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VREEDE-GEZANDT, BOOTSCHAPPENDE DE RATIFICATIE DER ENGELSCHE EN NEDERLAN DSCHE VREEDE.
UITGEWISSELT TE BREDA, DEN 24 VAN OOGHST-MAENDT 1667.
a Gebofuien MarSy b De Vrcedc, c De Ovcrvioedt, d Mercurius, c De Maegt- der Seven Provinciën, f D^onisloginge i'an den ridder rlst ne, g dK cptiinus.

Naar de kopergravure van S. Savry\ met gedicht van G. van Eeckhout uitgegeven tAmsterdam door Marcus Willejiisz. Doornick, Hockverkoopc} op den l jigendani,

VAN VIER VREDES, OP NEDERLANDSCHEN BODEM
GESLOTEN
E Staten-Generaal der Verecnighde Nederlanden, Al

doodelijkc

len dengenen, die dese tegenwoordige sullen sien,
saluyt, Gelijck wij vóór den oorlogh, sedert eenighen
tijdt herwaerts tusschen Engeland [ën desen Staet

Haast meer dan eenige andere staat is Nederland een land van
vrede geweest, heett het althans een vredespolitiek gehuldigd.
Niet uit zuiver Christelijke overwegingen! Elke gezonde staat
kunde draagt een groote dosis egoïsme in zich en het Nederlandsche egoïsme eischt vrede in Europa; het eischt dit, sedert de strijd
tegen Spanje om vrijheid met de overwinning geëindigd was; het

,D

gevoert, altijdt betuijght hebben, dat wij in deselve niet dan teghens onsen willen zijn ingewickelt geweest, soo trachten wij oock
aen de geheele Christenheijdt te doen blijcken] onse vyerige ijver tot den vrede, soo haest de occasie sich daertoe kome
te presenteren."

Al voor het derde jaar!

eischt dit nog altijd. Wij vragen geen gebiedsuitbreiding. Ons
land, welks kern het oude Friezen-land vormt, is volkomen ver

zelfden gedachtengang.

zadigd. Er behoeft niets bij en er mag niets af. Onze gunstige
ligging in het mondingsgebied van drie groote rivieren, tusschen
verschillende landen met hoog ontwikkelde cultuur, maakt ons
van zelf tot een volk van kooplieden in de allereerste plaats en
deze hebben voor het rustig uitoefenen van hun bedrijf zekerheid
en vrijheid noodig. Van den tijd af, dat de Nederlanders hun
eigen politiek naar buiten mochten bepalen, heeft dit koopliedenbelang in hoofdzaak den doorslag gegeven. Men zocht de vrijheid

Vrede en Chris

der zee,zooals Grotius haar omschreven had,te handhaven,ook door

tenheid, men ziet

daartoe strekkende voorschriften in verdragen te doen vastleggen.
Men zocht die vrijheid ook in oorlogen tusschen anderen te behou
den, want zelf dacht men dan in de eerste plaats aan neutraliteit.
En toch heeft Nederland tusschen 1648-1713 niet minder dan
vijf groote oorlogen gevoerd? Ja, omdat het waarlijk niet anders

Vrede en Christendom, men brengt ze onwillekeurig met el
kander in oorzakelijk verband. Kort en krachtig doen het de Sta
ten-Generaal in den hierboven gedrukten aanhef uit den com
missie-brief, dien zij aan hunne gedeputeerden tot den vredehan
del van kreda medegaven. Meer omstandig herhalen zij het elders
en de hcofden van andere rijken treden telkens wêer in den

ze toch zóó ver
van
elkander
staan. Een be

wuste,

uit

de

Christelijke leer
afgeleide vredeop-aarde-politiek
is nog door geen
enkele mogend
heid consequent
gehuldigd. Zoo
zij al in het Chris
tendom in zijne
oudere of nieu

were opvattin
gen ligt besloten,
de Europeesche

kon! Het waren van Nederlandsche zijde zuivere verdedigings
oorlogen. Nederland had er vrijwel niets reëels in te winnen, wel
veel te verliezen en dit laatste moest het voorkomen. Ons kleine

land van amper 2 millioen inwoners was toen ter tijd een groote
mogendheid. Het had een wereldomvattenden handel, een be
langrijke nijverheid (bep. textiel-industrie); het had dezer belan

gen voor te staan. Denk U een staat, die zich aan den plicht van
bescherming zijner onderdanen naar binnen en naar buiten ont

trekt. Zulk een staat is ondenkbaar; die het verwaarloosde, zou
van zelf vervallen. Nederland is, evenmin als eenig ander land —

Prins Willem I heeft het reeds geeegd,- een di„| „p eietfzelf.
net kan zich niet losmaken van zijne omgeving: de aanraking
met zijne naburen is juist een der meest effectieve factoren van

menschheid
is
voor hare verwe

zijne ontwikkclmg, ze zij vriendschappelijk of vijandelijk. In
de tweede helft der 17c eeuw kwam Nederland voor twee groote

zenlijking in elk
geval te kort ge

vragen m zijne buitcnlandsche verhoudingen te staan, die beide

schoten. Tot nu

toe! Nog schrijnt

de scherpe tegen
stelling, die den

kerkbezoeker op
HIERONYMUS VAN BEVERNINGK,

worsteling rondom.

den avond vóór

ONZE VOORNAAMSTE VERTEGENWOORDIGER Kerstmis

moet

BIJ HET SLUITEN VAN DEN VREDE TE
BREDA EN NIJMEGEN.

treffen: de gewijde stemming

JVaar de prent van A. Blooteling naar B. VaiUant.

daarbinnen,
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protectie toepaste, waarmede
te kunnen treffen
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zee in de hoogste mate. De Staten-Generaal hebben dan ook altijd
geweigerd den Engelschen eisch in onvoorwaardelijken vorm
te accepteeren. Men kan zeggen, dat het om deze hoogst belangrijke
aangelegenheid ging in de drie oorlogen met Engeland, al ziet men
dit niet steeds even duidelijk voor zich. In den derden, toen Ne
derland ook tegenover Frankrijk stond, ging het trouwens om nog
veel meer. De beide koningen Karei 11 en Lodewijk XIV,verstoord
over de groote plaats, die het kleine Nederland innam, hadden

verlichtinge ende vrijheijdt voor mij selven soude verwerven?
Willem ril, evenals De Witt persoonlijk onvervaard, heeft het
veldleven lief — hij is een groot jager—, maar ook hij zoekt den
oorlog niet om oorlogswille. Hij drukte zichzelf eenmaal aldus
hieromtrent uit; ,,'t Is een maxime in de wereldt, dat de evene

menten van den oorlog aen 't hooft werden geweeten; daerom
soude onsinnig sijn, so bij jnl. de Prins zelf) de oorlog sogt, en is
er niemand, die het meer abhorreert als hij. Maar hij meijnt ook,

zich verbonden, om het diep te vernederen en het slechts ten deele
te laten voortbestaan. Dit was een ware worsteling om het leven
zelf. In de beide oorlogen, die later tegen Frankrijk volgden, was
het oogenschijnlijk om minder directe belangen te doen. Men
vocht aan de zijde van Spanje, Oostenrijk, eenige Duitsche staten
en Engeland, dat ,sedert Willem III, onze stadhouder, er koning
geworden was (i688), tegenover Frankrijk stond, tegen de zich
steeds uitbreidende macht van Lodewijk XIV; men wilde hier
tegenover een evenwichtstoestand in Europa handhaven. Zeker
was hiermede ook een direct Nederlandsch belang gemoeid, omdat
een kleine staat bij een ,,balance" tusschen verscheidene grooteie
en kleinere altijd veiliger zal wezen dan bij een overheersching \'an
één. Bovendien bedreigde Frankrijk, breidde het zich o\'er België

geheel in handen hadden. Zij eischten te ^•eel. Zij hoopten op een
geheele overheersching \'an België, waarmede ook het koopmansbelang gemoeid was, en kregen ten slotte lang niet, wat zij, te
rechter tijd inbindende, hadden kunnen verwerven. Dit deden

uit, wat het allermeest wenschte, Ncderland's sterke economische
positie ten opzichte van dat land, die toen beschouwd werd als een

dezelfde Staten, die zich tegen Willem 111, vooral in den aanvang
van diens loojjbaan, hadden \-erzct, hem verwijtende, dat hij het

der onmisbare factoren van onze welvaart.

