voer-
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rastisgen bg de koopvaardg schgnt niets in die tgden

aangeleekend te zijn , dat ts bewaard gebleven*

Toen de partijschap niet weer aanleidiog gaf lol bur-

gerkrgg, welligt reeds niet lang nadat de vrede tusschen

moeder en zoon in 1354 gesloten was, of in de tns«

schentgden van rust , wanneer de twisten der partijschap

smeulden, zenderweder uil te barsten, zal men, vooral

voor de ondernemingen naar verwijderde landen, eene

meer algemeene koopvaardgvlag in de vereenigde kleu-

ren van ffoiland en Bmferm allengs meer en meer

Lebbe li véikozen, bov en de vroegere vlag met den

rooden leeiiw of zijne kleuren, die thans niet meer

alleen het landsheerigk wapen of zgne klenren uit»

maakten en boven de vroeger gebrnikelijke stedelijke

vlaggen. De Beijersche vorsten woonden meermalen

persoonlyk de krygsoodernemingen bij en voerden het

bevel op de vloot, althans zullen zy die wel hebben

geïnspecteerd. De kleuren der liverei die op Hun eigen

mantel prijkten en waarmede hunne volgelingen waren

uitgedoscbl, gaven aanleiding om ook die kleuren in

vlag of standerd te voeren. Het blgkt niet welke vlag

of standaard de Graaf op zyn schip voejrde* Sr is reden

om te onderstellen, dat die nu rood- wit - blaauw zal

geweest zijn. Ëeoe vaste Manoe was er nog niet. Wan-

neer de vloot na den strijd weder uiteenging en tot hare

«igenigke bestemming, de koopvaart, terugkeerde, zal

voor die bandelsondernemingen , waarvoor eene algemeene,

uil de bij het volk reeds lang bekende kleuren zamen*

gestelde vlag wenschelijk was, die vlag behouden en alzoo

meer en meer als volksvlag in gebruik gekomen zgn* Wie
eenmaal deze, door helderheid zoozeer uitmuntende vlag

voerde, zal voor zoover Lij niet door gewigtige redenen

genoopt werd, daarvan terug te komen, van de driekleur

hebben blgven gebruik «aken.
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Op deze wgse moest het gebruik der driekleurige

vlag alieogs meer algemeen wordeu ; er bestaat, op grood

yan het aaDgevoerdei veel waarscbijnlgkheid , dat de

Hollandsche vlag, zoo al niet reeds in de tweede belfc

der veertiende, toch in het begin der vijflicuJe eeuw

naar verre laoden is begonnen gebezigd te worden. De

kleuren van den Uoliandscben leeuw werden in Let

rood en blaauw der vlag bebouden; even xoo de drie in

het Zeeuwsche wapen. De vroegere stedelijke vlaggen
'

moesten hij hel opkomen van vele koopsteden aanleiding

tot verwarring geven; zij werden voor huiteoslands

onnot en vervielen , of werden nog bier en daar, even

als de part§vlaggen , nevens de volksvlag gevoerd. De

partijen bleven bestaan, en behielden hunne onder-

scheiding. Zoo zullen Fiurs van clbbf, jan yam naald-

wux, nuKS YAM BBXDBRoni en MONCTOoaT» bunne Uoek-

8cbe kleuren bebben bebouden, bg de btnnenlandscbe

oDderDemingen hunner onderzaten ; de Kabeljaauwsche

hunne Beijersciie. De Uoilaudsche driekleur zal daar-

entegen allengs hij de groote scheepvaart meer en meer

zgn in gebruik gekomen» als vertegenwoordigende des

Landbeers gebied in verre landen, waar xij door den

nijveren volksgeest in het Beijersche tijdperk , toen

koophandel en meevaart zoo groote uitbreiding eriangdent

meer en meer gekend en geëerbiedigd werd.

Het gebied van bet Beijerscbe graaflgke buis, strekte

zich uit, behalve Bolland en Zeeland^ over Friesland

als heer van dat gewest , en over Henegouwen, Het

was , vooral in de latere tgden zgner 80 jarige regering,

zeer bemind; bet muntte uit door een welwillend be-

stuur en het verleenen van vrijheden, waardoor het

volk aan het graaflijk geslacht zeer gehecht was. Koop-

bandei en aeevaart namen bijzonder toe. Een krachtig

volksleven ontwikkelde zicb, zelfs door bet voortduren

der partijschap, hij de welvaart die er beersebte , en door

3
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bet opkoraen tm èem mijwem bvr^er- of middensUnd

in de steden, in het laatst der vetf tiende eeuw kwam
op bei voorbeeld ea door het bezoeken Yao Frankrijk^

Spami0tüP€rêmgulatéa]Mmèitn — deMiéitUmmbekt
zee, bet gebruik rmn bet lioapes, ecfst op die verre

togten en daarna meer algemeen bij de zeevaafl hier te

laode io zwang. Die uiibreidiog der vaart deed ook de

beboefte aaD eeoe natioaak vlag oataiaaa ea men nag
aaonenen, dat de algemeeiie koopvaardgvlag bier te

lande gclijkerhand iriei Let kompas \s in gebruik ge-

komen, beide al& een noodzakei^k gevolg van de vaart

op meer a%elegeii landen , dan WNeger het geval was»

Bg de Nederkndscbe Marine én evenieer bg de onde

Oost-Judische Corijpaguie (1), Leeft van oudsher de

overlevering bestaan van den hoogen ouderdom • der

Nederlandsche vlag, van tijden lai^ ró&t den opstand

tegen Spat^'ë $ van daar dat bg de marine bet gescbrift

des Heeren Dl jorgi, over den oorsprong der Nedcr-

laudsclie vlag, bij zijne verschoning by velen geen

ingang vond.

Tolkioverleveringen m<^en worden mistrouwd, xoo

niet verworpen, waar aannemelijke bewijzen van bet

tegendeel zich opdoen. Is dat het geval niet , dan ver-

dienen zij veelal geloof, aitbaus een grondig onderzoek;

hebben dikwgls eenen grondslag» die door soodanig

ondersoek bevestigd wordt* Vooral indien er omtrent

de zaak zelve wisseling van omstandigheden heeft plaats

gegrepen, gel^k bij de ^iederiandsche vlag, door de

staatsgebeurtenissen die de geschiedenis vermeldt bet

geval was , — waardoor de berinnering aan zoodanige

met de vaderlandsliefde in verband staande overlevering

bij tyden weder wordt opgewekt, — strekken zoodanige

(1) Hjja vader, die de Ooft*Inditctie Compagnie in de laaUfe

helfl der voorgaande eeuw tel den mns van lapilein ter lee wat

oj>saklonmen I wae ook vin die neenins.
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gebeurunissen krachtig om de overlevering te bewaren

en bij bet volk te oiiderboadem

Het Bourgoudiscbe buis, hetwelk het üeijerscbe io dc

graaflgke regering opvolgde
^
by den afstand van Gravin

JACOBA aan baren Neef miFS den Goede in 1433, bad,

gelijk zulks door de aanhaling uit bet iwccdc stuk van

den Ueer gdtot is aaDgetoond» in zyn stamwapen ouder

andere öok dezelfde kleuren, rood, vrit en blaanw.

De baeion de capitaine van eenen eondutier eener

compagnie van ordoiiiiaiicic onder karel den Stoute^ was

omwonden met blaauwe en witte zijde. Be maonen

van wapenen badden op bun barnas een St. Andries

kruis van rood fluweel; de Jehier9 droegen paletots

half blaauw , half wit , met een rood St. Andries krnis

daarover been: Momeigneur fera faire paletots de

dmuB eouUurSf aeeavair de bleu et de blatic par moitié^

a iout la eroi» SaitU Andrieu de rouge^

Ware ook zelfs bet rood niet in bet oorspronkelijke

slamwapeo geweest, dan zou die kleur door den Hol land-

schen Leeuw tocb in het graaflijk wapen gekomen zijn.

Wanneer dus^ zoo als hierboven als boogst^waar*

schijnlijk is aangenomen, dc vlag van deze kleuren reeds

allengs hij de koopvaart hier te lande zicli had ingesteld,

was er geene reden deze te veranderen of te verbieden.

De oorspronkel^ke Hollandscbe koopvaardgvlag streed

niet met de graaflyke kleuren van dit vorstenhuis; sy

wareu integendeel bij de landmagt of lijfwacht in gebruik.

Wg vinden wel , dat op de schepen , welke ten jare

t475, tydens kabel den Stoute werden gewapend, ter

Bescberming van eene groote naar de Ooetxee bestemde

koopvaardijvloot legen aanranding van Franscbe kapers

,

bel wapen en de standers van den Hertog nioestcii ge-

voerd worden, maar gelgk vroeger reeds is opgciuerkt,

bet onderscheid tusscben wapen en standers is niet op«

3*
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gegeven. Die standers konden van dezelfde kleuren zyn.

Het strijdt daarenboven geensains met het gelijktijdig ge-

bruik bij de koopvaarders van cene volksvlag, indien

bet gebruik daarvan in dit gedeelte van 's vorsten gebied

mds bestond. De schepen waren slechts ten deele tot

den krgg uitgerust, de overige ongewapend*

Uit het Bourgondische huis ging het gebied der Né-

derlanden over in dat van Oostenrijk in 1482, met de

12jarige voogdyschap vau Keizer suiuiiUAAay by den

dood van zyne echtgenoot^ de Gravin mabu, over hunnen

zoon PILIPS den Seho&m» Het stamwapen van Bour-

gondie werd met het familiewapeu van dit vorstenliuis

vereenigd , zoo als het ook later by filips II van Spanje

in diens familiewapen voorkomt» en in de afbeelding

van den koninklijken standaard wordt gevonden « die ge*

voerd >verd op het schip der Onoverwinnelijke vloot,

waarop de Hertog van MEDINA sidoma als bevelhebber

was ingescheept-

De kleuren in dit familiewapen van Bowrg&ndie zijn

,

gelijk uit het stuk van den Heer GOTOT reeds is aange-

haald, azuur, goud, zilver en keel (blaauw, geel, wit

en rood); het rood bekomt weder voor hef graaf4ehap

den voorrang.

Toen deze gewesten een voornaam deel van het uit-

gebreide Bourgondische gebied gingen uitmaken, kou

hierin geene aanleiding gevonden worden, indien er

reeds eene vlag rood-wit-blaauw als volksvlag in ge*

bruilT was , zulks tegen te gaan , het waren toch van de

vorstelijke wapenkleurcn. 1d allen gevalle kwam hel

graafschap, met zijtie volksvlag, zoo die bestond, aan

dit vorstenhuis. Dit was niet het geval met oorlogsbanie-

ren of de vlag op de oorlogschepen ; deze moesten van

den vorst zeiven komen , of door hem worden ingesteld.

De kiijgsstandaarden der vorsten van Bourgondie

hebben reeds vroeg een St« Andries kruis gehad; ten
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tijde van jan zonder y&££S in 1411 \yas dit Bourgoo-

dische teeken de leus der party die dezen vorst aanhing.

Onder het Bourgondiesch Oostenrgksche huis werd het

Bourgondische kruis, of ook de duhbele zwarte adelaar

des Duitschen Rijks, in de krijgsbanieren te land gebe-

zigd. £r was toeo, even als later, veel verscheidenheid

ia de vaandels te land en bg de vlaggen ter see. Eene

banier rood-wit-geel werd ook reeds gebezigd. Dit een

en ander wordt door platen en leekeningen van dien

en later tijd bevestigd. Zoo vindt wen in een plaatr

werit van ho6ISBBBG, » kurzê ErzeUhnUê wié Ke^êer

CAROLVS T «ft Afriem dem Konig van TWittV, soo wm
dem BAiiBAiiOssEN mrtrieheii^ zur Hulffe homl ^c. in

1535» dat de schepen bij dezen togt gebezigd, voeren of

den dubbelen adelaar, het Bourgondiesch kruis, het

Spaausche wapen, 6f eene vlag met drie horizontale

banen. De kleuren niet aangegeven zijnde, kan het 6f

de Keizerlijke, rood-wit-geel
,
geweest zijn, 6f de Hol-

landscbe , rood- wit - blaauw , hetwelk niet onmogelijk

schgnt* Holkmd en Zeeland waren toen reeds onder

V vorsten gebied, en er kon dus ook wel één of meer

schepen uit deze gew^esten bij tegenwoordig zijn ge-

weest, liet schip dat deze driebanige vlag voeit, heeft

die aan elk der toppen en bg herhaling op het dék aan

vlaggestokken. Het was op dezen togt, dat kabil T de

ridderorde van het Bourgondiescb ki nis heelt iu^esteld.

Het Bourgondiesch kruis, bestaande uit twee over elkan*

der gelegde geknopte lauwertakken, die gezegd worden

door wrijving vuur te geven, is, even als de vuurslag

bij de orde van het Gulden Vlies, bet zinnebeeld van

door naijver aangewakkerde, ridderlijke en krijgsmans-

deugden; het is dus bij uitnemendheid geschikt voor

eene kr^gsbanier* De vuurslag werd ook wel daarin op

het midden van het kruis geplaatst. Het kruis is in de

scheepsvlaggen van dien tijd purperrood en kon alzoo
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niet op een roóden grond worden gebezigd, fijj den aan*

vang des opstands faadden de drie Taandels bg de Spaan-

sï-be regirticjiten , het eerste la Coronela
,

(het kolonels

vaandel), blaauw of violet naar den Guidon van CtutUie^

de beide andere wit, alle met bet fioargondiscbe krnis» en

op bet midden bet wapen van Spanfêf Castiliê en

Leon
, waarop, iia de vciovcriDg van Portugal in 1550,

en surloat, bet wapen van dien slaat was geplaatst,

met zijne zes gouden kasteelen op rooden grond, op

bet midden de quina^^ zijnde vijf blaanwe scbilden op

zilveren grond, elk met vijf zilveren bisans of penningen.

f)i( btaioui van Portugal is later, onder filifsV, door

de Franscbe leliën op blaauw veld vervangen.

DetegenwoordigeSpaanscbe vlagdagteekent vanSARitlII.

Het schijnt , dat er bij de vaandels der regimenten

van de Spaausche krijgsiiiagt hier te lande reeds spoe-

dig verscheidenheid bestond. Men vindt in de platen

van HOGiffBiEO in bet werk van attsdtgir, de Leam
Belgico^ gedrukt te Këulm in 1583, bet vaandel wit,

met liuur^oiitliehch kruis j
— een ander, Waarvan de

bovenste helft met schuine ruiten, de onderste beift

effen, met bet Bourgondiescb kruis daarover been; —
een vaandel wit , met' vier zwaarden in *t St. Andries

kruis geplaatst, de gevesten naar liet midden; — een

ander geheel met borizontale banen, waarover het Bour-

gondiescb kruis; ~ nog een van boven effen wit, van

onder gestreept met betzelfde kruis; later ziet men

op het witte vaandel met dit kruis in de vier vakken

elk eene spheer. De vendels der kavallerie liebben het

Bourgondisch kruis met i^ioemen op het veld en den

vuurslag op bet midden ; — andere bebben een doods-

hoofd en gekruiste doodsbeenderen. De kleuren dezer

vaandels zijn in deze platen niet nangeduid.

Een handschrift op de koninklijke Bibliotheek te

Brusêêlf door w. ra ooetkh, rederijker te Meehelên,
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iD dé eerste helft der 17'* eeuw TerTaardigdt met 6d

gekleurde teekeningen, voorstellciide do kleeding , wa-

penen en standaarden der benden , die gedurende de

Nederlandsche beroerten in de 16^ eenw, zoo onder de

Spanjaarden als onder den Prins van Oranje , den Hertog

van Anjou en onder den Aartshertog matthias gediend

hebben
, geeft ons ten aanzien der kleuren in de vaan-

dels nadere opheldering.

Men vindt Fol. 12, het Spaansche vaandel, wit met

Bonrgondiesch kruis, versierd met figuren, ook afgezet

met randen , rood
,
groen en wil ; — Fol. 1 1 , een

vaandel rood-wit-geel ; — Fol. 12, een ander rood-

geel-swart, met het Bonrgondiesch kruis; — FoL 91)

94 en 160 siet men de Spaansche ruiters met puntige

vaantjes aan de lansen, geel- wit of rood -geel; — wit

met geelen rand en rood kruis ;^ — zwart en wit ge-

ruit; — rood, met een wit doodshoofd en gekruiste

doodsbeenderen :
—^ rood met wit liggend geraamte ;

—
vierkante vaantjes, u^voen met geelen boord en franje

rood-groen , in het midden de gouden spheer:— zwart

met wit geboord ; — zwart met wit omzoomd , in het

midden den gekrnisten CHRI8T03 met bloedige striemen. (1)

Deze gekleurde afbeeldingen komen vrij wel overeen

met de boven vermelde, en toonen aan, dat er veel

verscheidenheid in de vaandels der Spaansche leger-

benden bestond. Met dat al ziet men er geen schijn

van eene vereeniging van kleuren rood» wil* blaauw,

evenmin van die der Spaansche koopvaardij vlag die er

bestond, rood-geel-blaauw. Dit was ook niet het geval

bg de Spaansche zeemagt. Tgdens de regering van

FIUP8 II is de vlag bg de Spaansche Marine steeds ge-

weest wit met het Bourgondiesch kruis , met of zonder

(]) Ik li«b daie ligionderliedeo , door tuaiolienkoiii*! vaoZ.!!* feiant

fa BruêÊêlp to ilankeii aan do welwilleiidheid vtn den Heer «out »
BKAüWiBi VAV asmAVD aldflir*
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het wapen vaa Spanje op bet midden. Bij de krijgs-

toerustingen te water hier te lande, door het Spaansch

bestuur bevolen, soo als dte te Amêierdam in 1569,

1572 en 1573 onder Graaf i» B088ü, werd deselfde

vlag gevoerd als op de schepen die uit Spanje alhier aan-

kwamen, wit met het Bourgondiesch kruis. De in Spanje

aangehunrde HoUandsche schepen badden deze vlag

veelal aan den grooten top, en buitendien de Hollandicbe

driekleur aan voortop en vlaggestok. Men ziet op som-

mige aiheeldingen nog een standaard of wimpel rood-

groen, welke kleuren ook op de vaandels biervoren

omschreven bg ox gorter worden aangetroffen.

Een naauwgezet onderzoek in de Bourgondische bi-

bliotheek te Brussel^ (1) zoo in de handschriften als ia

de gedrukte werken , over het tijdvak van het Graaflijk

bestuur van dat Yorstenbuis bier te lande, beeft niets

aan bet licht gebragt, ten aansien van bet al of niet

bestaan der vlag rood-wit-Llaauw. Ook in de Joyeuses

entréee van flUFS den Goede af, tot filifs den Schoons

^

vindt men geene banieren met deze kleuren. Zg schijnt

derhalve in dat tijdvak geene vorstelgke of rijksbanier

geweest te zijn , ofschoon ook bij dc krijgsmagt of lijf-

Wacht, manschappen met deze kleuren werden gekleed.