te ver dreef. De ironie der historie'.

johan de Witt in de oorlogen tegen Engeland, Willem 111 in
die tegen Frankrijk zijn de, beide in hunne soort, voortreffelijke
leiders van Nederland geweest. Beide waren vredelievend. De
Witt spot met hen, die hem eenmaal betichtten den oorlog te wil
len verlengen meer dan noodig was. Weet men dan niet, schreef hij,

Het isniet toeva ig, dat niet minder dan vier van de vijf oor
logen, waarvan wij spri'ken, met een vrede, op Nederlandschen
bodem gesloten, geëindigd zijn. Ncderland's positie zelf r-erklaart dit voor een groot gedeelte. Alleen de eerste \Tede met
Engeland werd niet hier te lande, maar te Westminster geteekend (1654). Volgen Breda (ihb'j), Nijmegen (1678), Rijswijk (1697),
Utrecht(i7i3). De inmiddels nog gex oerde de\'olutie-oorlogtusschen
Frankrijk en Spanje,waarin Nederlandniet direct betrokken geweest

dat niemand meer belang bij het sluiten van den vrede heeft dan

ik, ,,die nu een gebonden slaefï ben door de continuele, pressante
ende facheuse affairen ende naer 't selve besluijt wederom eenige

dat men door vrees niet moet vallen in een totale ruïne." Beide

deze staatslieden hebben te rechter tijd vrede weten te sluiten en

geen oogenblik langer gevochten dan krachtens hunne eerlijke
opvatting strikt noodzakelijk was. De eenige \'an de vijf oorlogen,
die spoediger had kunnen eindigen dan het geval geweest is, was
delaatste. De raadpensionaris Anthonie Heinsius heeft het geschikte

oogenblik, om vrede te sluiten, toen meer dan eenmaal laten voor
bijgaan. Het is zeer opmerkelijk, dat dit geschieden kon, terwijl
de Staten toen — zonder Oranje-vorst naast zich — de macht

D

1

Zee en Land-triomfovei'de Vrcecie.gefloten toi R)fwykopden 2ocn 21 Scpt.K^p/.

Tt-i

ZINNEPRENT OP DEN VREDE VAN RIJSWIJK. UITGEGEVEN DOOR JACOBUS ROBIJN IN DE NIEUWE-BRUGSTEEG TOT AMSTERDAM.

Verklaritige der cyffergetallen: / De Vreede geslooten, geleekt»! en verzegeld. 2 Zinne-beelden op ae vreede, 3 Mediatetns des vreedens. 4 Vreugde-zniuren ter see over
de vreede, S Konstige vuunverken, 6 Zijn Majesteyd van Groot'BrittanJe cp*. 7 Een zeekaros. 8 Gods-dienst, g Voorzichtigheyd, 10 De deugd. ji VeTwonnen
vanen, 12 Sce-goden en godin?un. jj Zee paaraen,

De Nederïandsche leeuw,

Trioinph der Land en Zee heiden.

628

23 December 1916

BUITEN.

was,
met

eindigde
een

\Tede

te Aken (i(j68);
een andere t)or-

log tusschen de
zelfde

landen,

waarin de Staten

tegen den zin \ an
\\ illem 111 een
zeer gercser\'ccr-

de houding aan
genomen
had
den, met een 20-

jarigen

wapen

stilstand \'an Ke-

Nijmegen bijeenkwam: haast te groot , ,in a town but toosti ait and
comptised ofnarrow streets", naar de Engelsche gezant opmerkte.

Wij vinden er opnieuw — om slechts enkele namen te noemen —
Vim Bcverningken D'lfstrades, wien nu Colbert de ( nnssy en de

graaf D'Avaux ter zijde stonden, benevens M illiain Temple, ome
een der schitterende diplomaten van die dagen, als vertegen

komsten hadden, minder officieel, ten huize van de gezanten zeil

de

keuze

derplaatsvoorde
onderhandelin

gen, mits buiten
hmgeland, onder
zekere voorwaar

den, o\'ergeIatcn
was, koosdestad
in

k''If Jtn /A**r

houden. Het was dan ook een zeer uitgebreid gezi-lschap, dat te

Te Breda kwam

wicn

lia a d-l'eJiJlona ris va n lïolJaiid

ijk bondgimoot
^
Noorden door Erankrijk's
Zweden werden bezigge-

de tweede oorlog
metEngelandtcn
einde. Karei II,

m;antoni heinsius,

worden. Onze bondgenooten, tijdens den oorlog als zoodanig ver

worven, waren Spanje en de Keizer; bovendien de groote Keur^■orst van Brandenburg en de koning \'an Denemai kern, die in net
VI

woordigervan Engeland, dat nu beiniddelin,gsdien>ten v ei richtte.
Jvenige vertrekken op het stadhuis wi'rden ti'i bi'Si hikking v an

gensburg (i()84).

«BÉafcÉÉiMÉ

gesloten: Engeland te \\'estminster: de aartsbisschop \'an Keulen
en de bisschop \-an Munster te Keulen, waar eerst (A'er een algemeenen \Tede onderhandeld was; de onderhandelingen te ^ qmegen moeten eigenlijk als een voortzetting hiervan beschouwd

de

aan

den

de conferentie gesteld, maar de meeste en belangi ijkste bijeen

plaats. De onderhandelingen duurden hier zi'cr lang. Reeds 111

i()7() kwamen de meeste onderhandelaars in de W aal-stad aan en
eerst in Augustus 1(178 werd de Fransch-NT'derlancKche, in Sep
tember daarna de F"ransch-S]5aansche vrede geteekend, terwijl
de andere strijdenden het pas in iliyij eens wi'rden De veleilei
belangen verklaren dit lange (qionthoud gereedelijk. F'rankrijk
wilde liefst afzonderlijk met Nederland tot een vrede komen. De
kans, dat Engvland, waar de publieke opinie sterk tegen de groot
wordende Fransche macht ingenomen was en dat zich reeds met

de Republiek verliond, ook met <le wapenen zou ingrijpen, be

Prins \ an Oranje

vorderde ten slotte de onderhandelingen. Nederland kwam er te

liehoorende ba
ronie \-an Breda.
Misschien
wel

het land verloren was geraakt. Nu kregen de Staten zells Maas

Nijmegen goed af. Men bechmke, dat in 1(172 het grootste deel van

tricht, dat tot den vrede in Fransclie handen gebleven was, terug;

zij behielden dus hun grondge

bied ten slotte ongeschonden. Hi t
was ietwat pijnlijk, dat Spanje,

VERTEGEN WOORDIGER
DER STATEN-GENERAAL

dat den Staten in 1(172 liet eerst

hulp geboden had. de lijdende
partij werd: het verloor Fran-

BIJ DEN VREDE IT4A'
i?//SIF//A-.

che-Comté (het vrijgraafschap
Bourgondië) en moest toestem
men in een overigens niet zoo

Naar de gravure van L. A. Clacssens.

onder

den

invloed

\'an

nadeelige grensverandering m
Belgiic Maar het had dan ook in
zijn groote zvvakhi'id bitter wei

een

briefje van Constantijn Huijgens,
die hem ,,ceste pauvre ville qui a
bon besoin de quelque resource

Engeland en Nederland, waren
er Frankrijk en Denemarken, die

nig te zijner verdediging gedaan
en de zwakken zijn in fle samen
leving der staten nu eenmaal
weinig in tel.
Tusschen Nijmegen en Rijs
wijk ligt een 20-jarige periode,
waarin de Eunijieesche verhou
dingen zich langzaam aan ten

beide, overigens zonder groot aan
deel in den oorlog genomen te
hebben,aan Nederland'szijdehaddcn gestaan, vertegenwoordigd,

van alle verbonden tegen Frank
rijk, die inmiddels ook koning
van Engeland gi-worden was.had-

en

son commerce", had laten

aanbevelen. Het paleis der Oran
jes, nu de Koninklijke Militaire
Academie, diende der vredescon
ferentie tot residentie. Behalve

gunste van Willem 111, het hoofd

JS.

benevens Zweden, dat als medi-

eerende mogendheid fungeerde. BIJEENKOMST VAN DE GEVOLMACHTIG
Hieronymus van Berverningk,
toen Nederland's knapste diplo DEN IN HET HUIS TER NIEUWBURG BIJ

RIJSWIJK.
maat, was er de voornaamste
gedeputeerde van wege de Staten- Opdat geen der diplomaten geacht kon worden den voorrang te
hehhetiy vergadert meji, i?t een cirkel gezeten.
Generaal. Van Fransche zijde
Naar de gravure van I. van Vianc.
waren er de graaf D'Estrades en
Honorc Courtin, twee van de

fijnste diplomatieke koppen van hun tijd, \-an Engelsche zijde,
Denzil, lord Holles, en Henry Coventr)' aanwezig.

De grondslag der onderhandelingen was voor de bijeen
komst der conferentie vastgesteld: men zou uitgaan N-an
den toestand, zooals deze ten gevolge van den oorlog geworden

was (,,Uti possidetis" = zooals gij bezit). Maar de uitwerking
leverde nog moeilijkheden genoeg op. Toen had de groote actie
van de Nederlandsche vloot op de Mcdway plaats: tot in het ge
zicht van Chattam werd een raid ondernomen, die Engeland be
langrijke schade toebracht. Nu gaf koning Karei 11 zich gewonnen.
Hij aanvaardde de Nederlandsche opvatting van den r-redcsgrondslag en ruim een maand na de expeditie op de Theems werd de
vrede geteekend. Het belangrijkste verlies, dat de Staten leden, was
Nieuw-Ncdcrland met Nieuw-Amsterdam (nu New-York). i\laar

zij wonnen Suriname en het laatste eiland (Run in de Bandagroep), dat Engeland in den Oost-lndischen Archipel nog bezat
Een verzachting van de na\dgatie-acte en de \-oorloopige (later
bevestigde) aanneming van de door Nederland voorgestane vcrkeerspolitiek maakten de voorwaarden te gunstiger voor de Staten.
Deze zouden meer gcëischt en misschien ook gekregen heblren,
ware tijdens de onderhandelingen de devolutie-oorlogniet begonnen,

die de Nederlanders om het voor België dreigende gevaar in ernstige
spanning hield en naar een zoo spoedig mogelijk besluit te Breda
deed verlangen.

Nijmegen zag den eersten oorlog met Frankrijk binnen zijne
muren eindigen. De bondgenooten van Bodewijk XIV, met wie
hij in 1672 ten strijde getrokken was, hadden reeds in 1674 vrede

den gewijzigd. De
q-jarige of Paltsische oorlog —
hij was liegonnen om de op
volging in den
Rijn- of KeurPalts —bewees,

dat hij Bodewijk
XIV boven het

hoofd gegroeid
was. Te zijnen
gevallen

werd

Rijswijk voor de
vredesonderhan

delingengekozen.
De

Keizer

had

aangedrongen op
het
aanwijzen
van een stad in

Duitschlandhiertoe. De wensch

van den Koning
stadhouder,

Aiulra

in

wiens nabijheid
het diplomatieke
spel nu gespeeld
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werd, had geze

waaronder geen sterren

gevierd. Zijn bui
tenverblijf, het
(nu \'erdwenen)

lingen overziet. Franknjk

huis

te Nieuw-

burg, bij Rijs
wijk, diende dit
maal voor de
conferentie. Het

was èn door zijne

ligging tusschen
Den
Delft

Haag
èn

en
door

zijne inrichting,

^4-0 t;i-iiift('rinn

Kijswijk zelf schijnt \venng

^

loL bezet hield, terug,

^

dat het rec.>ds sedert

andere

p ^ icurt na den\Tede van

aanwinsten in

lUeef alles, zooals het vèör

Nijmegen verwoin eii had. ( \ <- b
den oorlog was. Maar jnist hiei in lag
men had Lodewijk ^ f1"
lem 111, zijn bitteien mjand,

.rrootc beteekenis. Immers,
deze WilvirÉngMand erkennen,
vrede bracht het einde van
b

Ten slotte l'trecht. De hier

^redc bracüt

den grooten
overwinning van de

Lodewijk

De vrede van

pj. wanneer men zijne bepa-

het politieke evenwicht in
overlieersching van

Spaansche monarchie die Inj Inj ^ranlmijk

twee vleugels met
een middenstuk,
hiertoeuitermate

geschikt. De eene

partij der onder
handelaars,
de
Fransche,
kon
van Delft, de an

nere
Duitsche
staten—van Den

Haag komen en
door eigen ingan
gen het gebouw

de onderhandelingen plaats vonden, weinig of geen invloed

— de Ne

derlanders, En-

gelschen, Span
jaarden, Keizer
lijken, Branden
burgers en klei
JLjLE

ipoteait
enz,

bereiken.
Zóó
x'erineed men de

A'aar de kopergravure van y. Houlraken.

toen zeer moeilijke en 'tot,in onze oogen allerdolste conflicten
aanleiding gevende kwesties \'an etiquette. In het midden \'an het
paleis waren de Zweedsche gezanten, die ook hier bemiddelden,
en deze brachten de voorstellen van partijen aan elkander over.
Wat omslachtig! Haar ook nu gebeurde het gewichtigste buiten
het congres zelf cm in minder officieele onderhandelingen.
Anthonie Heinsius en Everard van Weede van Dijkveld —■ de
laatste toen onze meest bekende diplomaat —waren hier de voor
naamste vertegenwoordigers der Nederlandsche belangen. Ook
de leden van dit congresn-ormden een zeer uitgclrreid gezelschap.

wie. Willem Buys, iiensionaris %'an Amsterdam, als de eeiste moet
beschouwd worden, hadden oji het l'trechtsche stadhuis, waar

Zal nu spoedig een vijfde \'redescongres binnen de Nenerlandsche landpalen gehouden worden? Carnegie's paleis noodt er toe
uit en het gcheele Nederlandsche \*()lk zou zich gelukkig achten,

indien de wereldbrand binnen zoo kort mogelijken tijd in de schoone

residentie werd gebluscht. Wij zelf zijn nu buiten den ooi log, neu
traal, maar zitten bij een diepen afgrond en we moeten telkens op
passen, dat het ons niet gaat duizelen. De neutraliteit past ons
stellig het beste. Ook dit x'oelt haast het geheele Nederlandsche
volk, dat immers sedert het midden der iSe eeuw zich de onzij

digheid bewust tot jrolitiek doel gekozen heeft en dit in de icje
eeuw, onder de zoo geheel veranderde omstandigheden, ten volle
heeft gerealiseerd.
Dr. N'. J.vpikse.

HET KASTEEL

D

TE BREDA.

E reiziger, die thans dit eertijds zoo beroemde kasteel
bezoekt, ziet daar niet anders meer dan een reuzenromp,

Op de zwakste

van haast heel zijn oud harnas en tooi ontdaan. Geheel

die zich in behagelijke, on\-erstoordc rust in het water der ring
gracht weerkaatste. Binnen die zware ringgracht der eigenlijk ge

van bestemming veranderd, is het kasteel bij Koninklijk
Besluit van 20 Mei 1826 tot Militaire Akademie bestemd gewor
den, nadat het in 1816 aan het huis van Oranje teruggeschon
ken was. Bij den omzet van het kasteel in oen Militaire Akademie
zijn de breede grachten gedempt, do Zuidwestelijke toren uit de
XWe eeuw en de ringmuur-torens, de kapel uit de X'Vle eeuw
en de overdekte trap aan de groote ontvangzaal, aan den Weste
lijken gevel van het Binnenplein, onder den mokerhamer gevallen.

Daarna is de witselkwast in het toen gemoderniseerde in\vcndige
even

uc euoi wdcuuti.