Desniettemin hebben er in de verschillende landschap*

pen , beboerende tot bet uitgebreide gebied der Torsten

uit het Bourgondische , Oostenrijksche en Spaansche huis,

by de handels-scheepvaart bijzondere vlaggen bestaan,

die aan de vorstelijke kleuren ontleend waren , of daar-

toe behoorden. Het waren die van dm guartUrê van

daar he$ eehip toêhekoiM^, zoo als het bevelscbrift van

Keizer karel V van 1549 zegt.

Tijdens de regering van dezen Vorst was de vlag*

rood»wit*blaauw , reeds bier te lande de algemeene volks

(1) Dit ondersoek heb ik almede Ie danken wn de beieidmrdig-

heid der in do voorgaoudo noot gonoemdft Beeion.
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of koopvaardij viag ; dit wordt door de nog bestaande

afbeeldiDgen geooegzaam bewezen , gelijk hierna zal

worden aangetoond.

De oudste vlaggeboeken en vlaggekaarten , die hier

te lande bekend zijn, zijn van het laatst der 17® en het

begin der volgende eeuw. (1) Zy dragen evenwel in

zich de stellige hlyken » dat zg uit veel vroegere opga-

Ten zijn overgenomen of te zamengesteld* Men vindt

daarin eene Spaansche koopvaardij vlag
, rood-geel^

blaauw ^ — eene andere, rood-toit-geel ; — eene vlag

van de galjoenen , raod'Wit'geelf de dubbele zwarté

mUiaaTt cmrin^d van de orde van he^ Gulden F'liee

ffi hei wii ; — eene vlag van Flaanderen , raod-wii^

geel, in het wit het Bourgondisch kruif,

De kleuren rood*wit-geel waren, zoo als reeds is aan*

getoond, hofkleuren van het Bonrgondisch^Oostenrijksche

hnis. Zg vraren oorspronkelgk Bonrgondisch , men vindt

die bij verschillende gelegenheden, zoo wel als banier,

en ook als hofkleeding aangegeven onder de regering

van Keizer xamk T; zoo was hg de TriumpkeUeke

Ineampie van dien vorst met zgn' zoon mups te

Antwerpen iii 1 549, de eerewacht dier stad uitgedoscfat

in kleeding en met pluimen ,
rood-wit-geel.

De vlag rood-wit-geel, ofschoon zij eene rgksvlag was,

werd, zoowel in Spanje ah in Flaanderen^ als koop-

vaardijvlag gebezigd. Zg was echter niet hij de Marine

in gebruik. De Adelaar en het Bonrgondisc be kruis,

die er in gevonden worden, wijzen van zelvcn terug op

de tjdvakken der Bourgondische en Oostenrijksche rege*

ring over de landen waér zg gebruikt werd, en die

haren oorsprong aantoonen.

Sommige schryvers in den Navorecher van 1852

(1) C. Allird, JViêWwe Bollandsche SeheêpsbouWf gedrakt to

Jmsterdam^ in 1695, en vervolg 1706. S. ra Vuii, Dê de9riughti$ê

WêeweHf Amtterdem^ 1705. ^
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beweerden » dat de vlag rood*wit-blaaiiw de oude koop-

aard
fj
vlag van Spanfe zou i^a. De onde in dat land

nog voorhaDdeo v]aggekaarten zouden snlks kannen

staven.

Indien die Waggekaarten mogten zgn van den tyd, dat

Nedm'iand met Spanje onder één gebied stonden , na*

melgk van het tgdstip , dat Fiura de Sehoonê in 1605

Koüii/g van Spanje werd, tot den afval der Neder-

landen f onder ram U , dan zou bet niets Lewyzen

tegen het vroeger bestaan in Nederland deser vlag,

noch tegen hare herkomst nit de tijden der Graaflgke

regering van het BeijerscLe huis, en tegen het reeds

meer algemeen gebruik dier vlag als koopvaardijvlag bier

te lande t onder die van het fionrgondisebe hnis» vdór

dat die landen met Spanje onder éénen scepter kwamen.

Het zou alleen bewijzen , dat zij op het gegeven tijdstip

ook bij de Spaaosche koopvaart gebezigd werd.

De koophandel tusschen Nederland en Spanje is ver»

moedeljk reeds in het laatste gedeelte der vgftiende»

maar vooral in het begin der zestiende eeuw, eeer toe*

genomen , en daar die landen , van laatstgenoemd tijd-

stip , onder hetzelfde oppergebied stonden , zou het niet

onwaarschijnlgk zjn, dat men zich bg de koopvaart

tnsschen de beide landen van dezelfde vlag bediend

bebbe» en de Spannsche schepen naar Nederland be-

stemd, evenzeer als die uit deze landen naar Spanfet

de HoUandsche vlag voerden. Dit kan aanleiding ge-

geven hebben , dat men op de vlaggekaarten van dien

tijd, deze vlag als eene Spaansche koopvaardijvlag ver-

meld vindt, gelijk men ook de bovenvermelde vlag, rood-

geel-blaauw * als zoodanig in vlaggeboeken hier te lande

vindt aangeteekend. Het nabijkomen der klenren dezer

twee vlaggen in hetzelfde rijk, kan ook zelfs aanleiding

gegeven hebben , dat men ze onderling heeft verward*

daar men te dier tgde toch op de vlaggen niet zeer
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naauwkeurig was. Daarentegen is het niet waarschijnlyk.

dat er óör de zestiende eeuw eene Spaansche koop*

vaardgylag bestaan Lebbe. Zelfs de vlag rood-geel-blaanw

kan welligt eene HoUandsche zijn, van oude herkomsi.

Kaartenboeken
,
waarop schepen met vlaggen zijn afge-

beeld, het zjj in manuscript, of naar de originele in drnk

verschenen, van bet tijdvak der ontdekkingen van de

Portugezen en Spanjaarden, vd<$r bet begin der zestiende

eeuw, zijn door mij, of door de wel willende medewerking

van anderen geraadpleegd, maar geven geene oude Spaan*

scbe vlag van de kleuren rood*wit-blaanw, noch ook rood*

geel-blaanw. Zij zijn óf éénkleurtg óf niet een kruis. (1)

Wen mag het dus er voor houden, dat er geene oudere

Spaansche koopvaardij vlag heeft bestaan, dan ten tijde

van Keizer kahil T.

Ben aanzoek, gedaan door tasscbenkomst van den

Spaanschen gezant hier te lande
,
bij het Hydrographiesch

bureau te Madrid j om een onderzoek hieromtrent in

te stellen, is onbeantwoord gebleven* Ook die bij

andere personen zgn vruchteloos geweest.

(1) Twee JSlanuftcript'A liassen van zeekaarten op óc Konmlclijke

bibliotheek te ** ffage, de eene van den Grauf rRF.DKRic de AjNCOKA,

in het Iatijii,'van 1528, de aadere zonficr naam nfjaartnl
,
waarschijnlijk

nog vroeger, toor den Dauphin van Frankrijk vervaardigd
, hebben op

de sehepen geen kenbare vl^rrgcn
;

zij zijn rood of blaauw, benevens

roode wimpels, Eene kaart \ait Spcuij!? , lób'0 ,
bij zznox te Venetië^

heeft alle "vlaggen wit met ISourgondisch kruis. Vicomte de sAi\t/kem
,

Atlas van de vroci^-sfc vnidekkingen der Portugezen , f(? Parijs ge-

drukt 1842 , liccft Tiirta dan de gewone PortuKeache Vla[;
;
op pén

blad is nog
,

op een schip naar yffrika gerifjt
,
Llijkens hijschrift in

1346, eene vlaj^ rm t 5 horiionlale banen ongekleurd. In ilca in

1850 te jMunchcn uitgegeven Atlas: kdnstma.jjn , die Entdeckung

Amerika's , welke kaarten gekleurd te Neurenberg voorhandenwaren,

worden «lechts twee scheepjes gevonden met gekleurde vlaggen , enkel

rood. In HOOENBERa en BRAU^'s Civitatc , Orbvm terrarum
^
Colonïaef

1578 ,
gekleurd exemplaar, vindt men de Sjmaiiselie en Pdi (njjesche

Tiaggen
,

geheel blaauw ol geel , alleen in het tweede deel Prospect

ti^megen eene vlag rood-wit-blaauw.
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Bq zekeren letterkundige te Makon heb ik in 1826

een Spaansch boekje gezien rsa de eerste helft der

zestiende eeuw, waarin de vlag rood-wit-blaauw voor-

kwam als haodelsvlag van Spanje , doch met het bij-

schrift, zoo ik mij de bewoordingen wel herinner , de

ku Prcüimiaê dê Bla/nAru*

Toen het geschrift van den Heer Dl loxoi, over den

oorsprong der vlag, in het licht verscheen , heb ik aan

dien Spaaoschen letterkundige geschreven * met verzoek

mg dat boekje ter inzage te willen toezenden, doch

kreeg ten antwoord , dat het, na vele aangewende moeite,

niet was geluk i liet terug te viuden.

Ofschoon nu ^ zoo als vroeger reeds is gezegd , zoo

ver de in het werk gestelde nasporingen hebben ge<

reikt, wel geene volstrekt stellige bewijzen voor het

reeds , gedurende de tijden der fieijersche en der Bour-

gondische Graven , hier te lande in gebruik geraken der

Nederlandsche vlag zgn voor den dag gekomen» zoo

zgn er evenwel b^ het geheel gemis van eenig bewgs,

welke vlaggen , men buiten de stedelijke, gedurende dien

tijd ais koopvaardijvlag heeft gebezigd, dan ook geme
bewijzen tegen de mogelijkheid daarvan voorhanden,

terwijl er toch, gelijk gezegd is, min of meer aannemelgke

gronden zijn, waarop het aanwezig zijn der vlag, vroe-

ger dan tijdens den opstand tegen Spanje^ als genoeg-

zaam zeker mag worden verondersteld. Wij laten hier

geleidelijk volgen het een en. ander, wat ter onzer kennis

is gekomen, dat hiertoe strekken kan.

In de boekerij der stad Hamburg wordt gevonden een

handschrift in Middel-Rijusch dialect van de eerste helft

der vgftiende eeuw , zgnde het verhaal van eenen hnnre*

Iqkstogt, (Brantfahrt) vol gevaarlgke avonturen, van

zekeren jloheb (lothario), met zijnen schildknaap mallbr ,
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naar Constantinopel en Palêêtina, oorspronkelijk in

het Latijn geschreven, genaamd Fahula Romana de

Lothario^ in 1405 ia het Welsch (Fransch) overgehragt

voor vrouwe HARGiRiTHi, Gravio de Faudemont et

Joinville, gemalin van Hertog FRBDKRIK van Lotkarin'

gen. Deze duitsche, geïllustreerde vertaling uit de

evengenoemde Fransche , i& gemaakt te Antwerpen^ in

1437, door oi voor Trouwe susabbth van Lotharingmp

de dochter van eerstgenoemden , Gravin weduwe van

Nassau en Saarbruck^ met hulp van haren schrijver.

Het stuk is versierd met vele tusscheu deu tekst ge-

plaatste i fraai bewerkte teekeoingen, waarop in het oog

loopend meer dan andere kleuren , het rood / wit en

blaauw voorkomen , zoo lol versiering van tenten als in

banieren.

Men vindt daarin op vele tenten het bovendeel of de

top rood-wit-blaauw , de kleurstreepen in schuine rig-

ting en regelmatige opvolging der kleuren, als of de

toppen dier tenten met de dubbele Hollaudsche vlag

waren omwikkeld. Op andere tenten ziet men deze

kleuren in dier voege op de tentkap aangebragt, dat het

midden bestaat uit overhoeksche ruiten, (losanges),

blaauw en wit , het geheel ouigeveii met eene roode

l^^t; — een blaauw kruis en twee blaauwe schuine

ruiten op witten grond, omringd van rooden rand; —
de top rood , daaronder een schild blaauw-wit , regt*

standig gedeebi ; — de top rood, daaronder blaauw en

wit, hoekig uitgetand , in het wit eene geele lelie, en

van onder afgezet met gele sieraden; — de top rood-

wit-blaauw» daaronder een schild blaauw-rood, dwars*

gedeeld ; ook op andere eene barret of muts blaauw

rood of rood-blaauw ;
zoodanige figuur ziet men ook op

het zeil van een scheepje. Vaandels, met de kleuren

blaanw en wit, met een rooden wimpel er boven, rood-

wit-rood met een* blaauwen .wimpel er boven ,
betzg de
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vlag in horizontale banen, of wel met een kruis van

de genoemde kleuren geteekend.

Men ziet wgders nog onderscheidene fantasievlaggen

roet figureu: zwart met eene weegschaal; rood met drie

geele beereD;.geel en rood gestreept, enz* Voorts de

Duitsohe banier, zwarten adelaar op geelen grond;

de Fransche , gouden leliën op azuren grond ; beide ipet

een' ronden wimpel er boven; (l) de vlag vau Lotha'

ringen f
half Duitsch, half Jfrausch. Zelfs viodt men er

eene romeinsche banier, rood met de letters S. F.Q«Rm
de spreuk der standaarden van het oude i?<»me, een

purpcnoode wimpel cr Loven; wijders puuLigc standaar-

dcu , venmoedelyk ËQgelsch , wit met een rood kruis.

Schier alle vlaggen hebben een* smallen rooden wimpel

er boven , slechts enkele een blaauwen*

Wij hebben deze mededeeling niet willen terughou-

den , omdat zijf vooral wat de versiering der tenten

betreft, zeer merkwaardig is, ofschoon zg niet als een
* afdoend feit voor het bestaan der driekleur als Hol-

landsche vlag kan gelden , al Is ook uit de samenvoeging

vau deu rooden wimpel met het blaauw en wit , of om-

gekeerd, eenige gevolgtrekking te maken. Het volstrekt

ontbreken van bewyzen uit zoo ouden tyd , en de bij-

zonderheid, dat het tgdstip der vervaardiging van dit

handöchrift, 1437, overeenkomt met dat van den overgang

(t) Da Heer BiblioÜieoarif ven MBOi^wg, Br. nnstiiii van wien

mg dese nededetliDf , door Z. H> GonsiiMieiienBl aldatr b sewoiden

,

mukl de opmerUog dal het in oude tgden seer cebrttikeljjk w«,
gelgk men in desa teekwiittgen liei, een* «mellen wimpel, meeit rood,

boven de faendeit, met wepeot en dergelijke (e voeren. Zoo lied men

een* rooden wimpel boven de vaan met den DoÜioben Adelaar, waai^

uit de Duittehe klonten , ivnirt-geel*Tood , hunnen owsprong hebben

«ondent De Mheeplei in hel handfdirifk afgebeeld, hebben geeiie

vlaggen , maar meettal een rood kruit In het teil en reode wimpelt.

Zy verbeelden eorlogtvaartaigen , wier manen , en voor- ei» aohterv

ketlMlen sgn venolwntt en met kfggdieden vooriien.
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der Graaüijkheid van Holland met de verdere laod-

schappeD uit het Begersche in het Bourgondische gebied

,

doof den afstand van #agoba op mm den Gi^dê » ter-

wijl er de vereciiiging vau het Beijersche biaauw-wit

,

niet het Uollajidsche rood, of rood-blaauw , zoo duide-

Igk in te sien is, als ook dat het handschrift te Ani^

werpen is vervaardigd, maken het toch merkwaardig.

Voor zoo ver men mag aannemen , dat eene zoo in het

oog loopende aanwending der drie kleuren, als dit

hier is geschied, aan de toppen en kappen der tenten,

niet bioot toevallig kan zjjn, moet men het er voor

honden» dat de teekenaar met die voorstelling , voor de

aanzienlijke vrouw, voor wie hel stuk bestemd was,

iets heeit bedoeld of op eene omstandigheid heeft willen

zinspelen» (ofschoon het geschrift geen betrekking op

Heiland heeft) , die toen juist plaats had , of waaraan

hij de lierinneriDg heeft willen verlevendigen , eu die

ons op het in gebruik zyn der Graaflijke Beijersche

drie kleuren der hofliverd, ook tot banieren of vlaggen,

even als tot versiering op legertenten te dier tgde,

zouden wijzen.

De veelvuldige aanwending van eenen smallen rooden

wimpel, heug hoven eene vlag of banier» of op zich

zelve , die men ook elders in oude teekeningen menig-

malen aantreft, zoude, indien het rood in de oudste

lijden de kleur van het Katholieke Christendom was,

als een kenteeken» daarvan overgebleven» te heschou*

wen zijn.

Men vindt het aanwenden van wapens en hofkleuren

aan tenten ouk in de gekleurde teekeningen , iii een op

hel Eijks Archief aanwezig, iolio handschrift Keperto*

rium van Regeringsstukken » uit den tgd der Bourgon*

dische Graven, van P« vah BHMMTiifiWBBit vam bimism»

Tan de vijf teekeningen , voorstellende voorvallen

,

waarby personen van het vorstelijk huis eu andere zim
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afgebeeld, zija er drie, waarop teuten, dte behalve de

wapens van den vorst en van de onder sgn gebied

staande landschappen, fun boven aangebragt, aan den

onderrand der teutkap zgn versierd mei afzetsels, waarop

de volgeode kleuren in volgorde zrjn herhaald: zwart-

wit-rood f rood-biaauw-rood-groen
;
groeo-wit-rood-wit-

xwart-wit. Hese kleuren tallen denkelijk wapenklea^n

zgn van den vorst en der onder zijn gebied behoorende

landen. Het rood , wit en blaanw, wordt er in gevon-

den, ma.'u- niet byeengevoegd.

De onderzoekingen bij de arcbiven der Hanzesteden

in het werk gesteld, om na te gaan, welke vlaggen

oijze koopvaarders, lusscLcu 1350 eu 1550 op die sle-

den varende , maar vooral in het laatste gedeelte van

dat tydvak hebben gevoerd , hebben niet de gewenschte

vruchten opgeleverd. Bij een naauwgezel onderzoek

is gebleken , dat die Archiven daaromtrent niets bevat-

ten , en dat ook geene geteekende vlaggekaarteo van

die vroege tijden te vinden waren, zoodat buiten het

bovenvermelde handschrift te Eamhurffi niets is gevon-

den, dat eenig licht in deze zou kunnen geven.

Op hel stadhuis te y/méterdam vindt men een schil-

derstuk in olieverw, vervaardigd door gork&US AttlfiOMS*-

lOOir inl6B6; het stelt de stad voor , vogelvlugt genomen

,

800 als zij in 1480 was uitgelegd en nieuw bemuurd (1);

op den voorgroiid hel F, met vele schepen. Het is

vermoedelijk het oudste schilderstuk hier te lande,

waarop schepen voorkomen; het is uitvoerig bewerkt,

en op de schepen ziet men velerlei vlaggen , waaronder

vcelmaleu de lioUandsche , rood-wit-blaauw.