FrankSk en Fhigeland in onderling overleg voiirgeschreven en

mm had een stad in de Republiek x-oor de cindeidiande mgen ge
kozen om den Staten de bittere pil wat te \ergukkn. De keizer,
aan wiens zijde de zeemogendheden, te samen met enkele Dui sche
vorstembeneN'ens Portugal en Savoye,dezen ciorlog gexmerd hadden
zette alleen den strijd e'oort tot m het volgende jaar. „Nous
traiterons chez vous, pour x'ous sans \-ous had een der F^
gezanten ^•èór de onderhandelingen aan Nederland s adres ge
zegd. Het woord is in vereailling gegaan. Onze gezanten onder

dere

ojiari

in Be pië neiiocnen moest nemen,

duchtig ge

deelen,

de hoeko\-organgen, versneden vier

zware hoektorens en fortificaties den afsluitmuur \-an den burcht,

zegde vesting, verhief zich op de binnenplaats een vierkante
toevlucht- of uitkijktoren ^■èr boven den ringmuur.
De beide nu nog bestaande, zxwenktinte tori-ns, de Granaat- en

de Duiventoren aan de tegenwocn-digo Haven belmoren tot den
tweeden kasteelbouw en zijn in vroeg X\T eeuwschen, Gothischen
bouwtrant opgetrokken doorHendrik 111 \ an Nassau (1483—1538),

die met den ombouw \-an het oude, het eerste kasteel van jan ï van
P olanen, in i5o() be; :on. F erloops zij hier de opmerking ingevoegd,

dat er \-an een nóg

hanteerd als de truf
fel aan de buiten
wanden van het

ouder

slot. De Westelijke
nieuwe vleugels zijn
toen aan het

teel

tl ■'

de

muren verhoogden

op vele plaatsen be
pleisterd. Een groot

meer bepaald dan

/d

2 Maart 1207, een
Wliilf^-h.

en

y'Jjrippuirfj,

Heer ^•an Breda op
treedt in een akte

-flilflMfpl

\-an schenking, aan

acro-

het Begijnhof aldaar

toren

spitsen, werd ein
delijk over 't geheel
geslagen, gelijk een
oude generaal met

zijn insignes en de

coraties

zekere Hendrik als

W

zag voelde voor de
kroonlijsten,

AlU-en weten wij,
dat inde Xllleeuw,

dak, dat weinig ont
teriën

Polanen niets met
zekerheid bekendis.

.

kas

gehecht,

in

kasteel dan

dat van
\-an Jan
J an van

H ET KASTEEL TE BREDA. GEZIEN VA N DEN TEGENWOORDIGFX
TIJDENS DE VREDESCONFERENTIE.

Naar een penteekening, vermoedelijk van J. de Grave, in het archief van het Prov

een

Wetenschappeti te 's hertogenbosch.

grooten pardessus gehuld en gemaskeerd wordt, De z.g. restauratie kostte omtrent 350.000 gulden.

De grootheid ^'an het verleden vertelt ons echter de geschie
denis. Zij verhaalt ons, dat Jan 1 van Polanen de stichter is ge
weest van het oude kasteel van Breda in het midden der XW eeuw.

Het ecrsl-bekendc, merkwaardige en beroemde slot ■\-an Breda
was kort na het midden der XIV eeuw gereed gekomen, met uit

zondering echter van de slotkapel, die in 1388 aan het reeds vol
tooide kasteel is toegevoegd. Het kasteel-zelf was een type van

een geduchte, een sterke vesting, met een ringgracht en een
buitengracht op grooteren afstand van de slotmuren omlijst.

waar\-an nog heden

merken / nten
van Breda, bl

/Airy;.v/w.l.vf,

Oenootsch. voor Kunsten en

verhalen. Met den
A'oornoemden Hen
drik 111 van Nas
sau

was

dan een

nieuw tijdperk, de

twei'de, groote kas
een zeer groot gcd(<eltc teelbouw begonnen,

te zien is.
fi a. p. IX en Th. Roest van limhure
Het

44 "j.,

graaf van Nassau en Hee

verbouwen, dat in (Ie NedtHamhm^
Het terrein van het Beeiinhnf 1-

degrootsche uitbreiding-^pJannen
aanzienlijke deel van het tèmmwn

tot een paleis te

f ."ehjken met hebben zou.

tenmanege der Koninklijke'' Illihtaïè^ NI
heen tot het domein van luw u

van den Kasteelbouw hacl

Terecht

Kasteel
Hendrik 111

1,,., cl,.

XVleeeuw aan
melen weg. Een

lY -Y^'^clemie behoorde voor

'ik 111 deze gronden noodig. Den
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Bülogneesclie bouw

1511 Mei 15JI kreeg
hij op zijn aanvraag

meester

der

tweede verdieping
in Romeinsch-lonischen

trant

met

grillige frontons en

nieuwen bouwgrond
dit

bene

zaal in RomeinschDorisclien
en de

schop van Luik, om
het voor zijn kasteelplanncn benoodigde terrein van
het Begijnhof te
verruilen tegen een
voor

de

denverdieping

verlof van den bis

acroteriën

I

laatste.

Toen was een vrije
ruimte verkregen
en kon de schatrijke

uitge-

\oerd.

De aanleg \'an den
trap deels binnen-,
deels

buitenwaarts

vorst zijn bouwlust
den teugel vieren.

gaf aan den gevel

Ter plaatse van
het oude kasteel,

gen aanblik. Achter
de
ontvangzaal

dat we tot hiertoe

stichtte

beschreven, kwam

Chalon (1538—'44)

naar Hendriks be

eerst eene driekan

vel in 1536 de eerste

tige slotkapel in Ro-

grondslag

een

schilderachti-

René

van

liggen

meinsch - lonischen

voor een grootsch

stijl, met kruisge-

paleis, dat met zijn
vier aaneengesloten
vleugels een vier

v\elven
o\-erspannen en met een open

hoek om een zéér

en

ruim binnenplein
zou beschrijven.
Het prachtige,

Noordzijde een ar
senaal, dat op het

oude

J an

kasteel

van

van Polanen

torentje
later

laatst

VREEDE-H.ANDELINGH TOT BRED A, GESLOTEN OP DEN

JULY 166 /•

NAAR NRT MIDDPMCNZDEELTE VAN DE KOPERGRAVURE I'.-l.V ROMEYN DE HOOGHE

was'te klein geble
ven voor de volkrijke cortèges, die den hofstoet vormden van
■een keizer Maximiliaan en een Karei V, die respectievelijk in
1508, 1515 en 1517 het kasteel van Breda bezochten.
Het nieuwe kasteel-paleis werd in den vroeg-Renaissancestijl
begonnen onder leiding van Thomas van Bologna, een neo-klassiek bouwmeester van groote reputatie uit Italië. Ruim twee
jaren mocht de bouwlustige Hendrik 111 zijn nieuw paleis nog
zien opkomen, daar hij reeds in het najaar van 1538 overleed.

Tot de gedeelten, binnen die twee jaren (1536—'38) gereed ge

der

versierd,
aan

de

XVI He

eeuw afgebroken is.
Onder Willem 111,

koning van Enge

land werd het paleis in 1696 naar 't ontwerp van den bouw
meester Roomans voltooid. Onder de prinsen Xt'illem IV en
Willem V, die het paleis slechts tijdelijk bewoonden, onderging
het gebouw geen aanmerkelijke \'eranderingen meer.
Zonderling vertoonen zich de toegangspoorten aan den bui

tengevel ten Noorden en ten Zuiden aan de ontvangzaal. Aan de
deurdorpels be\dnden zich oude boogaanzetten, zonder bijbchoorende bruggen. De ^TOcger aldaar bestaan hebbende tongewelven,

die als grachto\'erspanningen dienst deden, \'er\-iclen bij de ver-

komen, behoort ongetwijfeld de heerlijke in Franpois I - stijl
gebouwde onlvangzeud, die aan den Westelijken gevel van het
binnenplein ligt en daarbij ook de geheele Noordelijke vleugel.

brecding der grachten, onder Prins Maurits uitgevoerd. Een enkele
monumentale brug slechts, die toegang tot de paleispoi)rt ver
leende, werd in 1597 getoogd. Zij was rijk met beeldhouw- en

Deze grootsche ontvangzaal,
gesloten werd, besloeg een
\'erdiepingen en was met
welfd. Overeenkomstig den

schilderwerk en met de \\apenschilden der Oranjes versierd. De
bruggen aan de ontvangzaal echter werden niet hersteld, zoodat
enkel de aanzet der bogen tot op den huidigen dag overbleef.
De groote ontvangzaal bevond zich in den Westelijken vleugel

geto C. Steenbirgh

waarin in 1667 de Vrede van Breda
hoogte, overeenkomend met twee
een tongewelf in bardeau over
stijl van de Renaissance had de

WAT OVER IS VAN BET TWEEDE KASTEEL TE BREDA.

de DUIVENTOREN (LINKS) EN DE GRANAATTOREN (RECHTS), UIT DEN AANVANG DER XVIE eEV W
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1- 1,
toch \vt>] aanOlschoon het tnicenT'g^'^
Hendrik is111kuniu'n
l^'t /-alwijversierd
hebben

nemen, dat de ^^hatrij
in harmonie met iu ^

J Scorel en een Barend v

(iroote kunstenaars a's een
teekenden vele cartons voor
riiidi r Prins Maurits in het laatst

L'ülielijnen en muurtapijten,
'ï!e een
der X\'l eeuw maal--tp
een '\nt
Ai uerpsehe kunsternaar,Hans J ordaen,
-V
(ilKxi) door i'eii selienking der stad

werden eenige jaien daaina i
Breda aan jnins MiaiiVits m-ht

den Paleisboedel

Docli

I„ I(,I8
\-an

t .