(1) Waobbaak. in sgiio Bêêchrf^ng van ^««Mmi, venneMt,
dat ooanius AiiTBonias,, wai een nwn vin laniien te dmêi^rdam^
die later de ambten vin raad en sdiepen aldair bekleedde; volfene
iMjiBsziu, ZêPens der Nedwiandêcht SohiUtn^ ion by reed» in

téS% b«giMUien i[|n het ttuk te makea.
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Men heeft aan dit stuk, wat de vlag betreft, geschied-

kundige waarde willen ontzeggen, omdat hel heihaalde-

Igk was opgeschilderd. Voor een twintigtal jaren is

evenwel I onder de persoonlgke zorg van den verdien*

stelgken Stads-Archivaris , door een bekwaam séhilder

,

de verf die er vrij dik oplag, met behoedzaamheid en

naauwkeurig tot de grondkleur afgenomen en het oor-

spronkelijke bfjgehoipen , xoodat het er voor mag ge-

bonden worden , dat het getrouw is hersteld. Het wordt

door den Heer Archivaris en ook door andere kundige

mannen
, geacht oiet waarschijnlijk , dat de oorspronke-

lyke kleuren der vlaggen niet behouden zijn. Er is

daarenboven in de wgse» boe de verschillende vlaggen

op dit tafereel voorkomen, zekere evenredigheid, die

voor de echtheid der voorstelling schijnt te pleiten.

Men vindt er de vlaggen van Denemarken t rood met

wit krais; van Engéland^ ook (?«fitia, wit met rood

kruis; van F^ankr^'k, ook van Z»olU^ blaanw met wit

kruis ; van het Bourgondische gehied, wit met het looUe

Bourgondische kruis; vam £remen of fVUmar , zeven

strepen rood en wit; de oude vlag van Amêtmrdmm^

rood, zwart, rood, met drie witte kruisen in het zwart;

van Dordrecht
y

rood, wit, rood; van Middelburg
^

geel, wit, rood; alsmede nog eene vlag, geel met rood

kruis.

De Deensche vlag komt bet menigvnldigst voor , men

telt ze zeventien malen ; dit is in overeenstemming met

het levendig handelsverkeer tnsschen Ameterdam en

bet lioorden ; de rood-wit-blaauwe vlag achtmalen;

de witte met bet roode kruis {Engêland of Gmua)^
ziet men negen malen ; de Amsterdamscbe drie malen

;

de overige komen in minder getal voor.

Waarschijnlijk is het niet , dat de HoUandsche vlag

door eene latere band bijgebragt , eo de andere vlaggen

onveranderd zouden gebleven zijn, terwgl zelfs die
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van jémêifrdam niet gemoderoiseerd , maar de o«de

vlag gebleven is. (1)

Tegen de echtheid der driekleur op dit tafereel , is

nog in het midden gebragt, dat van eeae houtsnèegra*

vure daarvan » door coaaiLis ahihonisz. in 1544 ver*

vaardigdy een gekleurd exemplaar in de fraage vena»

meling van Jhr. J. p. aix te jémêterdam aanweaig is,

waarop de vlag rood-wit-blaauw niet gezien wordt;

men vindt er eenmaal een wimpel of drijvende stan-

daard » rood-wit-rood met de drie kruizen van het

Amsterdamsche wapen in het wit. Yele vlaggen schenen

wit met hel Bourgondisch kruis, maar de meeste zijn

zoo klein, grof en ooduidelijk, dat men geeue kleuren

daarop kan ondericheiden » hetgeen niet te verwonde^

ren is in deze zoo oude houtsnede» Het schgnt dat

hierin geen afdoend bewijs tegen de echtheid der vlag

op de scliildcrij is gelegen; evenzoo is Let met eenc

kopij in olicverw » daarvan gemaakt door J. m ifiGKlu

in het begin der zeventiende eenw« waarop in het

geheel geene kleuren van vlaggen kenneiijk zgn.

Zoo lang geen meer stellig bewijs van het tegendeel

is geleverd, schijnt het er voor te mogen worden ge*

houden « dat de acht UoUandsche vlaggen np het oor*

spronkelijke stuk, van gelijken ouderdom ign als het

geheel. Het stuk is geschilderd in het begin der Graaf-

lijke regering over Holland en beland van Keizer

KARKL V. Het zoo veelmalen daarop voorkomen der

UoUandsche vlag* toont, dat zg toen, evenzeer als de

stedelijke vlaggen
,
op de Nederlandsehe koopvaardij*

schepen in gebruik was. Dit wordt te meer bevestigd,

door dat wij , welligt niet meer dan een vierde eeuw
later, bg het begin van den opstand tegen JIjpMnt/e,

(1) De naanwkenrige opgaye Tan de getalen der irenehilleiulA vlag*

gen op dit Ufereel , met de dearaii elgeleide gevofstrekkiogeii

,

ik te danken Mn den Heer t, naeouir li ^me$enlm>
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deze vlag op alle tafereelen van dien tijd , die er zoo

veelvuldig voorhanden zijn , schier op alle üoliandsche

schepen zien , zoo hij de koopvaart , als op die der water-

geusen welke aan den kampstrgd deelnemen , en zoo

lang niet allengs hier en daar
, hij de laatstgenoemden

,

het rood in de vlag door het oranje werd vervangen.

Uet vroeger aangehaalde werk van aïtsingkr , de Leone

BêlgieOf in 1583 gedrukt, ofschoon op de platen geene

kleuren zijn aangegeven, heeft eene afbeelding van het

eeisle (mislukte) wapenfeit, waarbij eeiiif^c edelen, aan-

gevoerd door TODLOUZZ I die uit Antwerpen eene onderne-

ming op Fliêêingên of Middelhurg wilden wagen»

welke toeleg echter verraden was , zich te Auêtruuml
hij j4ntwerpen

,
op den dijk hadden verschanst , van

waar zij door uit Brussel aangerukte troepen der Re-

gentes, op den id^^ Maart 1567 verdreven werden*

Men liet op het scheepje, hetwelk zij hy zich hebhen

,

nevens de vlag van jintwerpen^ de driekleur, die ook

hij alle wapenfeiten le water, welke vervolgens worden

afgebeeld, op de geuzeoscheepjes te zien is. Zij waait op

al de schepen op de plaat van de inneming van d$n Brul^

alsmede hg den troep, die naar de stadspoort oprukt.

Wij komen nn tot het tijdvak, na het evengenoeind

feit, op den April 1572 door de watergeuzen ten

uitvoer gebragt; een tgdvak van welks voornaamste

opvolgende, gewigtige wapenfeiten gekleurde afbeeldin*

gen tot ons zijn gekomen , die ongeschonden bewaard

,

met de oorspronkelijke kleuren der vlaggen, onweder-

sprekelyke hewyzen opleveren , dat de vlag, rood*wit-

blaanw, toen niet alleen reeds bestond, maar ook dat

baar gebruik bij de scheepvaart hier te lande zeer alge-

meen was, zonder dat er eenig blijk bestaat, dat eene

zpp in het oogloopend algemeene invoering dezer vlag

op dat tydstip, van hoogerhand bevolen, of daartoe

aanleiding gegeven was ; daarentegen was de krijgsvlag

4
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te water van deu Souvereia een aodere, gelyk reeds

hiervorcD is aaogetooad.

In de eerste plaats vordereo eene naauwkenrige be-

schouwing, de zoo keurig bewerkte Middelburgsche

luuuriapijien in de vergaderzaal der gewestelijke Staten

aldaar; bet zgn zeer kostelijke gedenkstukken j vooral

ook om de ultToerige bewerktog zgn zg merkwaardig.

Zij geven eene vrij naauwkenrige afbeelding van de in-

rigiing en van de soort van schepeu, welke aan de

daarop afgebeelde heldenfeiten der dappere Zeeuwscbe

watergeuzen deelnamen. Zg zgn vervaardigd eenige

jaren nadat de daarop voorgestelde gevechten plaats

grepen, doch men mag aannemen, dat de uitvoerige

teekeoiogea , waarnaar zij bewerkt zijn, reeds vroeger

zijn gemaakt. (1) De naauwkeorigheid en nitvoerigheid

der bewerking knnneo geacht worden, een waarborg

voor de juistheid der voorstelling, ook op het stuk der

vlaggen , die met veel zorg schijnen te zijn ten toon gesteld.

Ofschoon deze gedenkstukken , die voor de geschiede-

nis van het roemrgk tijdvak des bevrgdingsoorlogs van

veel waarde zgn, tot nu toe vrij wel zijn bewaard ge-

bleven , zoo zijn zij toch der vers^aTikeJijkheid onder-

\vor[)cii. Dit doel den wensch opkomen , dat de regering

zich daaraan late gelegen liggen en er gezorgd worde,

om door een bekwaam zeeschilder, op matige schaal,

spoedig daarvan getrouwe kopijen in olieverw te doen

maken, opdat niet te eeniger tgd de voorstelling geheel

verloren ga*

Van dé vlaggen op elk dezer iafereelen voorkomende,

wordt in dc bijlage A eene naauwkeurige opgave ge-

vonden, (2) welke met zeer veel zorg in de bijzonder-

heden is opgenomen*

(1) Zy waren beiteU den 90Bt«n Jaiy 1591 , en lyn door J. ds maeght

in tckt jaren bewerkt*

(Sj ia te danken aan de bereidwüUgkeid ven den Heer Griffier

der Stalen f geholpen door den Heer ArchiTariua van Zaelafitf*
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Die merkwaardige bijzonderfaeden geven aanleiding tot

de navolgende bemerkingen en daaruit af te leiden ge-

volgtrekkingen, in verband tol hetgeen reeds is aange-

geven
I

ten aanxien van de waarschignlykheid van het

vroeger bestaan en de herkomst der vlag, uit het tijd-

perk der Graaflijke regering van het Beijersche huis hier

te lande ,
geiijk mede nopens het in gebruik komen der

oranjekleur in de krjgsvJag.

1^. Reeds op het tafereel van het eerste wapenfeit,

bet nemen door ebdwout pibtirsb db worst , in Julij

1572, drie maanden na de inneming van den Brtel , van

Spaansche schepen, met den Hertog van judika cbli,

uit Spawjê aangekomen; even aU op de volgende tafe-

reelen , ziet men schier al de Zeeuwsche schepen met de

vlag road'iüii'biaauw , als de voornaamste vlag, het zij

enkel of verdubbeld, alsdan veelal eindigende met nog

eens het rood«

2*. De Hollandsche schepen, in dienst van Spanfê^

of met de Spaansche oorlogschepen uit dat land aange-

komen , voeren almede deze vlag , zoo op het even-

genoemd tafereel , als op dat van den strijd in Januarg

1674, voor Middêlhurg^ tegen rohbbo. De vlag met

het Bourgondiesch kruis waait aan top; ook soms, zoo

bet schijnt, eene die rood- wit«hlaauw is, gedekt met

een rood kruis.

3** Zeer opmerkelgk sgn de vlaggen, insonderheid

op de twee tafereelen der scheepsstrijden van 1572 en

1574, welke van de gewone opvolging rood-wit-blaauw

afweken* Het meest in het oogloopend is de dikwijls

voorkomende vlag, blaamo'^m^ ^ dubbel of driewerf;

soms nog eindigende met blaauw; als ook rood-hittauw

op gelijke wijze verdubbeld, alsmede wimpels rood^wity

verschillend ingerigt.

4^ Men ziet de oranjekleur, hetag als vlag of wim«

pel , of als banier in de hand gedragen , met of zonder

Google
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oranjetak en appelen of andere figuren daarin , ook toe-

gevoegd aan de eveDgenoemde iweekleurige vlaggen.

Wel is i>iet overal het oranje daidelyk van rood te

onderscheiden» maar op vele plaatsen is hel daaren*

tegen niet twgfelachtig,

ö". De oranjekleur wordt schier niet gevonden in

vlaggen, waar de opvolging dor kleuren de gewone is,

ter vervanging van het rood. Uet is als of deze klenr

alleen is ioêgê»oêgd aan de tweekleurige vlaggen. Men
ziel deze vlaggen doorgaans, nevens de gewone vlag,

rood-wit-blaauw ) afzonderlijk geheschen , als tot een

hijzonder doel of leus hestemd.

Sr heersoht veel verscheidenheid in versieringen

aaa sommige vlaggen aangebragt , welke men zou ge*

neigd zijn als willekeurie: Ie beschouwen ; met die welke

zich op verschillende schepen herhalen
,
schijnt een doei

lot onderscheiding te zijn heoogd. Men ziet ook oranje

met Uaanw bijeengevoegd, vermoedelijk de kleuren van

Oranje en JSa^ëau vereenigd.

De hyzonderhedeu der vlaggen op deze tafereeien

overwegende» komt men tot de gevolgtrekkingen:

Eerstens. De vlag rood-wit-blaanw, die op alle Ne-

derlandsche schepen gezien wordt , ook die in Spaansche

dienst of aangehuurd zija, is de algemeene, en waarin

het rood nog niet door oranje is vervangen.

Ten tweede. Op de twee tafereeien van de scheeps-

strgden van Julij 1572 en Januarlj 1574 ztet men meer-

malen twee bijzondere vlaggen, de eene blaauw-wit,

de andere rood-hlaauw
;

zij hebben die kleuren veelal

twee- of driemalen herhaald, geigk zulks met de drie-

kleurige vlaggen insgelijks het geval is. Bg sommige

dier vlaggen schijnt het oranje, boven of onderaan, of

tusscheu in hijgevoegd te zijn. Deze vlaggen worden

met of henevens de volledige vlag rood-wit*hlaaavir ge«

voerd. Zij moeten dus tot een bepaald doel ter onder-
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scheiding bestemd zgn. De vlag blttaw-wit bestaat vit

de Beyersche kleuren , of die der Kabeljaauwsche partij

g«lgk vroeger is gezegd. Uet rood-biaaow zullen zijn

die vao deo ttoUandacben leeuw» met tong en nagels. (1)

De steden van Zeeiand^ waarnit de Zeeawscbe water-

geuze» waren uitgerust, hebben in hunne wapens, bier-

achter in Bijlage B vermeld, geenszins de kleuren dezer

vlaggen, Gou heeft op de onderste helft van het schild

den zilveren gans, van haren naam afkomstig, op

zwanen groud; o[) de bovenste helft het Iltinegouwbch-

Beijerscbe wapen, zoo als Tholen qu Brouwershaven

dat van HeMgawom hebben» hetwelk van de tijden der

graafl^ regering dier huiaen, welligt als heeren dezer

steden , oorspronkelijk is. De stad en bet land van Goe9

z^n echter lot het laatste toe aan Spanje getrouw ge-

bleven, en hebben geen deel aan den kampstryd der

Watergenaen genomen* De stadskleuren waren rozê*

rood^wii, €een vlag met de klenren blaanw-wit schgnt

ooit bij deze stad (2), evenmin als bij de andere Zeeuw-

sche 5leden te hebben bestaan. Het zyn dus geene

stedelyke vlaggen. Onregelmatigheid aan de nieuwheid

der vlag toe schrgven (3) kan het niet zgn» want men
ziet de volkoraene vlag er iieveos.

. fir sèhynt alle grond, om deze vlaggen te beschou*

wen ak overblgftolen der Uoeksche en Kabeljaauwsche

partijen in sommige der Zeeuwsehe steden. Zij maken»

te zamengevoegd » de kleuren uit der Hollaodsche vlag.

Zij hebben dezelfde bijzonderheden van herhaling der

i^leuren» en te eindigen met nog eens onderaan» de bo-

(1) Het wapen van Holland wai: d'or, lu lion frimpmit de

gueulea , armé et lampa«sé d'azur,

(2) Ik heb deze incdedeelin^jeii te danken Mii de welwUleDdheid Vtll

den Heer Hurgemeealcr van Goes.

(3) De Heer de jonqe slaat dete meening voor ; Geschiedenis van
het Zeewesen: deel 1, pag. 241; Oorsjtroug der Nederlandtehe vla^i
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vensie kleur er bijgevoegd, als men de driekleurige

vlag opmerkt, hetgeen eene gelijke vroege herkomst

scb^ol aan te duiden; die verdubbelingen kuooeoaltbans

niet aan de nleawbeid der Uoliaodicbe vlag worden

toegescbreveD. Zij wijzeo oos op eene gelgke berkomsl

uit het tijdvak der regering van de graven uil het

Beyersche buis^ tegeiijk met de vlaggen blaauw-wit eu

rood-blaanw.

De bg berbaling voorkomende wimpel rood en wil,

schijnt ook UolldDclscii ic zijn; deze kleuren versieren

ook meermalen, in cbêvrons, de boorden der scbepen*

op platen en teekentngen van dezen tijd.

Opmerkelgk is bet , dat het oranje jnist bg dw vlag*

gen op de Middelburgsche tafereelen schgnt bijgevoegd en

nog niet in de gewone opvolging der kleuren het rood

vervangt, en dat zij op die van de latere gebeurtenissen

op die munrtapgten, niet meer gezien worden.

Ten derde. De oranjekleur wordt op deze tafereelen

nog niet algemeen op alle schepen der Zeeuwsche water-

geuzen « eu zelfs iniiJiler op die van de latere gebeurte-

nissen, dan op die der vroegere aangetroffen. Men
berkent in de wgze waarop deze kleur bier versebijnt

,

de blijken, dat zij uit de geestdiiii van het oogenblik

,

dat men zgne hoop op den redder des vaderlands be-

gon te vestigen « is voortgekomen. Het is hel kenmer-

kend teeken, de vereenigingsleus voor den aanval, om
zich, üiiafhankelgk van de algeraeene volksvlag, welke zoo

wel voor de spaanschgezinden ais voor degenen die aan

bel verzet deelnamen, gemeen was, te kunnen onder»

scheiden; bel was bel geuzenleeken, dê guut. Het

gebruik, van eene kleine vlag op den boegspriet te voe-

ren, was toen nog niet algemeen; ook hadden de groote

schepen op bet uiteinde van den boegspriet eene op**

staande steng, in stede van hel kluifhout, de blinde

steng 9 waaraan veelal zoodanige onderscbeidingsvlag ge*
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voerd werd-, hetwelk aanletdiog cal hebben gegeven

,

toen later het kluifhout in plaats daarvan is aange-

nomen, dat de beoamiog van Geus voor eene kleinere

lag aan eeneo vlagfiestok, op bet niteinde van den

boegspriet geplaatst, is in gebruik gekomen, en zulks

als eene herinnering uit de lijden van den worstelstrijd

tegen Spanje
<i

met de benaming van Prinsengeus, als

betrekkelijk tot 's prinsen familiekleur , bet oranje, dat

er bovenaan in prijkte, is bewaard gebleven* (1)

De benaming van geus brengt alzoo mede eene herin-

nering, die voorzeker elk Nederlandsch hart dierbaar is,

terwijl deze kleine vlag, tot den nationalen scheepstooi

beboorendei door dien naam, telkens het aandenken

aan den roem van het voorgeslacht in den strgd voor

de vrijheid moet verlevendigen. (2)

De nationale vlag nam toen echter nog de eerste

plaats in, onveranderd, rood wit*blaaaw. Het genzen*

teeken, hetzg alleen oranje, veelal met eenige, de

liefde des volks kenmerkende versieringen, of roet de

voorletters van spreuken , ais : pro pairia s pro lege et

regê ei grege, of dergelyke, of wel als toevoegsel bij

andere onderscheidtngsteekenen (de vlaggen rood-blaanw

en blaauw-wit), aangebragt, ook soms enkel als vaan-

dei opgestoken , had nog slechts eene tweede plaats op

de schepen der watergeuzen*

Weldra echter werd het oranje ook in de plaats van

het rood, in de gewone vlag, bij krijgsondernemingen

(1) Brakst, Leven van SB auxna, fol. 104, vindl mMi in mü
tudibeiluit van de Algemeene Staten van Itöé, (ewa|; gemaakt van d»

vlag op da boegipriei oraiqe-wit^blaaiiw, acbtor mat d9 liaiiaming

van 6ent.