)[ ,,,
gohclijnen
aan de schatten van
uitrusting nog niet voltooid.
j, j,i.ven andere tajujtim met de legende

,,r

engte van ,.„6

Perseus

-Ui' zeven
wandtapijt, n ..van t schip van sinte
'r i. i.,.n.r 1. > 1-1 en een wandtapijt van
kn.ote Pah-isruimte. \'erder werd er
..OrUntdo T iino.i
cn-niies le\ endig gehouden door vier gobe-

el, een serie

AVvmaG'' gmzm

BUIDEL. VOORGEBOUW VAN '7' KASTEEL TE BREDA OMSTR.jóSj.
A^uar een leckcnin^j^ vcrmocdclijh vnn y. de Grnve.

van het nieuwe, het nóg bestaande paleis. Zij lag boven een op
ronde zuilen gebouwde open hal, die vijf rijen van veertien ko
lommen telde. Beneden was in de open ha! de Dorische, op de
verdiepingen aan de
pilasters, de Ioni

Hendrik te iiaard op een ver landschap \ooistclhnd
O k is er in WUj ,bij het slmtcm x'an den vrede, eene beschrijving
,.n . .ne te<damiiu' gemaakt N an de zaal, waarin de vrede gesanc
tioneerd werd. Ihe zaal was toen geheel mcT g.ibclijnen behangen,
de balklauen waren gebeeldh.mwd en de tonwcdvmg beschilderd.

Ooi l'tcu m.r er\-eel in deze zaal bijgmuerkt en veranderd.

ESK \ViiJ hopen
de afbeeldingen
f ■ dat de lezer zich met behulp vanden
tekst en de
beknopte

sche en daarboven

geven,

de Korinthische stij1
toegepast.
Twee
rangen van kniisvensters,

een

juist

(lenkbeeld kan \ ormen \-an de schoon
heid \-an het kas

V

beneden

geschie

denis hierbor'en ge

teel-paleis van Bre

langwerpig vierkant

da, waarin de vrede

en boven rondbooglichten met dak
frontalen
sierden

van i()(>7 gesloten is.
^ 1 hans is helaas in

den gevel der vor
stelijke
ontvang

spoor

zaal.

van den ouden luis
ter, die er eenmaal

In

het inwendige geen

diezelfde

n

zaal, op de ic en 2e
verdieping, is thans
een rij van ijzeren
kolommen aange
bracht, waardoor zij
in twee beuken ge
deeld is. ■— Zij ligt

meer

over

aanwezig was, toen
Maurits er woonde

en zijn \Teedzaam
..Saiirei^arde" (lo
Maart i5.jo) ver
leende aan zijn na

\'lak boven de hui

burige

Begijnen;

toen

slotte de

dige eetzaal der
Koninldijke Mili

groote diplomaten

taire Akadcmie. —

der

Merkwaardig zijn
aan de ger'els de

hoog.'

pruiken en

korte broeken c'erschenen, om in die

prachtige ontvang

nend, die in de zwik
tusschen

eeuw

gewaden, met hun

de busten van Romeinsche en Grieksche helden vertoo-

de

rondbogen zijn ge
plaatst.

XVIJe

daar in hun zijden

terra - cotta - reliefs,

ken

ten

Foto C. Sieenbfr^h.

DE BINNENPLAATS VAN HET KAS TEEL TE BREDA, TEGENWOORDIG.

zaal den vrede van
Breda te ratifieeren.
Dr. C. F. Xav.
Smits.

lüj

Foio's C. Steenberfph.

POORT IN H ET^ZUl DEL. VOORGEBOUW VAN *T KASTEEL, THANS.
In hei fronton het tvapen van den komng-stadhouder WUlem III.

HOObDJSCiANij I'.-JA* Hf'i^ /' i --

Boven,Ufoort dc „aam . .//e„nn,e^' fj
■ ' -G

. 'I' '^'OOlA. THA.SS

d, stuhRr /R„dn. Ill

Wass,
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het raadhuis te NIJMEGEN.
Stichting herhaaldelijk ge-

tr! nl e" uitgebreid. Van den oudsten toestand, waarom-

li+
f
uitwendig
nietsenkele,
over. duistere gegevens bestaan, bleef
Daal entegen ^bleef de eerste belangrijke uitbreiding uit de

bevrijd \'an de muren en schotten, die haar verdeelden. \ an
haar oorsjmonkelijken tooi zijn alleen de door David i ellei ge

sneden sleutelstukken der moerbalken overgebleven. In ifi()5

werden de wanden met tapijten (gobelins) behangen, wellicht

jaren 1353 1554 grootendeels gespaard in het gedeelte, dat op

de zelfde, die thans een der benedenkamers in het Raad

eeistgenocmde straat zeven venstertraveeën heeft. Het vier tra

sche ambassade in deze kamer hare zittingen en den 5en Februari

den hoek van Burchtstraat en Nieuwstraat is gelegen en langs
veeën bieedc gedeelte, dat zich rechts van het toegangsbordes
bevindt, en, naar de vormen, thans met het eerstgenoemde ge

deelte oveiecnstemt, heeft pas tijdens de restauratie van 1880
zijn tegenwoordige gedaante ^'erkregen.

huis versieren. Tijdens de vredesonderhandelingen hield de Lngeli()7C) werd hier de e-rede tusschen Frankrijk en Duitschland ge-

teekend.

Nog twee andere zalen in de verdieping van het Kaadhiiis,
waren \-oor de zittingen ^•an Ambassadeurs ingericht, nml. de Veluwsche kamer (te\-ens de Landschapskamer) ten dienste der

De groote pooit, met hare rijk gebeeldhouwde omlijsting, die
Zich in dit jongeic gedeelte bevindt, dateert evenwel nog van 1666.
Aan het oorsjnonkelijke deel van den gevel bewonderen wij

gezanten van Zweden en de Zutphensche kamer voor die \an

de beeldhouwwei ken,die de hand van Mr. Cornelis Sass van Utrecht
heeft nagelaten, met name de uit den gevel naar voren tredende

woordige Raadzaal geheel in.

koppen m de tympans der venstersfrontons, die oorspronkelijk
geheel verguld waren. Ook aan de steenen deur-omlijsting is de
hand van dezen meester te herkennen, die ongetwijfeld aan de
versieiing van het kort te voren gebouwde, maar thans verdwenen

laadhuis te Utrecht had medegewerkt. De overige beeldhouw
werken aan den gevel (keizerbeelden en medaillons) zijn bij de res
tauratie van 1880 geheel vernieuwd.

Frankrijk. Zij werden bij die gelegenheid langs de wanden met
saai bekleed. Beide kamers namen te samen de ruimte der tegen
De Nederlandsche Ambassadeurs, die reeds in 1677 te Nijmegen

waren samengekomen, hielden zitting in de kamer der (ledeputeerde Staten. Die kamer was met de aangrenzende vertrekken

omstreeks i()b3 gebouwd (jaartal in een der schoorsteenen) ter

plaatse van de voormalige refter en keuken van het predikheerenklooster. Tegenwoordig dienen zij t'oor trouwzaal, vergaderzaal
van Burgemeester en Wethouders en Burgemeesterskamer. Uit

Als een juweeltje van vroeg-renaissancekunst prijkt nu nog de

de rijke bewerking der scboorsteenen in de beide grootste kamers,
kunnen wij besluiten dat zij oorspronkelijk ook t'crder rijk ver

eikenhouten hoofddeur, het werk van den stads-kistenmaker
Gaert Koitenbrouwer, naar

sierd waren. De thans aanwezige gobelins zijn echter eerst later

zijn

geboorteplaats in de

oude rekenboeken Gaert van

Dulcken genaamd. Behalve

dit meesterstuk is van zijne
hand de nog veel belangrij
ker, gebeeldhouwde eiken
houten vierschaar, of sche

penbank in de groote voor
zaal, die door de genoemde
deur toegang heeft en de
geheele benedenruimte van
de

i6e-eeuwsche

raadhuis-

vergrooting inneemt.