(S) Het oude icbeepi - spreekwoord : »dê wind gtuêi^ —> wotdl

voordeelig, ^ volgent imaiii» Schêêptbomw^ afkomaüg van de hef*

Torming , doell tonder twgfel op de verandering van den wind , welke

de Wateigeaiea , van de Bageliehe koet komende, neepie den aleven

naar de Afoee te wenden , hHwelk de vermtug van 4m Sri0t ton

gevolge bad.

(
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legea Spmtfê gebestgd, ofschoon toch de volksfkg

rood-wiublaattw is gebleven. Spoedig geteakte nu ook

de heriDDering aan de vroegere partijschap op deo ach-

tergroud , en kwamen de daartoe behoorende vlaggen ,

even els die der steden, geheel in onbruik* De volks-

vlag werd algemeen bg de koopvaart » iBSODderheid

naar bniienslands gebezigd*

Op de groote
,
keurig met de naald bewerkte afbeel-

diDg van het ontzei van Ltidm in 1574 , doch eerst

in 1688 door o* vuiiJS vervaardigd, siet men xeer dni-

delyk , op twee tegenovergestelde poorten , als eenige

vlag der stad Leiden ^ de dubbele HoUandscbe rood-

wit*biaauw, het onderste boven. VYelligt heeft men

daardoor voor de in aantogt «gnde bevrgders, den

nood der stad willen aandniden* Br ia veel verschei-

deoheid in de vlaggeu op de flottilles van roeivaartuigen,

die in aantogt zijn uit de steden van ZuUL-Molland* Op
de Z«ettwsche vloot, die het naaste is, siet men bet

rood-wit*blaattw, ook dubbel met nog eens rood; voorts

rood-blaauw, met witte diagonaal-streep
; blaanw-wit»

met orauje-diagonaal. De overige hebben meestal oraDje-

wit4ilaauw> almede op ondersobeidene wgsen verwis-

seld met de sebnine baan; voorts oran)e<gtoen» oranje-

blaanw en de blaanwe wimpel , met oranjetak mt appelen.

De Üelftsche flottiile heeft een grooter gevrapend schip

mdU Arche^'' r^k met vlaggen getooid. De hotter-

damsobe een dito, met op x^de bet Admiraliteits dubbel

anker. Schans- en tentkleeden zgn almede oranje-wit-

hlaauw en oranje*blaauw geklenrd.

Eene gekleurde kaart van Noord' Holland, door

1. J. s, BULOSMIJDKR te dmtterdam^ voor den Koning

van Spanfe in 1575 gemaakt, daarna uitgegeven door

j. j. WARiUHiroixiir, met opdragt aan de Staten van

Noord-Holland
j
waarop de belegeringswerken der Span-

jaarden voor Alkmaar , Haarlem en Leiden zijn aan-
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getoond, heeft boven het schild met de wapeos der

steden een schip , voerende aan de toppen vlaggen

roet de kleuren rood-wit-blaaaw.

Id het Rjjks Archief te Gra^ênhofft vindt men drie

geteekende kaarten , twee Yan vaarwaters op de Maa*
,

waarvan eene in twee exemplaren op perkament, en

eene van den Polder Bomnumcde
^
op last van de Staten

van tiollmnd in de jaren 1593, 1596 en 1697 vervaar^

digd, door de landmeters Js. Binn en s„ HUTSini,

waarop gewapende en andere zee- en binnenvaartuigen

gevonden worden, van welke niet één het oranje, of

In de vlag 6f afzonderlek voert. Men ziet daarentegen

de vlag rood-wit^iilaauw veelvuldig, nevens andere on->

derscheidingsvlaggen , ook op schepen die de Spaansche,

wit met Bourgondisch kruis, of de vroeger genoemde

Spaansche koopvaardgvlag rood-geel-blaauw , de rood-

groene wimpel en deze met de vlag rood«wit-geel in ëén

gesmolten aan top hebben; bglage G geeft eene naanw*

keurige omschryving van de vlaggen op deze kaarten,

benevens de bemerkingen waartoe siy aanleiding geven*

Op een portret van BASfiiAH Dl laugi in harnas»

z^nde in het bezit van een particulier aan dm ffMêtt

ziet men op den achtergrond het heldenfeit, waarbij

hij , door den vijand omsingeld, een roemvoUen dood

verkiest es met sgne aanvallers in de lacht vli^t. Op

het schip des helds is de rood-wit-blaanwe vlag» even

als op de sierlijke gebeeldhouwde en gekleurde Igst, die

het stuk omvat, en waarop zijn wapen, drie witte

oesterschelpen op aznren grond, almede prijkt; gelgk

ook een* helm met de drie kleuren in den vederbos.

Het schilderstuk op het raadhuis te Hoorn, gelijk

ook de afbeeldingen aan een huis aan den Karperkuil

aldaar» voorstellende de slag op de Zuiderzee ^ onder

CTnwtitW DliniGX , tegen de Spaansche scheepsmagt onder

den Graaf Dl B0B6V, in October 1593, zjjn beide vrel
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bewaarden de kleuren der vlaggen dttidelgk; alle agn

op de schepen der Watergeuzen rood- wit-blaauw en

waaijen aan de loppen. Alleeu op bet schiidersiuk , ver-

vaardigd door BLAülLAOF, ziet ineo op twee scbepeo aog

eene vlag aan den vlaggestok acbterop» met de klenren

oranje-'wit-blaauw. Het Hollandacbe Idmiraalscbip beeft

op dit schilderstuk aan den top de vlag der Generaliteit,

rood met den gouden leeuw en bundel pijlen. Deze

en de vlaggen oranje^wit-blaaim worden niet gezien op

bet tafereel aan bet voormelde buis, Be Generaliteits*

vlag is eerst veel later ingesteld , zoodat het stuk daarin

blijk geeft later (e zijn geschilderd, (l)

De vlag oranje-wit-blaauw in regelmatige orde, komt

ook voor op het schilderstuk van de verdediging vaa

jllkmaar in September 1573 » dat op bet raadhuis aldaar

gevoiidea wordt.

Van een oranje-vendei vindt men bet eerst melding ge-

maakt by het kiezen van ^ Prinsen zijde der siad Enk^
huizmj op den 21' Mei 1572, weinige weken na de

inneming van den Briel (2) ;
vermoedelijk was het echter

reeds vroeger bij de Geuzen in gebruik.

Het gebruik van bet oranje op zich zelve en met bet

wit en blaauw vereenigd» is in de vaandels by de krygs»

magt te lande , eer dan bij de Marine , eenigzins alge*

meen geworden. Men had er niet de oorspronkelijke

lloliandsche koopvaardyvlag , maar de 5paansche kleuren»

(1) Oo MMlder BLiitXHOf iS| blijkem immkszui., Levens der Nedêt^

iamêêékt Saèiidtr*, geboren Ie Mkmaar in het jaar 1628, en lieeft

dut eeret gebloeM in de tweede helfl der 17« eeuw. De naauw«

kenrife opgeven vtn de vleggen op deie tefereelen it mg geworden ,

door de welwiUendlieid van den Heer Bnrgeneetter ven A'eem , igndn

opgenooMn door den geweien leO'Oflleier de Heer f* enum etdeer. •

f'2) Hooft zegt : » men stak het oranje-vendel uit,** oene uitdruk-

king , welke doet denken , dat dit taandel reedt meer l>g Prinitn

putjj ia gebruik wa».
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welke bg *8 PrinseD krijgsvolk wel door andere moesten

vervangen worden; men vindt bet reeds in 1568, voor

de vaaodels van 's Prinsen krijgsvolk vermeid, üei was

ook omtrent dezen tgd» dat de bestelbrieven, kiireê

dê mar^ue^ ddor den Prins van Oranje aan de Water-

geuzen w^erden uitgereikt. Deze voerden aanvaDkelijk

de oude volksvlag rood-wil-blaauw , die toen nog niets

gemeens bad met des Prinsen wapenklenren. Zg werd

toeb eveneens gevoerd op de door Spanje aangebuurde

schepen van Nederland. (1)

De gedeokstnkkeo van de heldendaden der Water-

gensen bg den aanvang van den strgd tegen Spanje^

leveren ons bet bewgs, dat bet gebruik der oranje*

klenr, betzij op zicb zelve als vlag of vaandel, hetzij

met andere kleuren van in gebruik zijnde vlaggen Ie

zaamgevoegd, niet in eens, maar allengs is in zwang

gekomen, terwgl niettemin de algemeene volksvlag;

rood-wit-blaanWt bleef bestaan. Nog langen tijd bleef

men ook, inden krijg Ier zee, de vlag rood-wit-blaauw,

zoowel als de vlaggen enkel oranje, of oraoje-wit-blaauw,

nevens elkander gebruiken*

Het is waar , onderscheidene dezer tafereelen zgn eerst

eenigc jaren, sommige zelfs veel later vervaardigd,

dan het tijdstip, waarop de feiten hebben plaats ge*

bad. Ook de Middelburgsche tapgten zgn eenige jaren

later gemaakt, maar, zoo als vroeger reeds gezegd is,

de uitvoerigheid, de naauwkeurigheid en de verscbei»

(1) !• GovDitUH^ Mmofamdum 4» g«ê9hifdmiia raii kêt 9êdêr-

Uimé, p. 151, in niiTOlgiiig m TUI xninr, Fommamêtë g999hM§'

mtêëêm Mm Nowd-WêitrkmA , 20 Afd. , Stok , p. 181 , die in tynen

verlMaltitnt i^l, dal de Wetergeuen de Icleuran ^n het wapen dea

Prinieo van Oia^je aannuBen | en dat bet rood , allengs wat bleeker

genomen , ter eere van den naam en de wiardigheid det Primen , in

oieije overging. Zg Toeren geen Imw|^ voor do eortfe alelling aan i

dié ola gewaagd te beiebonwen if.
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denheid, die er in deze merkwaardige stukken worden
opgemerkt, en hunne overeensteniraing in vele opzigten

mei aodere slakken ven dien , doen hunne jnist*

heid vertrouwen.

Yen een voorschnfl lot invoering der vlag oranje«wit*

blaauw, of om liet rood in de vlag door oraDje te

vervangen, vindt men in de rêgeringsiukkên^ even min

^ als in de geschiedkundige werken van dien lyd, eenig

gewag gemaakt. Eet eerste mlmfmWa#«V/ stuk , waarin

van vl.iggeii mcL deze kleuren wordt gesproken , is een

besluit van den Raad der Admiraliteit van Zeêkuid,

van den 26*^ November 1697, hondende heve} aan de

Equipagemeesters te FlUêingen en te Feêrê, om te

doen vervaardigen een aantal vlaggen, » van de cou-

leuren oraenge, blauche ende bleu, in dry velden,

omme deaeive vlaggen te gehrnycken op de schepen van

oorloge.^

Oit stuk dagteekent zes jaren na de plegtige afzwe-

ring van den Koning van Spanfê in Neder^nd^ drie

jaren na den dood van Prins WII.I.IM L Het kan geacht

worden, het blijk te agn van eene stilsw^igende erken-»

nïng bij de Admiraliteit van Zêêlaiitd, voor het aich

vormende zecwezei? van den Slaat, (welk zeewezen

was voortgekomen uit de wapeningen der watergeuzen),

van de van h*everlede bg die watergenien in gebruik

geraakte verandering van het rood der aloude vlag in

oranje.

Op het Stadhuis te Haarlem , vindt men eene schiU

derg van de aankomst van lbicister (1588), waarop

alle ttoUand^che schepen d^ vlag rood*wit-hlaauw

vloeren. Men heeft hier vermoedelijk het oranje willen

vermijden en de oude vlag gebruikt.

JBij de Admiraliteit van Anuterdam vindt men het

eerst den ^ April 1/596» in de notulen vermeld, het

ypstrekken aan elk der 7 achepen veo deze Ade9ireU(eit»



Daar Bn^éiand bestemd, om met de aniiade van dien

staat tegen Spanje^ naar Cadix te steveDcn , van eene

vlag orange-blanche-bleu , met het wapen der generaliteit.

Op den 9*^ Mei 1 597 viodt men , dat aan den Kapiteio

der troepen » VARTlir sminss , aou worden verstrekt een

zgdcn vaandel, roo</-wit-blaauw , met het geucraliteits

wapen. Dit werd op 7 Juny 1597, op aangeven van

den Meer tan winifoim, veranderd, en een zijden

vaandel verstrekt» «rmt/Vwit-blaanw » met bet wapen
der generaliteit, om te worden gebruikt bij eventuele

landing zijner manschap
, op dezen nieuwen scheepstogt

met de Engelscbe vloot tegen Spanje te ondernemen.

Dit lelfde sjiden vaandel schgnt» blykens de notulen

an 2$ Maart 1599, nog eens voor eene dergelijke

expeditie te zijn bestemd geworden.

Op eene schilderij betrekkelijk bet ontzet van Leiden

op het raadhuis te dier stede* aiet men bet vaandel-

tje aan de trompet des Zeenwscben trompetters, rood

(of oranje} blaauw-wit. Op de vele schilderstukken

aldaar, de personen voorstellende die zich bij de ver-

dadiging der stad onderscheidden , ziet men voor ^er-

pen en banieren , nevens de stadskleuren rood^wit, meer

bepaaldel^k alleen oranje, een enkele maal oranje-wit«

blaauw , ook wel eens enkel groen.

Zes schilderstukken op het stadhuis te Am4terdam

van die tyden, hebben driekleurige vaandelfi; «fsGhoon

bg oude sehilderijen het rood naar oranje trekt, schg*

nen toch de vaandels vóór het begin der zeventiende

eeuw r^Mic^- wit • blaauw , daarna meer het oron/^owit-

blaauw te hebben. N. 35 , het korporaalschap van vasK

BOanCRim, door €. um 1588: het vaandel sebunt

rood-wit-blaauw. N. 82, waarschijnl^k door p, no-

RKKLSB, omtrent 1600: het vaandel schijnt rood-wit*

blaauw. N. 17, door een' onbekende, omtrent 1600:

de sjerp van ean^ der schiilters is rood^wit-blaauw^



I^. 83, door N. JKUAS, in het begio der 17^ eeuw; het

vaandel schijnt rood-wit-hlaanw. N. 81 > door een* on-

bekende, 1623: het vaandel is oranje -wit- blaanw.

N. 97, naar het schijnt van p. morkblsb, kort na 1600

:

het vaandel schijnt oranje- wit-hlaauw.

Bg de landmagt heeft men ook in den aanvang ten

deze geene regelmatigheid in acht genomen; dikwgls

werd de oranje vaan ,
bet orauje-blaau vv , of oranje- wit-

blaauw gebezigd, en die naar fantasie versierd of de

klenren geschikt. In het vroeger aangehaald handschrift

van Dl GOiTUt van de eerste helft der 17* eenw, op

de Koninklijke Bibliotheek te Brussel , ziet men, Fol. 2,

eeu standaard met 15 horizontale strepen wit-blaauw-

oranje; nog een, oranje met eene schuine blaauwe

streep f met de woorden: Si Dêuê pro nohu^ quU
contra no*. Fol. 3, een standaard, boven oranje-wit-

blaauwr; onder zwart-wit , welke kleuren aau de eind-

punten in omgekeerde orde zijn herhaald ; bet overige

vormt een kruis van regte ruiten, oranje-wit*hlaanw

,

met op het midden een ovaal zwart veld, waarin een

staande gouden leeuw niet zwaard in den regler klaauWt

Fol» 4, een standaard met 18 horizontale strepen

,

oranje-wit-blaauw* Fol. 6| een standaard, wit veld,

omboord en eene schuinsche streep er over heen ; boor-

den en streep geruit , zoodat beide beurtelings schuine

ruiten, oranje en blaauw , vormen. Fol. 7 , een vierde

van het vaandel, boven, oranje-wit-blaauw ; verder

rood , met drie witte Si. Andriêê kruizen , twee boven

een onder. Fol. 8 , een vaandel
,

groen met Bourgon-

disch kruis er over heen ; het geheel omzoomd met

oranje-wit-blaauw; een ander, boven en onder lang*

werpige golvende ruiten « geel-blaauw; links en regts

horizontaal golvende strepen, oranje-wït-blaauw; over

dit alles hetzelfde Bourgondische kruis als bij het voor-

baande ; het geheel omboord met schuine ruiten , wit^

L lyui^cd by Google



68

rood. Foi. 40 tot 46, dé kleeding der ruiters van de

Garde van den Prins van oranje; ondergewaad blaauw,

bovenkleed swart, overstreept met oranje-wit- blaauw

imssement, zwarte laarzen met oranje omslag. De lan*

ciers der garde hebben dezelfde kleeding, de vlaggen

der lansen oranje-wit-blaauw. Andere ruiters en laii-

ciers der garde hebben het bovenkleed oranje-wit

gestreept , de lansiers effen oranje vlagjes. FoK 53 tot

62, Franscbe ruiters zijn zeer bont uicgedoscbt ; die

an den Hertog dULU^ir hebben vlagjes aan de lansen,

hlaauw-wii-rood , horizontaal gestreept. De kleuren

van het Fransche stamhuis.

In het werk van Jigob DOTH, Gedênhbaek f>an dén

moeiwii der Sf^ngiaerden , enz,
,
Leyden

, 1 606 , waar-

in verschillende feilen des oorlogs, zoo als Inj zegt

comedies - gewijs in rym worden voorgesteld, geeft hij

aan de hoofdlieden vao 's Prinsen zgde sloijers of

schuine sjerpen « oraDje*wit*blaauw of oranje, het laatste

is welligt de oorsprong van den oranjesjerp bij het

leger. ,

De » bêêchrijvinge van het ghme vertoooht toierdt ,

iêr Jneamêie van d^Emeellende det Prinem van

Oramgien hinnm der etede van Gendi^^ den 29*^ De-

cember 1577, stelt de personen op de tafereelen, dtc

vertoond werden, voor, uitgedoscht in oranje, wit en

blaauw t of enkel oranje.

Oe bijvoeging van de twee kleuren der volksvlag,

bij dc krijgsniagt, waar die vlag niet in gebruik was,

bij hel oranje, 't welk in plaats van hel rood gesteld

werd, toont ook de genegenheid des volks voor de al-

oude vlag, zich vereenigende met de liefde voor den

Prins.

De » blijde en heerlijke Incompste"' van den ilcrtog

van ANJOU , binnen Antwerpen in 1582, vermeldt, dat

de Uollandscbe schepen, die hem van Middelburg der*

5
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waaits vergezelden , voerden de gewoonlijke vlaggen

eo wimpels van des fnnsen viM oranjr coleuren.

Men ziet uit het hier aangevoerde» hoe allengs, zoo

te lande als ter see, hy de krijgsmagt het oranje en

het oranje»wit*hlaaQw in gehrnik geraakten. Niet dat

juist al de besoLrij vingen een onbepaald geloof zouden

verdienen. Sommige zgn eerst een aantal jaren, nadat

de voorvallen die zg schetsen plaats grepen
,
geschre*

ven
,
terwijl het dichterlijk genie , zoo als van den rede-

rijker DE GORTER en van den Oud-Militair J. düym , die

heiden hunne verhalen in zeer curieuse rijmregels kleed-

den» welligt iets tot opsiering hehhen toegebragt, of

in de tijdstippen voor de aanwending der kleuren, in

vaandels als aüdeiziiis, niet i;chcel iiaauwkeurig zijn, of

die van later tijd hebben opgegeven. De laatstgenoemde

geeft in zijn v^fde hoek, het Turfschip van Breda

^

voor de hoplieden in zijne voorstelling aan : » de ciee-

dinghen , mii^f dat se gyn soo die teghenwoordig ghe-

hruyckt worden, moeten naar den eysch ghevolght

worden.'* Hij geeft aan de Spaansche kapiteioen roode

slogers of sjerpen, 't welk thans nog de klenr der

Spaansche kokarde is.

Opmerkelijk is nog, dat men zeer dikwijls Spaansche

kleuren gemengd siet met die van den opstand of van

's Prinsen z^de; zoo als het rood-groen en het Bourgon-

diesch kruis, met oranje-wit-hlaanw daarnevens, op eenige

standaarden van 's Prinsen Kapiteinen bij de gorter, en

op de aangehaalde kaarten van de landmeters BBUi en

HUTHBBSS, nevens de floUandsche vlag.

Zoo zgn op eene der schilderijen op het raadhuis te

yilkmaar , van de krachtige verdediging dier stad in

beptember 1573, nevens twee malen het vaandel oranje-

wit-hlaauw ook een vaandel rood-wit-geel, (1) hetwelk

ft) De Ik-ir Di: jo>'Ob niceiide, dat dit hel öiadtvaaiidcl was; hel

wajicn van Jlkmaur heeft alleen rood en wil.
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een der SpaaDsche vaandels is, oamelgk de Keizerlijke

klearen vao karel V , die nog in gebruik waren. Het

is een gevolg van het nog blijven eikeiiaen van het

Spaanscli-Koiiiuklijke Oppeibestuur.

Uit al wat hier is aangevoerd, van hetgeen uit de

overblijfselen van de tijden van den aanvang des op-

stands tegen Spanje gebleken is, kan, zoo als reeds bij

den aanvaijg van dit overzigt is gezegd , de stellige

zekerheid worden aangenoineu . dat de vhig rood-wil-

blaauw als volksvlag bier te lande toen reeds bestond.

Hierdoor Vervalt als van zelve de reeds door den Heer

DB JOMGB, overigens met zoo veel juistheid, op grond

dat de olal)je-^v^L-blüau w reeds hier ic lande m
gebruik was, vóór de komst tot den troon van Frank'

rijk van hsmdrik IV, iveersprokene stelling van de

Franscbe schrijvers DAHPHAaTiH en DB carrioii hjsas,

welke door de stassart in eene noot achter zijne fabelen

als ook door andere schrijvers is herhaald , en door

]IIL0£BDIK, blijkens eene aanteekening op den vierden

zang van zgnen FinguU O^êtan, almede was aange-

nomen , als zonde de Hollandscbe vlag van Franscheu

oorsprong en door Hendrik IV aan den opkouienden

Staat zijn f^escbonken. Evenzeer is dus hierop niet toe*

passelijk bildbrdtks daarbg gevoegde redenering, over

verandering van bet goud der oude Franscbe oriflamme

in oranje of nieniekleur en rood, (I) en zijne afleiding

daaruit van het woord keel
,
gueules in heraldiek.

De oorsprong der Franscbe driekleur van de revolu*

tie uit de oriflamme, de witte kornet en den blaauwen

koninklijken blandaard ai^eleid
,
^veidj voi^eii^ Jta lieer

. (I) lu dc Taal' tn DieMundigê VersehtidwhedM IV« deel, wydl

hierover no$ veider uit.
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01 JonaA» reeda destgds door Fransche schryvers met

veel grond weèrsproken.

De Geschiedschryver der Fransche Marine, a. jal,

geeft in het werk La France Maritime, 1837, deel I,

p. 113, een artikel over de Fransche dneklcurige vla^ ,

waarin ivordt vermeld» dat het eerst den 24 Oct, 1790,

ten gevolge van een opstand op de vloot te Breêi

weid Lepaald, dat aan de koninklijke witte vla:,^ eeu

hoekschildy ter grootte van een vierde der vlag, rood-

wit-blaauw van den vlaggestok afgerekend , in regtstan-

dige banen sou worden toegevoegd, en dat later, den
15^*" Februarij 1794, de nationale vlag,blaauw-wit-rood,

eveneens van den stok af, in regtstaodige banen werd

vastgesteld. Mirabbau had by de beraadslaging daar-

over in de Naitanale Convenite in 1790, die kleuren

willen doen voorkomen als nationale klenren, in tegen-

stelling van de liverei des 'tirans. De kleuren l)iaauw-

wit-rood waren echter die van de liverei van het Ko*

ninklyk huis, zoo wel van Bourbon als van Orloam^
reeds van den tijd van hbrdrik III ; het rood en wit

kw.iiu nit de verbindtenissen met de hui/en van Toókane

en Medici^, Men hoeft die kleuren willen terugbrepgen

tot de drie standen. Het blaauw tot den derden stand,

welke kleur met de gouden leliën , die van den oudsten

standaard van Frankrijk is, — hetwelk men heeft

willen doen opkliiumen tot den oorsprong der Franken,

van de Sicambren en Friezen, wonende aan stille blaauwe

binnenwaterent waarop de goudgele waterlelie(l )bloeit,—
het rood van den adel ; bet wit van den geestelyken stand*

Zoo wilde men ook de drie kleuren afleiden van de

drie standaarden van Frankrijk, de Chappe de Saint

Martin , die blaauw was , de Oriflamme , goud met roo-

den gloed, en de witte Cornet, die, tijdens HSiiDRnr IV,

als kleur der llujjenolcn tegenover het rood der kaïiio-

(1) De Pinktterbloem of Zwaardlelie.
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lieken stuud, en afkomstig is van karel Vil, Hij ver-

meent, dat, daar de revolutie zich in 1790 nog niet van

XODIWTK XYI had afgescheiden , men de kleuren van

het vorstelijk huis, in verhand met die der drte stan-

daarden , als de naliouale heeft doen voorkoiiieD.

De Fransche koopvaardij vlag was van ouds blaauw

met een vtit krnis. Ten t^de van lonEWUK JUV, in

1661 , werd aan de handels-marine het gehrnik der

Koninklijke vlag ontzegd, 't welk echter in 1765 werd

toegestaan.

Dat de Nederlandsche vlag zou zgn ontstaan nit de

klenren van hbhdrik tak brbdkrodb is niet juist, welk

aandeel men aan hem in de eerste opwekking van de

Geuzenbeweging ook moge toekennen. Dat bij het door

hem aangeworven krggsvolk in 1567 met de kleuren

rood, wit en blaauw heeft gekleed, en welUgt zoo-

danig vaandel, of wel van elk dezer kleuren afzonder-

lijk, voor de afdeelingen dier krygsmagt heeft gebezigd,

is alleen het gevolg van de omstandigheid, dat die

kleuren hier te lande als volksklenren hestonden. De

lleeren vaN BREDERODB voerJea het wapen van de Gra-

ven van Holland^ de leeuw van keel, op gouden grond,

met een' azuren harensteel doorsneden, als zgnde dit

geslacht voortgesproten uit een' jongeren zoon van het

graaflijk huis
,

namelijk van SIKGFRIED , broeder van

DIRK lY. RErKODD, de vader van uemdrik, heeft zich

de graaflgke waardigheid willen toeëigenen en den

barensteel uit zijn wapen weglaten ; zulks werd hem

echter bij vonnis van 16 Jan. 1531 belet. De kleuren

der vlag zijn niet volledig in het wapen van Brederode*

UxHDAiK VAK RRBDSRODE heeft zich bij bet begin van

den opstand in 1567 wel aan het hoofd daarvan willen

stellen ; als uit het oude graaflgke geslacht voortge-

sproten, welligt nog ontevreden over de mislukte po-

gingen zyos vaders, om ais graaf erkend te worden,

/
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lueeode hij daarop aauspiaak te kuonen maken
;

zijn

invloed was echter niet overwegend genoeg, om zich

als zoodanig te kunnen handhaven. fl|} is reeds spoedig

van het tooneel des opstands verdwenen, en Lort

daarna overleden.

De volksviag, die alieeu als koopvaardijvlag reeds

zoo lang bestaan had« moest als zoodanig ook bg de

krijgsbedrijven onzijdig blijven, om voor de koopvaart

op Spanje \\\ dat land vrijen toegaijg te behouden.

Zij moesl uiet de opëtandêleui worden ;
zij is dit ook

niet geweest , maar heeft steeds , zoo veel mogelyk , ge*

durende den geheelen tj)d des opstands hare onzijdigheid

bewaard. Het oranje werd van zelf die leus.

Wat den volkskreet Oranje boven betreft, behalve

dat het tydstip , wanneer die het eerst gehoord werd

«

vermoedelijk eerst veel later is, dan het tijdperk waar-

van hier de rede is > zoo schijnt het toch min waar-

schijaiijk, dat die van de vlag, met het oranje daarin

bovenaan, zijn^ oorsprong zou hebben. Hij schijol eerst

in latere tijden van partgschap te zqn gebezigd.

Ihit de vlag, en wel oorspronkelgk oranje«wit-blaauw,

door den grondlegger der Nederlandsche vrijheid, den

nooil volprezen Prins WlLUUl 1, zou zijn ingesteld-»

de stelling door den heer db johgb voorgestaan — ver-

liest allen grond, door het reeds algemeen in gebruik

ziju
, stellig bij , en hoogst waarschijn lijk lang vóui deu

aanvang des opstands.

De oranjekleur behoort eigenlyk niet tot het wapen
der Prinsen van Oranfe» Het hartschild of surtout»

dat van bet Prinsdom Oranje, bestaat uit: het eerste

en vierde deel : Chélons
,
zijnde rood raet eeoe bande

van goud^ het tweede en derde deel; Orange^ zijnde

goud met een* blaauwen hoorn i op het midden is:

Ge^ê^ vier gouden en vier Maanwe blokjes en échi*
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quier (1). Het oranje is als ramiliekleui uir, Je bena-

ming vao het prinsdom ontleend, en bij den opstand

als onderscheidingsteeken gebezigd» even als vele zinne*

beeldige teekenen, zoo als de geuzennapjes
,
penningen

met den bedelzak aan een rood lint, (uitdrukkende de

gehechtheid aan den koning); halve manen (2); de

pelikaan zgne jongen met z^n bloed voedende ; de rots

in bet midden der golven; de oranjeappelen met tak

en bladen, ai hetwelk tijdens den opstand werd gezien

,

veelal vergezeld van spreuken, toepasselijk op de aan-

kankelgkheid aan den koning van Spanje , of op bet

Terzet, of op beide te zamen. Zoo werd ook de oranje»

klenr , gelijk wij boven gezien bebben , eerst afzonder-

lijk , of aan andere onderscheidingsvlaggen toegevoegd

,

aU geuzenteeken ter onderlinge verkenning gevoerd

;

eerst later werd die klenr, bepaaldelijk in vervanging

an bet rood in de oorspronkelijke vlag, in den krijg

tegen Spanje hier en daar gebezigd; eindelijk na den

dood van den Prins van Oranje treedt deze zoodanig, als

vlag van de marine van den nienwen staat voor bet licht.

Het blgkt op geenerlei wgze dat de prins daarin de

hand zoude hebben gehad, of die vlag zou bebben

ingesteld. Hij was veel te voorzigtig en te staatkundig,

om op die w^ze door eene daad van souvereiuitett,

billgken aanstoot te geven bg bet Spaansche opperbe-

stuur, aan hetwelk bg tot bet tijdstip der afzwering

ouderworpen bleef. Als Admiraal kon hij het regt niet

doen gelden, eene vlag van zijne eigene familiekleuren

aan de scbeepvaart te veileenen* Dit regt is boogst

(1) Er is beweerd dal het oranje geene lieraldiekc kleur zou zijn
,

dit is niet juist. Z(j beslaat als wapenkleur (menie) voornamelijk in

Engeland, In de gravure zijn liet diagonaallijnen , van de linker"

naar de regterliand
, gekruist door reglslandigc lijnen.

(2) I)e halve maantjes liadden hun oorsprong van dc spreuk die

de Zeeuwsohe water^^euxcn in deu vrimpol voerden : » liever Turcs

dan Pa«p§/*
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waarschijnlijk DOoit anders bedoeld, dan voor de Admira-

len uit het Bourgondische huis, die zelve het wapen

yan den vorst des lands voerden. Er is geen blijk dat

zulks onder het Spaansch bestuur nog bestaan hebbe,

en aan den Prins tan orahji toegekend zon zijn. Als

sttjcleiiüuder des Koninj^s vaii Spanje w?ïs hij slechts

over een gedeelte van het ^ederlandsch gebied aange-

steld , en bet zou toch zeer te betwijfelen zgn , of bem
ook in deze boedanigheid een regt zoude toekomen yan

zoo veel gewigt, als uat der instelling eener nationale

vlag uit zijne familiekleuren bestaande, gelijk de heer

DB J0N6B zulks wil opgevat hebben, üe eerste bewijzen

van het verstrekken der ylag oranje-wit-blaauw , op

öchepcii lot <Jeii krijg hcsteaid, vau we^^e Let bcsluur

vau den nieuwen slaat, is dan ook, zoo als hierboven

is aangetoond, zelfs eerst eeoige jaren na 4® afzwering«

Het is niet een staatsbeslnit yan de instelling dier ylag,

het geeft alleen een plaatselijk bevel tot verstrekking

van zoodanige vlaggen, volgens het gebruik, dat zich, bij

de schepen, ten krijg uitgerust, als onderscheidings-

teeken , door den volksgeest des tijds had ingesteld*

Bij de koopvaardij , welke naar buiten ^s lands , zelfs

op Spanje, ongehinderd voortging, daar toch het verzet

aanvankelijk zich niet tegen den souverein , maar tegen

het dwingeland-bestuur bier te lande verklaarde, bleef

het gebruik der vlag rood-wit-btaauw , zoo als ook niet

anders kon, onveranderd. De vla^ der watergeuzen^

de geuzenvlag ^ zich allengs door het oranje van de

volksvlag onderscheidende, was buiten 's lands niet

bekend » althans niet erkend ; ook niet in den beginne,

nadat zij bij het ontslaan eener regelmatige krijgsmaiine,

daarbij werd aangenomen, en aanvankelijk alleen b^

krggsondernemingen tegen Spanje is gebezigd geworden.

De koopvaart, die zich nu meer en meer naar ver*

afgelegene gewesten uiibtiekte, werd als vooiheeu nog
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uitsluitend onder de algemeene Nederlandsche volksvlag

gedreven. Gewapende ondernemingen van de partiku-

liere of handelsvereeDigiogen , welke gelden te zamen

bragten tot het drijven van koopbandel op Oost en

V^ esL, cn alle andere logten
,
waarbij men spoedig door

de omstandigheden tot verovering en in bezitneming

gedrongen werd over te gaan, zgn alle geschied onder

deze vlag. Alle geschiedkundige overhl^fselen van dten

tijd getuigen het, schilderstukken, kaartenen prenten,

zoo ver deze gekleurd zijn, toonen het aan.

£en schilderstuk op het raadhuis te Amêterdam^ van

ADBUAK Tiir HIBOWLAHD, geschilderd in 1633» stelt voor

den Dam , met den optogt van de Leprozen , welke

het laatst in 1603 gehouden is, terwijl luen verraoedl,

dat hier de Dam in 1591 is voorgesteld; het Damrak

vol schepen liggende , hebhen vele daarvan de Neder-*

landsche vlag. Dit stuk is evenwel ook later opge-

schilderd.

Manuscriptkaarteo ) even als een ander schilderstuk,

van de terugkomst van viH SICK, van zijnen eersten

togt naar het eiland Java, te jémêterdam aanwezig,

liebben ï^eene aiidcit" vlag dan rood-wit-blaauw. Züü is

de oorsproukelijke kaart van AfiSL lASliAli , van het

ontdekte Zutdkmdf door hem eigenhandig in 1641 ge*

teekend, versierd met verscheidene scheepjes op de

zeeën verspreid , welke alle die vlag hebben. De

schilderstukkeu van de hoofdplaatsen der nederzettingen

van de Oost-indische Compagnie , die alle van de eerste

tyden dier roaatschapp^ z^n, hebben geene andere dan

deze vlag. Oude geteekende en gekleurde zeekaarten

dier Maatschappij even zoo. De gedrukte
,
gekleurde

Zeefakkels van het midden der 17" eeuw, hebben almede

op de vignetten schepen met die vlag. Bi) de koopvaart

werd de oude vlag niet veranderd. De Oost-Indische

Compagnie voorzag zicli bleedó vau iiel doek, rood, wit
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en blaaow, daartoe gebezigd. Men vindt slechts een*

maal in 1034 aangeteekeiul, Jat de Gouverueur-Generaal

H&MDaiK MOUW£R, 16 Batavia y den opper-koopmaa

JUBUID FiXTCRSX , Directenr van 's Comf^agnie^s negotie te

Surattê, aanschreef, om in te koopeu eene hoeveelheid

vlaggedoek root aft Orangie, wit ende blaauiv, maar

ia den regel was het rood iu gebruik.

Waarschijniyk als overblijfsel van de oude graaflijke

t^den, toen meermalen de floilandsche leeuw als de

lands vlag werd gevoerd, hechtte men later nog veel

aan het gebruik der Generaliteits vlag , zoo bij de Oost-

Indiescbe compagnie, waar die vlag lot het laatst van

haar bestaan prijkte op het schip, dat op haar zegel

werd gevonden, als bij de particuliere scheepvaart* Zij

bestond uit het enkele wapen der Generaliteit, zonder

de drie kleuren.