Het

beeldhouwwerk van dit, ook

om zijn bouw merkwaardige
meubel, doet voor het be

roemde snijwerk van J an Terwen in de kerk te Dordrecht

nauwelijks onder.
Eindelijk verdient het
smeedwerk der gevelankers
en dat der venstertralies de
aandacht

Aan de zijde der Burcht
straat werd, enkele jaren na
de hierboven genoemde ver

bouwing, een langs den geheelen gevel doorloopend bor
des aangebracht, welks ba
lustrade door oprijzende zuil
tjes was versierd, waarvan
elk een schildhoudend leeuw

tje droeg.

Deze ,,galerij",zooals ze ge
noemd werd, werd in 1783
afgebroken en \'ervangcn
door het thans aanwezige
bordes voor de hoofddeur.
De verbouwing van I554

werd in 1607—löio gevolgd
door nieuwe verbeteringen,

vermoedelijk aan de zijde dei
Nieuwstraat.

Van 1657—1659 liadden
andermaals

verbouwingen

plaats, ditmaal hoofdzakefijk
aan

de Burchtstraatzijde.

Hier lag het in 1591 dooi
de stad aangekochte, aan

grenzende huis, waarin een
poort, die toegang verleende
tot de vertrekken der Ge

deputeerden, dat zijn d*-'

gevaardigden der drie kwaitieren van Gelderland. Boven

de poort zou nu een nieuwe
raadkamer worden gebouwd.
Na later allerlei verandeiingen te hebben ondergaan en

een tijd lang ^'oor kantongerecht te hebben gediend, is
deze zaal voor weinige jai en

HET RAADHUIS TE NIJMEGEN.
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waan'an

overgebracht. De plafonds, van Italiaansche meesterhand, da-

maal, dat dit geschiedde; de oorlog had de gezinnen, v

tecren van 1755.

er verscheidene buitenslands woonden, binnen de grep.... • —
het vaderland teruggebracht, en de bejaarde

Het is niet bekend of nog meer kamers in het raadhuis voor de
vredesonderhandelingen werden afgestaan.
Waarschijnlijk is
het niet, daar de meeste ambassadeurs vergaderden in de huizen,
die zij in de stad hadden betrokken, ten deele zelfs tegen den zin
der eigenaars. Maar het gebrek aan passende woonhuizen (er
waren meer dan vijftig gezanten, allen met grooter of kleiner ge
volg) maakte het stadsbestuur onverbiddelijk. Ook werden er
hoogstwaarschijnlijk buiten het vredesverdrag tusschen Frankrijk
en Duitschland, geen andere vredcs-tractaten in het Raadhuis
onderteekend.

De onderhandelingen tusschen Nederland en Frankrijk \-onden 11
Aug. 1678 hun beslag in de tijdelijke woning van den Franschen ge
zant, Oude Egniond'shof aan deBurchtstr,thansgeheel verdwenen.
Den 28 Sept. 1678 had de officicele openhare afkondiging van
dit verdrag plaats van den ,,Kerkboog", het sierlijke gebouw,
dat zich thans nog in zijn ouden staat aan de Westzijde der Grcrote
Markt bevindt en zijn naam ontleent aan den gewelfden doorgang,
die Markt en kerkplein (St. Stevens-kerkhof) verbindt en de geheele benedenruimte inneemt. In de helft der ihe eeuw begonnen
en in het begin der 17e eeuw voltooid, behoorde het oorspronkelijk
tot de lakenhal (het gewandhuis), waarvan het de middenpartij

eenige geboden kans, hen nog eens allen bij elkaai te htbben

benut Allen zonder een uitzondering moesten het Kerstleest
liaar komen vieren, zij was \'an haar plan met af te brengen

bij

geweest.

De toebereidselen waren getroffen, het personeel —

twee oude dienstboden — was versterkt met een paar dienst-

meisjes van de kinderen. Alles was dan ook in de keurigste orde
gegaan- de bediening en verzorging der zeventien gasten,
grooten
Gisteravond

en kleinen, had niets te wenschen overgelaten,

en onderbrengen van
waren allen aangekomen; het \-erdcelen
^
al die menschen en menschjes had de oude dame heel wat

hoofdbi ekens gekost. En aan het ontbijt en de

de

kinderen bij families in de buurt \-isites waren gaan maken

en de kleinen goed bezorgd bij de meisjes boven, had de oude
moeder de gelegenheid bi nut om wat uit te rusten. in huis,
Als ze 'n uurtje geslapen had, werd hot rumoeriger
oude me\ rouw

gehuil van kinderen weerklonk in de gang. eiy de

schrikte er wakker \ an. Ze stond op om te kijken wat er gaande

was maar reeds ijlden een paar aardige kleuters de kamer binnen,

gevolgd door de onthutste kindermeid. Ze grepen de oude dame,

die zich nederbukte, om den hals. en begonnen driftig allerlei

uitmaakte.

Behalve van den franschen gezant d'Estrades, kennen wij van
nog enkele andere gezanten de tijdelijke woningen. Zij zijn thans

onsamenhangende \ erhalen ti' doen.

,,Sientje zegt, flat de Kerstboom niit aangestoken wordt,
omdat we stout zijn,"

meerendeels verdwe

riep Jenny, die het

nen, of merkelijk ge
wijzigd.
In zijn ouden staat
—althans uiterlijk —
bevindt zich nog het
verblijf van den Engelschen gezant Barclay, nml.het Burgerkinderwecshuis

de

koffietafel was

het er druk en tierig toegegaan. Haar hoofd liep om, maar nu

oudste was, en reeds

goed begrijpbaar zich
uitilrukken kon.

,,.\ls

jelui

stout

bent, neen", deed de
oude mevrouw,lichte

lijk \-ermanend den
v\ ijs\'inger op en neer
bewegend.

aan

Bagynenstraat.

..IMaar we zijn niet
stout", pruilde Kees,
een roodwangige krul-

Het is een werk \'an
niemand minder dan
den
Haarlemschcn
bouwmeester
Salo-

lebol met ondeugen
de bruine 00,gen, ,,we

mon de Bray, die in
1644 de opdracht ontr'ing om een ontwerp

hadden op de ^■oorkaïner de waterkaraf

leeggegooid x cKir een
glijbaan, maar. . het
Won niet \-riiv.en op

te maken en vermoe

delijk ook den bouw
leidde.

J. J. Weve.

dat narekleed.. Nou,
en dat is toch
schuld niet".

Het oude
Kerstlied.

onze

,,Hi t heele kleed is
kletsnat, mevrouw",

Op dien eer

kwam hid meisje tusschenbeide.

sten Kerst

,,We

dag was het

wilden

het

zelf opdrogen, maar
zij wou ons de hand
doeken niet geven".
\'erweet J enny.
En Keesbraclit zijn

een
heele
drukte in het anders
zoo stille huis van de
oude mevrouw Ver-

beecke. De groote Fcio C. iiteeuóergh.
mond aan het oor van
ledige kamers, waar
zijn grootmoeder, en
HET RAADHUIS TE NIJMEGEN.
sedert jaren nauwe
fl uisterde; ,,Wil u ze
lijks een menschen- DE TEGEXIVOORDIGE TRüUWZ.I.-iL, WAARVAN, EVE.\AL.'< l'.-I.V DE TEGENWOORDKH- niet wegjagen, die
stem geklonken had, KAMER r.>tiV B. EN IV.. BIJ HET SLUITEN I'.-l.V DEN VREDE T.-J.V NIJMEAH-N DE meid,
oma,
want
NEDERLANDSCHE AMBASS ADEURS GEBRUIK .MAAKTEN.
staken nu vol geraas
moeder doet het niet;
van kindergestoei en
we hebben het haar
al ZOO dikwijls gevraagd."
-gejubel, door portalen en gangen roesden soms ravottende jonge
Lachend troosttede oudeme\-rouw de kinderen, en het dienstmeisje
de voorhal was overladen met jassen en mantels, met hoeden
tegelijk, met een paar zacht-uitgesproken vriendelijke woorden
■en capes, met bontjes en moffen, groote en kleine. Wel een
Ze had de gewoonte niet, veel te spreken, enkele spaarzame
groot, druk beklant logement leek het anders zoo stemmige,
W-oorden, een beminnelijl
robbedoezen rond; en de kindermeisjes hadden de handen vol
, handgebaar, een lieve
van
h et oude gelaat, een zachte glimlach, dat w-asuitdrukkin;
de haar eigen
om er althans een schijnbare orde in te houden. De kapstok in
W-ijze van gedachtenw-isseling, doch zóó suggestief bleek
deftige woonhuis. De gordijnen waren honger dan anders opge
deze,
trokken,

licht vloeide te allen kant de vertrekken binnen. De

logeer- en slaapkamers waren alle in gebruik; ja zelfs de vroegere
werkkamer van den overleden mijnheer Verbeecke was tot slaap
kamer ingericht. In de salon waren de kroonluchter en ook
de kandelabers op den schoorsteenmantel vol kaarsen gestoken,
en elk voorwerp, waaraan maar eenigszins iets bevestigd worden
kon, droeg een rood-omstrikt ruikertje van hulst of een bundeltje
maretakken. En in een lioek stond een kostelijk opgesierde en
rijkbehangen kerstboom.
In haar wijden diepen leunstoel bij den brandenden haard zat
in de woonkamer de oude mevrouw, en sliep. Na het koffie
drinken was ze hier wat gaan rusten, en het had niet lang
geduurd of ze was zoo zachtjes ingedommeld. Het was dan ook
erg vermoeiend geweest, al die groote, gehuwde kinderen, met

de kleinkinderen, zoo ineens allemaal schier gelijktijdig inge
kwartierd te krijgen in het vrijwel uitgestGr\-cn huis Maar het

was toch ook zoo'n verrukking voor de oude dame, nog ééns,
misschien voor de laatste maal in haar ten einde loopend leven,
al haar kinderen tegelijk om zich heen te zien; het was de eerste

dat men meer erdoor getroffen werd dan door vele

woorden en
gansche bew-eringen. Ook thans weer bleken de kinderen
onder
den indruk vmi Oma s schier woordenlooze overreding- de vrede

wasalw-f>er gf^teekend, en zonder huilen of tegenspreken r-olgden
de kiemen het meisje weer naar boven
F
" \oigaen
Glimlachend met het hoofd schuddend, zette de onde me^-rouw
zich W-eer m haar leunstoe bij het h-i-irfL-n,ir

echter werd er gebeld; ze ^■;unam M^en
daarna kwam Kitty, haar „ndste dochter

woonkamer l^innen.
ma , ^.^roette

Kittv

en

do oud
Het verveelde ons, verder \-isites
met Inno
visites met

met

i

hal. en er-en
haar man de

laar lippen op het
''P""
,,daar
zijn^we al.

en t orrie te maken.
Gunst, al die oud-^ kennissen kunnen
ons heusch niets meer
schelen, hè.

,,Wij in Buenos
in het visite maken

.\iri

bracln^^F "uwens heelemaal groote
geen'helden
kerel

met een mat-bruin gehiat en UiW
het

midden. - ■ AMj
W j komen
omen Jlierer uw gezelschap
gemoedelijk
in
genieten".
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voegde hij er vormelijk bij, terwijl hij
de kleine witte hand van mevrouw Ver-

bcecke naar zijn mond ophief, en er een
snelle kus op drukte.

De oude mevrouw keek haar dochter

wat bevreemd aan. glimlachte flauwtjes,
en schudde het hoofd.

„Je bent voor je plezier uit, kind", vergoeihjkte ze met haar zwakke ietwat be- •
vend stemmetje.

,,Natuurlijk, natuurlijk", deed Fredop
koelen, ietwat hooghartigen toon, ,,men

moet nooit iets doen, waar men niet op
end' op plezier in heeft, en vooral niet
als zoo iets nog moeite kost".
Ietwat bevreemd keek de oudemevrouw

nu hem aan, een oogwenk leek het of ze
hem weerspreken wilde, maar dan dook

het hoofdje alweer zachtkens voorover,
zwijgend. Een glimlach plooide het oude
ingevallen mondje, doch ze zei niets.

,,Maak het je gemakkelijk", sprak ze
dan, na een oogenblik van,naar zij meen
de, gespannen, stilte. En Kitty ging nu
dadelijk naar boven bij de kinderen.
Fred zette zich in een leunstoel bij het
venster, vroeg of hij rooken mocht, stak
na een toestemmend knikje der moeder

een sigaret aan en bleef zwijgend dampen,
naar de wijze des lands den rook diep
inhalend en met korte stooten lang
zaam aan weer uitstuwend.

Weer wordt er gebeld. Stemmen klinken

tuio c. ^.eettOer^h.

HET R AADHUIS TE NIJMEGEN. DE ]lERSrHAAK.

in de gang, en kort daarop komen me
vrouw Verbeecke's twee zoons, Wim en
Jan, met hunne vrouwen binnen.

zich bij het grocjrje voor het venster gevoegd.

Wim en Jan naderen hartelijk hun moeder, vertellen haar van
de bezoeken, bij eenige kennissen en oudere bloedverwanten ge
bracht ; hun vrouwen zijn in een gesprek geraakt met den koelen
zonderling bekorenden Fred, en de oude dame vangt zoo nu en
dan iets op van het tusschen deze drie aangetrouwde kinderen
gevoerd gesprek, dat haar door den toon wat fri\'ool toeschijnt,
vreemd, niet passend eigenlijk in den toon van haar gezin. Er
heerschte eigenlijk heelemaal een zonderlinge, wat vreemderige
stemming tusschen hen allen, zoo leek het haar. Het was haar
een wijle te moede, — en hoe dat zoo ineens tot haar kwam
zou ze niet kunnen zeggen, — te moede alsof al deze menschen

niets gemeen hadden, ja, of de eigen broers en zusters, die
zoovele jaren ver van elkaar verwijderd, elk hun eigen leven
hadden geleefd, aan elkaar als het ware ontgroeid waren, ja, of
ze ook van haar, de moeder, zelfs door hunne lange afwezigheid
wat waren vervreemd. Ze spraken wel hartelijk tot haar, doch

iets onzegbaars.... het echte diepe gevoel ontbrak.... Deze
gedachte pijnigt haar uitermate, en met al haar \'ermogen ver
zet ze er zich tegen, tracht telkenmale wanneer ze zoo iets van

Corry, haar jongste dochter, komt nu met haar man binnen,
druk samen pratend; zij stappen langs de moeder heen, meenend dat deze slaapt, en gaan de anderen bij het rcnster
groeten. De toon der schoonzusters onderling valt aan de toe
luisterende oude dame als koud en onhartelijk ojr. Ze blijft
luisteren, cn zwijgt, en bedenkt hoe wonderlijk het leven toch
wel is: de oude gezinnen vielen uiteen, de oude innigheid kwijnde
en stierf, en de kinderen uit de e-erbroken gezinnen r-ormden

zelve nieuwe gezinnen, die nieuwe, andere belangen, andere
doeleinden, andere inzichten hadden: de eenheid met het oude

was verbroken; alleen de nieuwe eenheid, het eigen gezin, telde
nog. En toch, hoe zoet, met al bare bitterheid tevens, was ook
de herinnering aan het oude. aan het tezamen in lijden en liefde
doorleefde voor haar. .. . En ze geeft zich o\a'r aan het gemijmer
over het voorbije.... Ze ziet haai eigen gezinskwen weer. Ze
ziet de kinderen geboren worden, groeien cn elk zijn eigen
richting in het le\-en gaan. Ze herdenkt het matelooze geluk
om het goede, het diejre leed om den tegenspoed; ze denkt aan
geboorte cn dood. aan de doorgane reeks \'an jaren \"ol van hare

verkoeling meent te bespeuren, door een hartelijk gezegde, een

kinderen. Haar kwen cn de levens \ an hare kinderen, ze waren

met enkele schaarsche woorden uitgesproken lieve herinnering

zóö dooreengeweven, dat alles te zamen als één enkel kwen
was.... Maar de kinderen zelve? Diè zagen niet naar het ver-

uit hun jeugd, hen weder tot grooter onderlinge gemeenzaamheid
te krijgen. Wim en Jan praten schert
send over een familie, die zij daareven
bezocht hebben.