Omstreeks 1600 of later werd het wapen der Genera*

liteit gewijzigd ; de grond werd rood en de gekroonde

leeuw goud; zwaard, en bundel pijlen zilver. Het was

sedert 1578 geweest: gouden grond, met rooden leeuw,

naar het oude graaflijk wapen, doch nu met kroon

,

swaard en pijlbundel. (1) Waarschgnlgk is de verwia*

seling der klearen in het wapen , waarbij de oude Hol*»

landsche leeuw zijn rood met het goud vau den grond

van het wapen verwisselde , te danken aan den nayver

der andere provinciën jegens Holland, De leeuw van

Nassau was ook goud. Dit kan er invloed op gehad

hebben , maar het schild van Nassau was blaauw.

De vlag of standaard, het opperste gezag van den

Staat vertegenwoordigende, was almede van het gene-

raliteits wapen voorzien; het was in het wit der vlag

geplaatst. Zoo was het ook in de vlag oranje-wit-blaauw

,

(1) De pijlbaodel schijnt het eerst in 1668 door lexoHf ali leue

te ign gebezigd, tegen osAVTXiiU, ooder de bewering der Edelen,

dat tg dturmede honne etndragt voor Xoniugs dienti bedoelden.
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op de hulpvloten tegen Spanje y met die vau de Koningin

van Engeland in 1596 en 1597« Later werd dit wapen

in de rood-wit-blaauwe vlag eveneens gebezigd , wanneer

deze de Generaliteit moest vertegenwoordigen. De oude

generalileiLb vlag viudt men nog op eeu der schepen in

het schilderstuk van vroom , op het Museum te Anut&r^

dantf voorstellende het overzeilen van twee Spaansche

galegen in 1602; het stuk dagteekent van 1617. De vlag

is hier nog geel met den rooden leeuw. (I)

De eenvoudig rood, wit en blaauwe vlag, was evenwel

de koopvaardij de meest algemeene; zij was door de

ondernemingen der Nederlanders, die zich in de eerste

belft der zeventiende eeuw meer en meer uitbreidden

,

over den geheeien aardbodem verspreid.

Gedurende bet twaalfjarig bestand , en daarna tot den

Mnnsterscben vrede, en ^et spoedig daarop gevolgd over-

lijden van Prins WILLEM II, was Jan bij de Marine van

de Zeven Provinciën het gebruik van de vlag, waarin

bet oranje, in de eerste tijden des opstands, langzamer-

hand de plaats van bet rood bad ingenomen ,
allengs

algemeen gewoideu. Zij voerde den naam van Prince-

vlag. De oorspronkelijke enkel oranje, daarna almede

oranje*wit«blaauwe kleinere vlag, die op andere plaat-

sen op bet schip , zoo als aan de druilsroede, op den

voorsten mast of op de blinde steng , ook soms aan

eene stang op den steil opstaanden boegspriet vertoond

vrerd, als eene leus of onderkenningsteeken der geuzen,

kreeg, zoo ab wg hierboven hebben aangetoond, den

(i) Op aommige vlaggekaarlen van het laaUt tier 17<^ eeuw Tindt

men de vlag van de Admiraliteit van het noorder k^^al^ie^ rood, wit

cn blaauw, met de voorlettera der «preuk • Pugno pro patriOf welko

apicuk ataat op den gedenkpenniog van den alag tegen bqssu op de

JóuidifMte, op last dier Adniralitoit $e«kgen.
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uaam van Prince-geus, alies io onderscheiding van de

ondeUoliandsche rood*wit-blaaaw» welke laatstgenoeoide

onveranderd bg de koopvaart , ihans niet meer onder

de afscheidingen der oude partijschap» zoo als het

Beijersche wii-blaauvv of blaauw^wit, maar steeds nol"

honun met de drie kleuren in de juieie orde opvol^

gendet werd gevoerd, en zieh over de wereldEeeën bad

weten te doen eerbiedigen, en die hare oorspronkelijke

benaming van üoiiaudsche viag behouden hnd.

Oes Prinsen kleuren waren der zeemagt lief gewor*

den, en toen, ten gevolge van bet vervallen verklaren

van het Stadhouderschap , de oranje kleur moest plaats

maken voor bet oorspronkelijk rood in de vlag van den

Staat, was men teregt beducht» dat zulks ontevreden-

heid op de vloot zoude kunnen verwekken. De belden*

daden ter zee den bevitjdiiigsüüi log vvaren, althans

na dc eerste jaren des opstands, onder deze vlag verrigt;

betblgkt evenwel niet, dat zulks bij de zeemagt groote

moeijelijkheden beeft veroorzaakt, gelijk bet geval was

bij de schutterijen in sommige steden. Men was bij de

Marine aan de oude HoUandsche driekleur gewoon

gebleven, in de toen zoo magtige koopvaart, waarbg

'slands zeelieden bij afwisseling bun bestaan vonden.

Het was zelfs alleen ten gevolge van eene aanmerking

der Staten van Zeeland, waarschijnlijk uit naijver tegen

bet overmagtige Holland, dat men ais oiBciële bena*

ming, in stede van Holkmdeehe vlag, die van Siaateehê

of Staten-vlag aannam. Bij het afschaffen van bet

oranje in de vlag, kon men dus niet beter doen, dan

de van ouds bestaande algemeene volksvlag, als vlag

voor den Staat te kiezen, (1) Men bad anders bet

Staten wapen, de gouden leeuw, met kroon, zwaard

(1) De Heer db JOKOS , in zijne Goschiedeniê van het JVederlandsehé

Zeewezen f
Deel I, biz. 242-^248, eento uitgave, heeft natuurlijker-

wijie uit het «landpunt , waarin bij zich gepkatet bad , eene geheel

«aiton ndfinoring omtreat de hier hetproken^ omtUuidighodeiu
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en pijlbundel, op rooden grond, tot vlag vaD den Staat

kuDnen aannemen, welke vlag zcifs toen niet vreemd

was en dikwijls gebruikt werd. De aloudheid van de

driekleurige Hollandsche vlag, de roem en de voordee-

len , die het volk van Nederland onder die vJag van

over lang reeds had ingeoogst, hebben hij de overwe-

gingen hieromtrent zonder tw^fel de Regering van het

in uitgebreiden koophandel ter see, in dat tijdperk zoo

zeer toenemend Nederland bewogen , zich tot de reeds

lang bekende, over den geheelen aardbodem geëerbie-

digde en nationaal geworden driekleur te bepalen » welke

vlag na niet meer uitsluitend koopvaard ijvlag, maar tot

vlag van den Staat verheven , als zoodanig hier te lande

en aloin is erkend en sedert is blijven bestaan.

Ofschoon reeds ten jarc 1652 de Prince- vlaggen

en vaandels aanvankelijk door het daaruit wegnemen

van 's Prinsen wapen, werden veranderd, (I) zoo duurde

het nog eenigeii tijd, ter bij de zeemagt algemeen

het verwisselen van het oranje tegen rood werd opge<

volgd« Men vindt in het besluit van de Algemeene

Staten, in October J653 genomen, gerigt aan den Luit.

Admiraal van wassenaer obdam, en in het besluit in

Aaart 16.35 herhaald
,
(waarbij het voeren der vlaggen

voor de drie divisiën der vloot naar de Admiraals rangen

werd vastgesteld,) dai geene andere vlaggen ^ aehter^

of voor op den boegepriet mogten worden gevoerd^

dan die van het collecte ter Admiraliteit , of de ge-

wone kleuren der Generaliteit
,
oranje^ wit enhlaauw.

Dit besluit werd in November 1556 bij de bestemming

der vloot onder den Admiraal db RtJTTBRt naar de

Middellandêche zee, nog vernieuwd. (2)

(1) AiTZEUA . Zaken van Staet on Oorlogh ^ D III
, 739, zegt, dat

io 1652, om do EngeUchen genocg«ii te geven, de Prince - fle^gen

en de Taendelen werden veranderd*

(2) BBAflpTy LwM van » evctib , feU 103 en IO4.
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Toen o« dese 22-jarige stadhoaderlooze regering,

Prins wiLLRN III aan het bewind kwam, heeft hij, ver-

luoedelijk om dezeirde redenen , als bij de Staten- Gene-

raal in 1G52 hadden gegolden, en uit eerbied voor de

aloudheid der Tolksvlag, onder welke banier, door

Neèrlands zeehelden in de laatste jaren zoo veel roem

was bevochten , de nationale driekleur als vlag van den

staat behouden, en werd de vroegere benaming van

Princevlag, die op het oranje-wit blaanw , voormaals

was toegepast, ook bij '$ lands zeemagt op deze vlag

overgebragt, welke benaming, iievcüs de oude van Hol-

landsche en die van JStaatsche of Staten vlag, werd

gebezigd. Uierbij mag worden opgemerkt , dat de kien-*

ren rood, wit en blaanw, ook als hoofdkleuren worden

gevonden in bet iamilie wapen vau Int huis van Oranje'»

Nassau t zoo dat er ook in dat opzigt geene bedenking

legen het behoud dier vlag onder dit doorluchtig stam*

huis kon beslaan , toen het weder met de stadhouder*

lijke waardigheid werd bekleed.

De staatsomwenteling vau het laatst der vorige eeuw

liet de kleuren der volksvlag almede onveranderd;

alleen werd als hoekschild (jack), de vrijheidsmaagd op

een* witlenj grond , daarin opgenomen en dit tevens op

zich zelve als geus gebruikt. Opmerkel^k is het, dat

dit zinnebeeld, eene maagd met het wapenschild van

Holland f zittende in eene omtuining van willigen

takken gevlochten , met een hek gesloten , bekend onder

den naam van, UoiiaDdsche tuin, ook van den Beijer*

schen graaflijken tijd oorspronkelgk is, van het beleg

der sloten Ba^Mtein en Eberêtein in 1405, onder

wiiiSM TI, die hel in zgn zegel had. Het was ook

later het zegel der Generaliteit.

Koning lod£Wïk Mj&roLiON behield de oude vlag, met

bet wapen zyns &oningrijkS} de Keizerl^ke adelaar

gequarteeld met deu leeuw van Nederland , ophetmid^
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den in het wit geplaatst, als rijksvlag. De koopvaart

behield weder ODder deze beide regeringstijdperken hare

vlag in den oorspronkelgken vorm, enkel rood-wit-

blaauw.

Toen wiLiEM I, in December Ï813, na de driejarige

Fransche overheersching» eerst als Souverein Vorst der

yereenigde Nederlanden hei bewind aanvaardde, werd

ook de onde nationale vlag, waaraan deze vorst met

zijn voorgeslacht naaiiw verbomJen was, weder als de

vlag voor den nieuweu Staat aangenomen; zij werd by

de vestiging van bet Koningrijk der Nederlanden in

1815 bestendigd ; zij was ook in vroegere tijden den

zuidelijke Nederlanden niet vreemd gebleven, in.i.ir bij

afwisseling, in onderscheidene dier gewesten in gel ruik

geweest. De klenren dezer ving werden de hoofd-

Meuren der uniformen van het Nederlandscbe leger en

der vloot » benevens bet groen voor de jagercorpsen en

het geel tot spaarzame afzelsels, met het goud en zil-

ver tot onderscheiding der rangen. Die kleuren be-

booren alle tot de familie kleuren van bet buis van

Orof^'e'Naeeau,

Het bij het volk zoo zeer beminde oranje, werd

voorbehouden voor de nationale kokarde, de vaandels

en den sjerp bij bet leger, de harten der militaire zil-

veren boed- en degenkwasten. Dat is, bovenal, het«

geen waardoor bij de krijgsmagt de gehechtheid als het

ware wordt vertegenwoordigd, de kokarde en de veld*

ieekene»

Ook voor bet lint der achtervolgelgk ingestelde

ridderorden en andere onderscheidiogsteekens , ter be-*

looning van Militaire en Burgerlijke verdiensten, werd

veelal het schitterend oranje vereenigd met het heldere

Nasiau'hlaauw , somwijlen ook met bet glansig groen

van bet Oranfe-laverm

Geen wonder dat iu de borst, versierd met deee
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kleuren , en het daaraan verbonden eermetaal, bet bart

te warmer klopt voor Vorst 'en Vaderland. Alleen de

gesp met bet cgfer van langdurige trouwe dienst als

officier, is op een lint oranje, wit en blaauw geplaatst. Op
de Militaire orde, die den stamdoopnaam van het door-

luchtig vorstenhuis draagt, en die ter eere van den

Grondlegger , door den Hersteller van den staat is in-

gesteld, xiet men den vuurslag van de oude Nederland-

sche vHus * orde op de gekruiste lauwertakken van

het I? jurgondische kruis, heide zinnebeelden van hel

opwekken der vonk van beideumoed en trouw bij

den krijgsman.

Het Nederlandsche Rgkswapen draagt den leeuw van

bet vroegere Generaliteits wapen der zeven provinciën

op het schüd van NaésaUf azuur niet gouden blokjes

bezaaid. Uet is de leeuw
,

afkomstig van het oude

graaflijke wapen van Holland$ sgne kleur is die van

den grond van dat wapen , met den aanvang der zeven-

tiende eeuw verwisseld; zwaard en pijlbundel, afkom*

stig uit den roemrijken worstelstrijd voor de vrybeid,

klemt htj nog in syne klaauwen*

De vaandels bij bet leger in IndU zijn bij de over-

name der kolonie weder ingevoerd: rood-wit-blaauw

,

gelijk zij bij de Oost-Indische Compagnie ten allen tijde

geweest waren. Zij behoorden tot de geschiedenis onzer

volksvlag. Deze was en is nog bij den inlander in die

nitgebreide gewesten hoogst vereerd, geëerbiedigd en op

prijs gesteld, zoodanijr , dat het geschenk dier vlag bij

bem steeds boog wordt geschat.

Al is in dit geschrift het bewijs geleverd, dat de

roemrijke Grondlegger van den Nederlandschen Staat

niet de insleiier geweest is van de vaderlandsche drie-

kleur , maar dat die vlag ten zynen tijde reeds algemeen
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bi) de Nederlandsche scheepvaart in gebruik was, en

er alle grond is om aan te nemen , dal de Hollandsche

vlag van een veel vroeger tydperk tot cos gekomea is,

zulks kao niets vermioderen aan den Uister der nage-

dachtenis van dien Prins, het hoofd van ons bemind

vorstengeslacht, die met zijne heUlhaftige broeders en

sonen, in moed en volharding onuitputtelijk, veel hoo-

gere aanspraak had op de erkentelijkheid van het onder^

drnkte volk, *t welk hg bevrijdde, dan hij kon verkrg*

gen door het instellen van eene vlag, ontleend aan

zijne hofkleuren of paluere.

De liefde van dat volk bleek daarentegen klaar , toen

bet eerst door de geuzen te land en te water , bet oranje

als hunne leus, de leus der vrijheid, werd opgestoken,

en spoedig daarna algemeen bij de scheepsinagt , die tot

den bevrydingskrijg medewerkte , eerst afzonderlijk

,

nevens de oude driekleur, en later in stede van het

rood
,

afkomstig van den ouden graaflijken leenw, in

de oude Hollandsche vlag werd opgenomen ,
waardoor

A9X ifranje-hlanje-hleu ootslood, hetwelk de geestdrift

des oogenbliks kenschetst , toen , na het volbrengen van

de eerste welgelukte onderneming der watergeuzen , de

inneming van den Briel bij het meer algemeen eu

krachtig verzet, deze gewijzigde vlag, ofschoon door

geene openbare acie gewettigd, stilzwijgend tot oorlogs-

Tlag van den nieuwen staat is ingevoerd en gedurende

het tijdperk van den hevrijdingskrijg ,
bij de Marine in

gebruik is gebleven, om later bij veranderde inziglen,

weder tot de kleuren der alonde voiksvlag te worden

teruggebragU

De roem van Prins wiliem 1 kon niet verhoogd wor-

den door het zelf instellen eener vlag van zijne familie-

kleuren ; er was meer eer in gelegen , dat het opnemeti

van bet oranje in de voiksvlag, in stede van bet rood,

hare oudsie kleur, het uitvloeisel was van de liefde des
4

6
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volks, dan dat hij zelf door eene eigeodunkelgke daad,

zelfs voor dat, door de afzweriug van Koning FILIPS II,

het regt daartoe hij den uieuweu &taat was oolstaaD ,

die vlag hadde opgestoken ea al» leas gesteld voor den

opstand' tegen eenen Souverein , dien hij toen nog als

wettig bleef erkeoneo* Die roe ui als held en Slaalsiuau,

reeds in zijnen tijd door vriend en vijand erkend , be->

hoeft dit niet ; elke poging om de gescbiedei^is van het

tijdsgewricht meer aan het licht te brengen, door latere

schrijvers ia liet werk ^eiUelii, (1) strekt nog sLcetls

onwillekeurig tot het verhoogen van dien roem, welke

gegrond is op z^nen Qnwrikharen moed en volharding,

op zijne voorzigtige en steeds welberadene handelingen

en zijn verheven karakter, die hem eene eerzuil hebben

gesticht in de dankbaarheid des volks van jSederlatid^

tot in het verste nageslacht*

Be heldhaftige ondernemingen des koophandels « waar*

door aan den harden beheerscher en onderdrukker van Në'

élerland, menig kostelijk vvuigevvest werd oiurukt , even

als de vreedzame handelsbetrekkingen, zoowel met

andere deelen van het uitgestrekt gebied des overheer-

schers, als naar andere landen, werden voortdurend

onder de aloude driekleur voortge^et. Het oranje werd

hierhsy oi' in het geheel niet, of slechts bij zeldzame uit-

zondering in de vlag gebezigd , en toen by den dood

van Prins witLUf II, staatszucht ook die kleur uit de

vlag van den staat deeJ verdvvijneu , weid de oude

volksvlag , die tot hiertoe alleen koopvaardjjvlag geweest

(1) Om zich hiervan Ie oYertuigen , behoeft men slechts Oj) slaan

do werken van gbobn van pbinsterer , \an Hen Arnei ilcnaiisc;licn

Schrijver J. lothkof motlky ,
zelfs van Utn Hritsclieii frescot

,
die

FILIPS II verdedigt, eii meer andere geschiedkundir;*' \v(ike;]i vaa

laleren tijd, welke dat tijdperk behandelen. Wat ook ccn Duitsther,

MATTHIAS ROCii , verlaald door D'", m;yk>s , mot bel Iit paald doel om

dien loem te verduisteren , root endeels uit ander» ;;('?indc schrijvera^

eu onder «oheve voorstelling der znkeoi uoge hebben bgeengebraift.
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was, ook tot ylag van deo staat eo vau de Neder-

landsche Marine aangenomen.

Vroeger was daartoe te minder aanleiding geweest,

w^l J>g het niet beslaan eener bl^vende inrigting van

Marine van den Staat , ook niet eene blijvende of on-

veranderlijk vastgestelde vlag van den slaat bestond,

maar daarin gedurig wy«iging plaats bad, bij elke

niettW« krijgstoerusting^, betgeen te meer bet geval was

,

wanneer het gebied in andere vorstenhuizen overging.

Wij hebben gezien, dat in oude tijden in hel alge-

meen io het voeren van vlaggen weinig regel plaats bad,

en dikwgls stedelijke vlaggen , of ook andere , waarvan

de beteekenis of herkomst nn moegelgk meer is na te

gaan, zgn gebezii^^d. Wel scbijnt in de oudste lijden

de vlag, vertoonende het graaflijk wapen of zijne kleu-

ren, van tgd tot tijd te zijn gebruikt bij krijgs- en

mogelijk ook wei soms hg handels*ondernemingen , maar

eerst onder het graallijk bestuur van liet Beijersche huis , ^

welks hofkleuren rood-wit- blaauw waren, en meer

bepaald onder dat van bet Bourgondische en Oosten*

rijksche hbis, schijnt het gebruik der vlag van deze

kleuren, zich allengs meer en meer le liebben ingesteld,

vermoedelijk vergezeld of afgewisseld , zoo ver hel bin-

nenland betrof, tot onderscheiding, met stedehjke en

partij vlagi^cn der langdurige Hoeksche en Kabeljaaüwscbe

staaf sgescbillen , kenbaar aan het meer doen uitkomen

dan wel weglaten van de kleuren van Holland^ waarbij

bet wit*biaaQw van Be^erm, veelal verdubbeld, daar

tegenover voor het Rabeljaanwscbe , het meest in het
^

OOgloopcnd IS. (1)

(1) Veel h'-n ik bij de behandeling van hel onderwerp verichiildiffd

aan de oordeelkuntlif^e opmcrkingrn en mcil*d rlinf^cn, van den in de

geschiedenis van ons laiid /uo kiiiidij^cn l^ijk» AixluViuis, i]v, Jlicr

R. c. lUKHUlüKN VAN UFjs URijNK, .ilsHiedt: ïiiii (ic li u
I
j» viiii I dighpid bij

de koiiiiikiyke bibliotheek te Gravetthage uiidei voudcii.
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Het verdobbelen of meerroalen berbaleo der kleur-

ofivolgiDg was toen, en nog lang daarua zeer in gebrufk,

gelijk ook meer willekeurige versieriogea of schikking

der kleuren» Zoo ziet men op vlaggekaarten van bel

einde der zeventiende of van bet begin der acbttiende

eeuw, nog de enkele en dubbele Prinsengeus zoodanig

iogerigt, dat de opvolging der kleuren, straalsgewijs

van uit bet midden der vlag, met puntige driehoeken

in het rond verdeeld is, soms met bet Staten wapen

op het middenpunt ge[)laatst.

De mededeeliug, van hetgeen mijne nasporingen, ten

aanzien van den oorsprong onzer vlag en baar vroeger

bestaan hebben opgeleverd, is biermede ten einde.

£r ontbreken , wel is waar, wat betreft liet vermoe-

delijk tijdperk van het in gebruik geraken der vlag,

die stellige bewQzen^ welke als tastbaar of onomstootelgk

te beschouwen z§n; maar bet is zeker, dat reeds in

vroege tijden de drie kleuren ter onderscheiding der

standen bij de regtspraak dienden ; dat hare kleuren die

zijn van de graven uit het Beyersche huis , welke over

deze landen bet gebied voerden, van de helft der

veertiende eeuw; dat deze kleuren ook tot de familie-

kleuren behoorden van het Bourgondische en van de

daaruit gesproten vorsten van het Oo&tenrijksche en

Spaanscbe huis , die almede deze gewesten tot den afval

van Spanje hebben bebeerscbt; wijders zien wij de

vlag, bij het tijdstip dat zich de schildeikunst hier te

lande ontwikkelde, in de eerste helft der zestiende eeuw

reeds , en later op schier alle tafereelen , als de alge-

nieene volksvlag verschijnen; wij hebben nog andere

sporen van haar vroeger bestaan aangetoond en over-

wogen; dit alles maakt het hoogst waarschijnl^k, ja

geeft aanleiding om als genoegzaam zeker te kunnen

aannemen, dat de overlevering grond van waarheid

had, die onze driekleur eenen wel niet bepaald aaii-
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gewezen, maar toch hoogen ouderdom toekende, en

dat men liet er voor mag honden» dat de vlag, of»

schoon hg den aanvang nog niet algemeen in gebruik,

toch reeds vijf eeuwen beeft bestaan. Haar oorsprong

klimt ailhaijs voorzeker zoo ver op.

Ik bied de vrucbteo mijner nasporiogen omtrent den

oorsprong onzer vlag, het Nederlandsch publiek, en

meer in het bgzonder mijnen oormaligen wapenbroeders,^

de officieren der Nederlaiidsche zeemagt aan , met het

vertrouwen , dat laatstgenoemden mgne poging zullen

ivaarderen, als alleen de strekking hebbende, om onder

hun bereik te stellen wat de tijd heeft opgeleverd, tot

oplossing van het geschiedkundig vraagstuk, hetwelk

zoo in het duistere lag. üet kau niet ontkend worden

,

dat ook . nog het geheel ontbreken van feitelijk bewijs

van het in gebruik zijn der drie kleuren ais vlag ver*

eenigd, gedurende bijna twee eenwen van de helft

der i¥ tot in de eerste beltt der 16^ eeuw, wanneer

zg als algemeene koopvaardgvlag gevonden wordt,

eene onzekerheid overlaat, waarvan de meer stellige

oplossing, dan op de door mij aangevoerde gronden,

als hoogst ^venschelyk te beschouwen is, en die wij

aan den tijd moeten overlaten.

Evenzoo toch, als het bestaan der dne kleuren als

Lülliverei dei graven van Holland en Zeeland uit het

Beijersche huis, eerst onlangs is aan het licht gekomen,

kan ook zeer wel nog het stellig bewijs van het daar-

mede in verband staande ontstaan of gebruik der vlag,

uit die kleuren te zamengesteld, tn die tijden, nog

voor den dag komen, al zijn de thans daartoe aange-

vreiide nasporingen vnichteloos gebleven.
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Ik eindig met de onthoezeminf^ , dat Neêrland\^

schoonc vlag, steeds oDbezoedeld, onzen over den wijden

Oceaan verspreide oorlog* en koopTaardiiMskepen » tol

onderscheidend sieraad moge bleven verstrekken; dat

zij de zelfstandtgheid van het dierbaar Vaderland , al is

hel dan ook als een staat van minderen rang, magt

en invloed, dan in vroegeren tijd, onder de laodeo van

Europa ^ steeds blijve bezegelen , gelgk ay reeds aoo

vele eeuwen over verre zeeën met eere heeft gewapperd;

terwijl zij, hoe zeer ook eeotiiaal de zelfstandigheid van

Nederland voor korten tyd door overmagt was ver«

nietigd , ook toen nog niet geheel van den aardbodem

was verdwenen, als ware bet een voorteeken dal weldra

Neêrland'ê oude vrijheid stoiul herboren te worden.

Mogen Neérlatid'ê zonen onder deze beminde voiksvlag

steeds die opwekking vinden , tot beoefening der vader«

landsche deugden van dapperheid, trouw en stand"

vastigheid ^ ^velke het Jieldhafiig vourgeslacht, in de

beteekenis die iiet aan hare kleuren hechtte # bij het

aanschouwen dier vlag in zicb onlvlammen voelde;

opdat ook zij steeds onder deze door bet bloed van dat

voorgeslacht geheiligde banier, met gelijke gevoelens

bezield, mogen trachten het hunne toe te brengen tot

de eer en tot bet welzgn des Vaderlands, zoo in den

krijg tot verdediging van bet vrije NedérUmd^ als

bij de werkzaamheden des vredes in de bijzondere

handels- scheepvaart,— uit welke de vlag haren oorsprong

bad, bij de visscbery, of waar zg ook geroepen

worden, hetzij binnen- of buiten *s lande, om onder

deze vlag de belangen van Nederland te vertegenwoor-

digen, of die te behartigen en te bevorderen. Dat z%

ten allen tijde» onder alle omstandigheden, maar

vooral op het veld van eer, blyven streven naar be»

vestiging van den alouden roem der vlag, en van den

onverwelkten glans, die zoo menigmalen ook in later
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tijd door de dapperheid en zelfopoffering van Nêiriand^*

zeeniagt over haar mogt schitteren. Dan zullen ook

de famiiiekieuren van het vorstelijk huis van Oranje

Na^*aUf meer tot bijzondere, evenzeer beminde natio-

nale kenteekenen» tot de legervanen en tot eerbeloonin*

gen bij voorkeur gebezigd, niet minder strekken om de

innige verkleefdheid en üefdc tot het koninklijk geslacht,

door zoo sterke banden aan Nederland verknocht , en

met het Vaderland vereenzelvigd, te bevestigen, en

ten allen tijde te doen blijken, waardoor ijver in 'slands

dienst en trouwe aan Koning en Vaderland krachtig

worden opgewekt en onderhouden.

De klenren der élonde voiksvlag, die, gelijk wg
zagen , reed^ ili de vroegste tgden der ontwikkeling van

het volksbestaan in Nederland , als het ware inhceinsch

waren, zijn door een merkwaardig z a ment reilen , tevens

die van het Konings huis; zij zün de hoofdklennen ia

het familiewapen van het huis van Oranje Naeeau^

welks wapenspreuk is : Je maiiitiendrai. Zij is bij de

staatswisselingen , door de Vorsten van dat Huis weder

aangenomeii en behouden, ëls de vlag Vaii den staat en

als de Koninklijke vlag. Dê faiA{lièkleai< Vilfi óns Kbnink*

lijk Huis, die geene wapenkleur is, maar van den naam

Oranje ontleend, blyve steeds het kenmerk van

geheohtheid van het Nederlandsche volk aan het konink*

lijk geslacht, zoo als zg het was bij den aanvang van

den bevrijdiijgskrijg in de zestiende eeuw , en vcrsterke

steeds den band van wederkcerige verknochtheid. De

wapenspreuk onzer voorvaderen: Eendragt maaki

fnagt, worde nimmer bij den Nederlander vergeten,

maar steeds beirachl als het eenig middel, vooral voor

eenen kleinen staat, om zich in de wisselvalligheden

der tijden voor ondergang te bewaren, en zelfs eene

worsteling tegen overmagt te wederstaan, gelijk onze

geschiedenis daarvan de voorbeelden oplevert.
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Deze oDtboezemiflgen vatteo zicli te zamen in de

navolgende Dichiregeleo

:

AAN DE NEDERLANDSGHE VLAG.

O Heilige Banier Yan 't roemiigk Tooigeslackt,

Hoe treft gij ons gemoed met uwe klenienpraditl —
Hoe voelen w* ons het hart met diep ontzag doordringen

ISn in onB binnenste een hdUg Tnnr ontspringen,

Als w' iu uw kleuren zien het beeid vaii vrooMlyheid

Eu MOAf» van hUmke trom en Tan êkuukHUÜffkeidt

Waarmeê dat Toorgeslaelit meh roeide H hart ontTonken»

Als voor hun heldenoog die zuivre kleuren blonken.

Bewaren w^ die Vlag» die oude Yolksbanierl —
Dat z|j aan steng en roê steeds Tlèkkeloos en fier

Haar' heldre banen over wereldzeeën spreide,

Den onden Trigheidflroem yan Neèrlanda volk verbreide.

Dien het in mccii'gen stryd van ouds bevestigd zag.

Door vastheid, trouw en moed, bezegeld door die Ylag.

Het verre nageslaeht zie z' even helder wappren;

Zy blyv* de Zegevaan, 't Paladium der dappren! ^
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Opgave van de vlaggen op de sehepen , V0erkamefide

op de muurtapijten in de vergaderzaal der Staten

van Zeeland, voorstellende verechillende krijgebedry^

ven der Zeeuwen y hij den opeiand tegen Spanje.

Oe tafereelen op deze behangtapgten voorgesteld
, zgn

zeer uitgewerkte stukkeo » waarop men bg iedere nieuwe

beschouwing nadere bijzonderheden ontdekt. Zij geven

door hunne uitvoerigheid, zelfs in de klt^inste onder-

deelen, eene vrij duidelyke en getrouwe voorstelling

an de inrigting der schepen, hunne tuigage, en in het

algemeen van de Marine in dien tijd.

Het tweede stuk , ter linkerzijde bij het binnentreden

in de zaal, stelt voor; het vermeesteren door de Zeeuwen

,

onder nowooi Pimitsz. ut worst , van de vloot komende

met troepen uit Spanje ^ onder den Hertog van mnnrA

C£Li, den 10"^^° Junij 1572, bij Let inkomen der Schelde

geankerd.

£r behoorden tot deze vloot, volgens hoopt, Neder*

landeehe HieterUn, biz. 234, 26 groote Nederlandsche

koopvaarders, van welke een, gevoerd door BOüDEWIjn-

iBOWOüTSZ, na het van boord verdrijven der Spanjaar»

den , zich bij zgne landgenooten voegde* Op schepen

,

tot de vgandelgke vloot behoorende , worden nevens de

Spaansche dan ook Nedi'rlandsclie vlaggen aangetroffen.

Zich nu plaatsende voor dit tapyt« ziet men regts

op den voorgrond een schip, Toerende aan den vlag*»

gestok achterop, eene vlag van zeven horizontale banen

rood-wit-blaauw , rood-vvit-Llaauw , rood; aan den

grooten of voormast eene vlag oranje- (of rood-) blaauw-

wit. deze en vele andere vlaggen, waar de uit-

drukking zoo als hier is gebezigd, is de kleur door

het verlies van hare frischheid onzeker , of niet wel
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meer te onderscheiden , of het rood dan wel oranje is.

Waar de banen volgen als bij de Nederlandsche vlag,

kao er niet aan getw^feid worden, of 4e boveoklenr is

rood; minder zeker is dil waar de olgorde anders is,

zoo nis iti dc e vengemelde
;

bij deze helt men over, de

kleur aan te zien voor orai]\}e, echter is dit «iet zoo

Keker als bij andere vlaggen , waar de oranjekleur meer

kenbaar is, en die als zoodanig zijn opgegeven.

Dit is bel geval op het schip, een weinig verder vau

den voorgrond; bet voert aan den vlagges tok achterop

eene vlag, oranje met witten tak en witte appelen; aan

den masttop eene vlag, rood* (of oranje-) blaanw-wit;

aan den gatïel een vyinipel
,

vermoedelijk oranje.

£en scbip, nog iets verder, heeft de vlag aan den

laggestok achterop» rood^wit-blaanw , rood*wit>b)aaaw

»

of de dnbbele Hollandscbe vlag; aan den groóten mast*

top eene vlag rood-wit-blaauw, aan den achterraast-top

eene vlag rood-wit-blaauw , aan de getopte roede of

ik aan dien mast een oranje wimpel met witte appelen.

Een vierde schip heeft almede eene vlag van zes

banen, de dubbele flollandscbe vlag, aan den vlaggestok

achterop; aan den bezaansspriet een oranje wimpel met

witte appelen : op den boegspriet eene vlag van gewone

grootte, rood-wit-blaauw. Dit is het «mige sdiip,

hetwelk eene vla^ op dm boegspriet voert; men treft

dit ook niet aan op schepen op de andere tafereelen.

Behalve andere schepen « doet zich aan deze zijde vaa

het tapijt nog een schip voor» met eene ving aan den

grooten mast, van drie hanen, blaanw-wit-rood (of

oranje.)

Meer links op dit tafereel is een schip , hebbende aaa

den vlaggestok achterop en aan den gaffel van den

grooten mast, beide eene vlag van zeven banen, rood-

wit-blaauw. rood-wit-biaauw , rood; aan den gaffel

tevens een drijvende wimpel, aan de eene zyde rood
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aan de aufdere zijde wit» aan den top vao deu grooten

mast eene oranje vlag met wiUe appeien ; aan den kleinen

mast eene roode vlag ; aan den gslfel Tan dezen mast

weder een drijvende wimpel aan de eene zijde rood,

met twee cirkels of ovale figuren» aan de andere zijde

wit. Deze dravende wimpels vertonnen zich in dier

voege, als of iiet eene roode stof met wit gevoerd was;

het rood is Loven, het is op de andere zijde ziglbaar,

ais of een gedeelte was omgeslagen.

Een ygandelgk schip hier tegenover van vry groot

charter « met twee masten, stengen» r4a*s, enz., voert

aan elk der masten en aan den vlaggestok achterop de

vlag, wit met Bourgondiesch kruis. De marsen zijn

beschilderd rood^wit-blaanw» hoekig golvende. Dit schip

wordt geënterd door een , dat aan den vlaggestok ach*

terop heeft eene vlag van zeven banen , rood-wit-blaauw

,

rood*wit*blaauw , rood; aan de roede van den kleinen

maat een oranje wimpel; aan den grooten mast-top» de

vlag rood^wit^hlaanw ; aan den gaffel van dien mast

eene vlag, oranje met eenen groenen tak en twee witte

appelen, daarnevens eeneu wiaipel afgedeeld in chèvrons :

dén chêvrottt van boven rood, van onderen wit, één

ehêvEon blaauw» zich herhalende ofer de geheele lengte

van den wimpel.

Wat verder, aan dezelfde zijde van het tapijt, ziet

men een schip, met eene >lag aan den grooten mast-top,

van vgf hanen hlaauw-wit, blaauw-wit, btaanw; aan

den gaffel van dien mast eene vlag van acht banen

,

wit-blaauw, rood-blaanw
,
wit-blaauw, rood-blaauw;

ter halver boogie van dezen mast eenen wimpel, aan

de eene ijjde hlaanw, aan de andere zijde wit, beide met

oranjeappelen ; aan den achtersten mast eene witte vlag

;

aan den vlaggestok achferop eene vlag van negen banen,

viecmalen herhaald oranje-blaauW) eindigende met oraujet

aan den gaffel een wimpel, oranje met witte appelen;
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op het dek staat een vaandrig met een oranje vaandel.

Op weinigen afstand van dit schip ligt een kleiner

vaartuig, almede met eene witte vlag aan den top va»

den mast, en aan den gaflfel eene oranje vlag, met

witten tak en witte appelen.

Niet ver van dit scbip ontwaart men een ander; aan

den grooten top is eeue vlag van acht banen , twee>

malen rood-wit-blaauw, rood-wit, aan den gaffel eene

van vgf banen , rood met eene witte golvende streep t

rood, blaauw geïllustreerd met witte ornementen,

rood, rood met eeoe witte golvende slreep, benevens

eenen wimpel oranje met witte chêrrons. Aan den

achtermast eene vlag van vgf banen
,

oranje met witte

appelen, blaanw met witte cbèvrons, rood, blaanw

met wille chevrons, oranje met witte appelen; aan de

getopte roede van dezen mast eeo wimpel , oranje met

eene witte baan in bet midden; aan den vlaggestok

achterop , eene vlag van acht banen, viermalen herhaald

rood- (of oranje-) blaauw.

Hooger op doet zich een &chip voor, met eene oranje

vlag aan den grooten top ; ter balverboogte aan dien

mast eenen wimpel oranje met streepen; aan den gaftl

van den grooten mast eene vlag van vgf banen
,
blaauw,

(smal) I oranje, (dubbele breedte), daarin een leeuw,

liggende op den rug, de derde, vierde en vgfde banen

blaanwwit<-blaattw , (smal) ; aan de gebraste rè aan

denzelfdcji mast, een oranje wimpel; aan den vlagge-

stok achterop eene vlag van acht banen, tweemalen

oranje*blaanw-wit, oranje-blaauw*

Terder op een schip, met eene vlag van vgf banen

aan den vlaggestok achterop, tweemalen oranje-wit en

oranje; aan den masttop eeoe van drie banen, oranje,

wit met blaanwe chevrons, oranje; aan den gaffel van

dien mast, eene van vjf banen» tweemalen. blaauw-wit

en blaauw.
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Nog een aantal schepen komen op dit tapijt voor;

zij onderscheideD zich niet door bijzooderheden in de

vlaggen.

De vlaggen aan gaflfels zijn allen aan eene stang op

den nok geplaatst , dus Biet op de thans gebruikelyke

wijze geheschen.

Een tweede tapijt, het ecisie hij het binnentreden in

de zaal ter linkerzijde, stelt voor: hei gevecht tusschen

de Zeeuwen I onder boisot, en de Spanjaarden, oodet

ROMBBO, in Januarij 1573, die belet worden MtddeU

burg te ontzeilen, \v aarhij door jaspkk lelms ol leijnse

de vlag van den top van het vijandelijk Admiraalschip

wordt afgehaald. £r is weinig verscheidenheid van

vlaggen
;

zij zijn meestal van zeven of meer banen

,

waarin de kleuren rood-wit-blaauw op elkander volgen.

Ook enkele vijandelijke schepen schijnen die vlag te

voeren, maar gedekt door een rood kruis. Op één

schip, 'dat geënterd wordt, is onder de aanvallers een

vaandrig, met eene vlag, vermoedelijk oranje, waarin

de woorden pro patria.

Op het tapijt, voorstellende het gevecht bij Liliot op

Pinkster 1574, ziet raenregts op den voorgrond een schip,

hebbende aan den grooten inast-lop eene vlag van zes

banen, de dubbele UoUandscbe vlag; aan den gafiel

van dien mast eene van zeven banen, tweemalen rood*

wit-blaauw en rood; aan den kleinen achtersten mast

in top eene vlag van zes banen, tweemalen wit-blaauw-

oranje (waarschynlyk) ; aan den vlaggestok achterop

«

eene vlag, vermoedelgk oranje, hebbende het rood op

dit tapijt over het algemeen meer zijne oorspronkelijke

frischheid hehouden , zoodat het zich vrij helder voor-

doet. Onder de bemanning is een persoon , dragende

e«n vaandel met acht banen, tweemalen oranje-wi(-*
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blaatiw en oranje-wU; op den spiegel is bet wapen

van Zêêland* Verder een scbi'p , aan den grooten

iiiasllop eene vlap^ van zes l>aiien , tweemalen rood-

wi(-blaauw i
aau den vlaggestok achterop, eene vlag

van jseven banen, tweemalen rood-wit-blaanw en rood,

op den spiegel bet wapen van Zêêiand»

Nog verder een schij), voereude aan den grooten

mast-top eene vlag , vermoedelijk oranje ; aao den gaÜèl

van dezen mast, aan den kleinen acbter^masttop en

aan dcii vlaggestok elk de dubbele HoUandscbe vlag.

Links van onder ziet men eene sloep met eeii

vaandrig, dragende eene vlag van acht banen, blaauw,

tweemalen rood^wit-blaauw , rood.

Verderop een schip , aan den grooten mast eene vlag

van drie banen , rood-wit-blaauw : aan den gaflfel van

dien mast eene vlag van zeven banen, tweemalen rood-

wit-blaanw en rood; aan den kleinen of achtermast

eene van zes banen , de dubbele üoUandsche vlag ; aan

de roede van dezen mast een wimpel, oranje met

witta appelen.

Voorts nog een schip, aan den girooten mast-top eene

vlag van vijf banen, tweemalen rood*wit-blaauw en

rood , aan den achtermast eene oranje vlag«

Meer liuks een schip, aan den masttop eene vlag van

vier banen, rood-wit-blaauw en rood; aan den gaffel

eene oranje vlag; aan den vlaggestok achterop, eene

vlag van acht banen , viermalen blaauw-rood.

Het tapgt voorstellende de mislukte poging* om Zie^

rikzêê te hulp te komen, in Met 1576. De schepen

liggen hier zoo digi bij elkander, en veelal zoo in rook

gehuld , dat men de vlaggen niet wel kan onderschei-

den ; voor zoo ver zulks mogel^k is zijn de vlaggen der

^uwen, van verschillend getal banen, rood-wit-blteauw.
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üeti laat&te tapyt, de afbeelding eener nieuwe mislukte

poging der Spanjaarden om Middelburg te ontzetten

,

in Januarij 1574, waardoor de stad zich aan den Prins

moest overgeveu, veitoout op dea vóórgrond een groot

Spaansch schip* Aan den grooten mast-top eene vlag,

bruinachtig van klenr; aan den gaffel eene vlag, rood

met wit liruis, in het midden een Madonnabeeld ; aan

deu top van den kleineu oï achtersten mast eene vlag,

almede bruinachtig van kleur; aan de gebraste ra of

roede een wimpel » groen met witte figuren , op het

achterschip aan een* vlaggestok eene groote vlag» mede

bruinachtig van kleur , met een wit kruis. *

Dit schip wordt aangevallen door twee ^ederlaudsche

schepen» te weten:

1**. Een schip, hebbende aan den grooten roast-top eene

vlag van zeven banen, driemalen blaauvv-wit en

nog eens blaauw , iets lager aan dezen mast een

wimpel* oranje met witte strepen , aan den gaffel

van dezen mast eene vlag van tien banen, driemalen

roücl-wil-blaauw en rood. Aan deü kleiiieii mast

eene vlag van acht banen, tweemalen blaauw-oranje

(of rood)-wit, en nog blaauw-oranje (of rood);

aan de gebraste rft of roede aan dezen mast een

wimpel , aan de eene zijde rood , aan de andere

zijde wit mei lijiaauwe üguren ; aan den vlaggestok

achterop eene vlag van acht banen» twee malen

oraoje-blaauW-wit en nog eens oranje-bJaauw;

onder deze vlag zijn drie roode ballen ; deze wor»

den ook op andere tapijten op enkele schepen onder

de vlag geziei^* Het boord van dit scUp^ P^Ükt

met leeuwenkoppen op een blaauw veld. met witte

chèvrons.

V, Een schip aan welks grooten mast-top en vlaggtblok

achterop, prijkt eene vlag van zeven banen , twee-

malen rood-wit-blaauw en rood; aan den grooteii
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mist nog een wimpel oranje met blaanwe appe-

len : faet boord Is beschilderd net de klevren rood-

wit-blaauw.

Op dit tapijt trekt oog de aandacht een scbip met

eene roode vlag aan den top ; aan den gaifel eene oranje

vlag , met witten tak en appelen , benevens een' wimpel

schijnbaar rood ; aan den kleinen mast-top en aan den

vlaggestok achterop eeoe oranje vlag} bet boord is

beschilderd rood-wit-blaanw.

Ben aisder schip beeft eene vlag , geelachtig van kleor

(iiiói^Llijk oranje) aan den giooten mast- top . met een

wimpel van dezelfde kleur; op het dek staat een vaan-

drig met eene vlag van negen banen , drie malen rood-

wit-blaanw.

Ofschoon de kleuren in het algemeen uel van hare

friscbheid hebben verloren, bestaat er echter geen

twijfel, of het rood-wit*blaanw was destijds de Neder^

landsche vlag; er bestaat vooral bij de laatste tapgten,

wat het rood betreft, weinig onzekerheid.

Ojnncrkelijk is, dat op het schip op het laatste tapyt

ad l^, hierboven omschreven, drie malen de vlag met

de kleuren blaanwwit voorkomt; aan den grooten top

alleen deze kleuren, aan den kleinen mast-top die kleu-

ren met het oranje er tiisschen in gevoegd, en aan den

vlaggeslok die kleuren met het oranje er hoven aange-

bragt bg elke herhaling.

BXJIAOS J3«

Wapens der Heden in Zeeland.

Middêlhurg s Rood veld met gouden burgt ; het wapen*

schild is geplaatst op de borst van eenen ge-

kroonden zwarten adelaar.

Vure: Blaauw veld met den Kampveerschen en den

Kruidtoren in goud ; daar tusschen een schip in

poud; in het midden bet wapen der Heeren van
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Borsehn, zijode zwart veld meL zilveren dwars-

balk.

yiiê9ing0ns Rood yeld met zilveren flesch.

ZierikzeêT Rood veld met zwarten leeuw.

Brouwershaven: Gouden veld met zwarten adelaar en

i'oodeo leeuw j
op de borst des adelaars een

gouden schildje» met de twee roode en de twee

zwarte leeuwen gequarleeld van JSenegouwtn*

Tholen: Gouden veld met de twee zwarte en twee

roode leeuwen van Henegouwen ^ waartusschen

eene ankervormige figuur.

Goe9: De bovenste helft van hel wapen heeft de twee

zwarte en twee roode leeuwen op gouden veld

van üenes^oifwen
,
gequarteeld met de blaauwe cn

witte scbuiue ruiten van Begeren; de onderste

helft, van het wapen is zwart veld met zilveren

gans.

De stedelijke vlaggen in Zeeland hebben veelal als

grondkleur, die van het veld van het wapen, met de

figuren er in geschilderd; zoo is blaauw de grondkleur

der vlag van f^eere, en rood, die van de vlaggen van

VliêHngm en Zierikzee», Die van Middelburg is geel

,

wil en rood, zijnde de kleuren der vlag van het Bour-

gondische Oostenr^kscbe Yoistenhuis; Goes beeft als

stads kleuren rozenrood-wit , welke kleuren ook wel als/

stads vaandel of vlag werden gebezigd.

BIll^OB C.

Betehrifoing van de vlaggen ^ voorkomênde op dé

schepen , geieekend op eenige manuecriptkaarten , van

de jaren 1593 ioi 1597, op het Rijks Archief,

1\ Figurative kaart van een gedeelte van de Oude

Maae en het vaarwater het Spuy^ strekkende tot

aanwijzing van eenige, met overleg van gccom-

mit leerden der Staten van Holland voorgestelde

7
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verdiepingen of doorsnijding van banken. Deze

kaart ia duplo, op perkament, waarvan tene met

meer Tersieriag de nette schgnt» is gemaakt door

den gezworen Landmeter M. JZ bbbr, in 1593.

Op Leide exemplaren ziet mcu op lieL midJeu , io het

aarwater, een schip (derdehalf mast). Aan den voortup

eeoe vlag, rood-wit-zwart-wit*rood« denkelgk eéoe Am*
sterdamsche* Op het net-exemplaar is aan den grooten

ma8t*top een tter groote gespleten standaard, rood-wit*

geel-groen. Op het andere exemplaar een kleinere

gelijksoortige, rood*geel«hlaauw. Beide voeren denzelfden

Standaard of wimpel nog eens kleiner aan de drnilsroede.

De eerstgenoemde groote standaard schijnt niet tot eene

stad üf [Hovincie Ie bchooreu. Het zul moeten zijn de

vereeniging of ineeusmeiting van het Spaamch-liourgon-

dische rood-wit-geel en rood-groen« De andere standaard

heeft de kleuren der Spaansche koopvaardijvlag , rood-

geel-blaauw, zoo als die in latere vlaggeboeken voorkomt.

' Op beide exemplaren vindt men nog een kleiner

scheepje» met de vlag rood-wit-zwart-wit-rood, zoo als

die op het grootere schip» Men ziet verder eenige

binnenscheepjcs , welke alle eene vlag voeren, blaanw-

wii-blaauw of wel blaauw-geel-blaauw. De luiJdenste

kleur schyut twljfelachlig, komende niet overeen met

ander geel op de kaart; het is zeer flaauw, en bg eene

der vlaggen althans, schijnt het veroorzaakt door het

vlocijcu vau de itreepen , gemaakt Lui arbckiiidiüg der

kleuren.

Deze vlag schijnt niet te zgn over een te brengen

met de kleuren van de wapens van éëne der Holland-

sche steden. Kon men aannemen » dat het blaanw-

wit-blaauw is, dan zouden hel de Beijersche kleuren

zijn der Kabeljauwschen. Op beide exemplaren dezer

kaart, komt op geen der schepen de vlag rood-wtt-

blaauw voor.
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2^ Kaart van het vaarwater, van de Noord langs

Dordrecht en de Kil tot aan het Hollandsche

Diopf opgeoomen iu Noveniber 1597» door speciaal

gecommitteerdeo van de Staten van Bolland t

waaronder Burgemeesters van Dordrechi^ Amotor-^

dam, /{otterdam^ Hoorn en Enkhuizen. Do, Vd^il

is figuraüel, eo schijnt gemaakt tot aanwijzing van .

bet vaarwater door de Kili is almede van den

landmeter mbn» en op linnen geplakt.

Op het midden der kaart ziet men een schip,

(derdehalf mast). Aan den vlaggestok achterop waait

eene groote dubbele Uollandsche vlag; aan den

voortop eene kleinere » enkel rood-wit*>l>laanw ; aan

den grooten mast-top eene vlag, rood-wit*-zwart-

•vvit-LIaauw
,

vermoedelijk vereeniging of inëén-

smeltiog van de vlag van ydtmlerdam ^ rood-wit-

swart» met de kleuren der HoUandsche vlag rood*

wit*Maauw* Regts ziet men een binnenvaartuig,

met de vlag rood-wit-blaauw aan top. Verder,

regts een ander binnenvaartuig^, niet eene vlag aan

top» blaauw*wit-zwart«wit*rood I juist dezellde

kleuren der vlag aan top van eerstgemeld vaartuig,

doch het onderste boven, of in omgekeerde orde*

3*, Kaart van den Polder Bommenede ^ door deu land-

meter J. nuiBlRZy in 1596 vervaardigd , op linnen

geplakt, aanwgzende de landen, die de Graaflijk*

beid beeft liggen in dezen polden

Twee saters, die het kaarldcvies dragon, hebbea

Standaards oi wimpels, rood-groen, om bet naakte

ligchaam geslagen* Twee met 10 en 12 stukken

gewapende schepen zgn er, beide voor* en achter*

waarts vurende met kanon. Het eene is een vrij

groote derdehalf mast, met razeilen; het andere

een groot sprietzeiljacbt.

Uet grootste heeft aan den grooten mast*top eene
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groole vlag; wil niet liei Bourgondiesch kruis; aan

deo vlaggestok achterop, evea aU aan den voor-

mast»top de vlag rood*wit-blaaiiW| aan het uiteinde

an het vrij steil opstaande kluifhout op den boeg-

spriet, en aan den druilmast-top waalt de drijvende

gespleten wimpel, rood-groen of groen rood.

Het andere gewapend scheepje» liggende voor

aan den vlaggestok achterop , en aan

ecne slang op hel uiteinde van de spriet van het

zeil is de vlag rood-wit-hlaauw ; aan den top

van den mast en aan dien van den druilsmast ziet

men eene vlag rood-wit-rood ; aan den steil op*

staanden boegspriet en aan de drnilsroede is almede

de drijvende wimpel rood-groen of groen-rood.

Uet grootste schip is van onder zwarl geschil-

derd; beide hebben de boeisels en de geschntgangen

met kleuren afgezet. Het hoog opgebouwde achter*

schip is rood-wit, raet chevrons; verder groen;

de verschansing op hel midden is rood-groen » met

in elkander sluitende driehoeken in horizontale lijn.

Men vindt deze versieringen zeer veel op de af-

beeldingen van schepen van dezen tijd ; de chèvrons

rooil en wit, ziet men ook in wimpels, zij schijnen

flollandsch tc zijn. Uet rood-groen schijn i daar-

entegen Spaansch of Bourgondisch ; men vindt het

in Spaansche yaandels aangebragt.

Twee binnenschcepjes op deze kaart, hebben

aan den vlaggestok achterop en aan eene stang

op den spriet van het zeil de vlag rood>wit-blaauw;

aan den top van den mast eene vlag witbrood-wit.

Ten aanzien van deze vlag , als ook die rood-wiN

rood, ülsmedc de evengenoemde versieringen in

chevrons rood-wit» schijnt mocijeltjk uit te maken

wat die beteckcnen , of waaruit zy hun oorsprong

hebben. Uet zouden stedelijke kleuren kunnen
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zgn , indien zij niet zoo veelvuldig vooik\vanieri

op schepen op iafercelen in verschiiieade provia-

cieo. Zg schgnen Hollandscliei geene Spaansche

kleuren te zijo.

De Hollandsche vlag, waar die op vaartuigen op

deze kaarten gezien wordt, is zeer duidei^k, rood-

wit-blaaaw.

Opmerkelijk ia het, dat men op.dese kaarten^ onder

de jaartallen die zij vermelden, nog zoo bepaald de

Bourgondische en Spaansche nevens de Hollandsche

kleuren, op dezelfde schepen ziet. Het schijnen

schepen te moeten voorstellen , die tot steden be«

hooren , welke nog de zgde ?an Spanje hielden

,

of in de magt van Spanje waren, ten ware die

versieringen door den teekenaar overgenomen zyn

uil vroegere door hem vervaardigde kaarten

,

hetwelk niet onwaarschgnlgk is » en in welk geval

zij , slechts tot een tgdperk van een aantal jaren

vroeger teruggebragl , de schepen van dien tjjd

zouden aangeven.

BiJLAOB D, zie bladz. 76.

Familie fVapen van Prim WILLKM JII*

1. Nassau: blaauw , met eencn gouden leenw cn bezaaid met

gouden billeU ; 2. Caisene^/ti/ogen : Goud tnct eencn roodcn leeuw,

met kroon, loqg en nagels blaauw j 3. Fiande: rond met zilveren

balk; 4. Dietz : rood , met twee leeuwen-ieopards boven elkander

,

met kroon, tong en luijfcla blHaiiw. — ITartschilJ m vier deelen

;

1 cn 4 , Chdfons : rood nwt cviia bandu vüu goud; 2 en Orange

:

guud, uict, een' blaau\vcn Ilüurii
;

op dit schild cii aurtüut, Génève :

tijf gouden cn ^wi Jilaauwe blukjtjs en échiquier. — Tusiohen het

eerste on twet-dL! qiiarlier , Meurs : goud ineL ecu' zwarten balk» —
TuMcheu bet derde en vierde quarUi^fi I»urcn: rood met eeu' ziiveren

baar.
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