,,Ik vind dien ouden overste een

onuitstaanbaren pedant,' zegt Jan, ,,die
heeren uit dien tijd hebben allemaal

iets over zich, dat ons tegenwoordig niet
meer aanstaat...."

..Hij was een groot vriend van je

vader," zegt de oude mevrouw afge

meten, met haar zwakke, wat krakende
stemmetje.

i

r u-

,,Nu ja, papa was toch, geloof ik,
anders...." doet Jan.
„Geloof je dat ?" vraagt zijn moeder,
op bijna verwijtenden toon.

Wij hebben vader zoo weinig ge

kend hè," komt Wim tusschenbeide

wat' was hij altijd niet geabsorbeerd
door
zijn dienst, bijna altijd vanhms af^
En buitendien, hoe jong waren ve nog

^°Dc oïd^e mevrouw knikte
malen bevestigend. Ze zwijg ,
verwezen in de gloeiende loo

L
g

van het haardvuur straart.
^
Papa was een engel, fluistert ae
ou'de dame, en nu klonk
^
zwaar van mateloos droeve
QQj-(-jg

Zwijgend zinkt het
gczicntjc aan
gcichljc
<lan

fladgestreken

_

doorvoorcic
^,

schenen door het haa

Jan zijn opgestaan. W m

kinderen boven gaan z . J

wfm en

naarJe

FffU C. Sieenhrgh.
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leden terug; dat was dood voor hen; voor hen gold de toekomst,
die alleen.... En in haar moederlijke wezen komt meer en
meer een zachte melancholie naar binnen sluipen. • • •

i\Iaar ze verzet zich tegen de droe\'e stemming, zij wil in vroo-

lijk, feestelijk samenzijn met hare kinderen van het heden
genieten. Allengs keert zij tot de werkelijkheid terug. Ze vangt,
goed van gehoor als zij is, een gedeelte van het gesprokene op
Corrie's man, Jaap, die architect is,
verdedigt het bewaren van oude schoone gebouwen. Kitty weerspreekt hem.
,,Je moet niet in het verleden leven,"
zegt ze vol overtuiging, ,,wat voorbij
is, is voorbij. Alleen het heden en

menschen behalve zijn \tou\v kan het meezingen
hij een ander. Met even luttel resultaat.

zingen de tegenwoordige lui niet meer?
,,Wel wis en zeker. Bij ons althans,

\ alt Kitty uit, gaat in

;t eenitun^
een leutig, luchtig
plaats van Jaiip aan het kla\"ier zitten, en zei

liedje in, nog al wereldsch ^■an accent. Alleen Fred, haai man,pn
twee kinderen kunnen het meezingen.
Wat pijnlijk kijken de anderen.
De kinderen dansen van ongeduld.

Elk gaat v\'at neuriën in zijn eentje.
, ,Dat

is geen

erg geschikt lied

bij den kerstboom," zegt de oude

mevrouw ernstiger en ^•erwijtender dan
ze het eigenlijk misschien wel bedoelt.

de toekomst verdienen onze ware be

het

of

„Ik word zeker ouderwetsch," lacht hij v\at gedwonge

langstelling".
,,Er zijn, — dunkt mij — heel wat
warhoofden in dat oude suffe Europa,
die

Dan probix'il

Kitty 'staat ijlings van de piano

op. Zonderling, gedwongen ziet men
elkaar

mooie alleen in oude, stof

eens

aan.

De goede stem

ming dreigt uit te blij\en.

fige, onhygiënische dingen erkennen.

Er is

een sfeer van koelheid, van elkaar-

Bij ons bestaat die vereering gelukkig

niet-begrijpen. Deze menschen, kin

niet, kan ook niet bestaan; bij ons
is alles nieuw en goed en vollevens

deren uit één gezin, hebben vrijwel
niets meer gemeen; wat hen eens

kracht." Zoo klinkt het oordeel van

den Argentiniër Fred.
Corrie valt haar man bij, neemt
het voor de oude gebouwen en stads
wijken op.
,,Denk eens aan de kathedraal van
Reims, bijvoorbeeld," zegt ze.
.,Daar bestaat nog maar een poover

samenbond,

stukje van," smaalt Fred — en dat
moet zoo gauw mogelijk ook maar
opgeruimd worden, want het is zoo
ondoelmatig als het pretentieus is."
Wat geërgerde antwoorden van Jaap

\'an liaar gelaat hebben iets onzeglijks

en Corrie. Dan verflauwt het gesprek.

witte handjes flauw een paar accoorden
aan. De zeventigjarige \-rouw, het
scherpgesneden magere gelaat steeds

Nu en

dan tracht men

satie over een
weer gaande te
tevergeefs. Een
wordt het niet.

verbroken.

Hunne

uit haar oude leunstoel op, en komt

langzaam naar de piano. De trekken

schoons. Wat moeizaam zet ze zich op

het pianostoeltje.

En voor de ver

baasde kinderen begrepen hebben wat

zij doen gaat, slaat zij met haar broze

de conver

of ander onderwerp
krijgen, maar het is
geanimeerd gesprek
Nu staat de een op,

belicht door den kaarsenschijn, de
glanzend 'grijze haren glorend als een
nimbus om het hoofd, heeft iets onwe

zenlijks voor zich, — was dat het \ erledeii ? — nu zij zwakjes maar zonder

dan de ander; een komt er eens wat

met de moeder praten, anderen gaan

misgrepen \-erder speelt. En dan in de

naar de kinderen zien, weer anderen

zitten in zwijgen teruggetrokken, als

is

levens zijn ver, ver uiteengeloopen.
Een stemmingloosheid, die op ontstem
ming gelijken gaat, heerscht. Maar dan
staat strompelend de oude moeder

ademlooze spanning, plotseling, klinkt

1

Op verzoek van mevrouw gaan
Jan en Wim nu den kerstboom in

een bevende, wonderlijk ontroerende,
stem, die zingt. Het is een oud, eentonig
Kerstliedje, maar het is zoo zoet als

den

de zang \'an een engel in de verte, —

verveelden ze zich.

salon

aansteken.

Intusschen

brengt het meisje karaffen en glazen
binnen, begint Sherry en Port in tc
schenken aan het buffet. Bij het rond
dienen neemt Fred van elk een glas,
pakt een derde leeg erbij, mengt de
sherry en de port dooreen en drinkt
het bij gebrek van een cocktail, zooals
die in zijn land inheemsch zijn, gretig
leeg in éénen teug.
Jaap en Corrie bedanken beiden.
,,Hebben jelui er geen trek in? Wil
je iets anders?" vraagt de oude me

de

verte \-an het \-erleden ! De oude

moeder zingt het lied, dat zij eens in
haar eigen jeugd met deze hare kin
deren op het Kerstfeest zong, en zoo
wonderlijk ontroerend is dit, dat de

\ier kinderen. Jan, Wim, Corry en
Kitty de keel voelen omsloten rnm ont
roering. En ook de anderen, al werd
geen oude, lieve heugenis voor hen
opgewekt, ondergaan nochtans het

aandoenlijke
van

die

der bevende zingstem

zeventigjarige vrouw,

de

kleinkinderen zelfs schijnen erdoor be
koord te zijn ; stil luisteren ze naar
Oma's lied, dat onbeschrijfelijk lie
felijk klinkt, als een zang vol \'an een

vrouw.

,,Voor geen honderd pop," antwoordt
Jaap smalend. ,,wij zijn geheel-ont
houders."
MSS
Verbaasd lachend kijken de anderen
hen aan. Dan wordt op het welzijn
der moeder gedronken. De oude me
vrouw zelve roert slechts met de lip

geheimzinnige liefde. En in dit oogenblik

voelen de kinderen, zoo ver

vreemd nochtans door het wisseh-al-

lige, aardsche lot, dat zij deelen zijn

pen welstaanshalve aan haar glas; ze

\'an een eenheid, van een innig- gezins

zou niet durven mededrinken, vreezend dat reeds de minste hoeveelheid

verband.

E Dat deed het lied, het oude zoete

haar bevangen mocht.
,,Nu de tusschendeuren open," zegt

Kerstlied, dat daar als een zacht ge

ween om herinnering uit het rijke

ze op lachend plechtigen toon. En de
kinderen kijken elkander verholen aan:

moechnfiart kwam opgeweld.

Job Sthyxen.

geen hunner kan in hare stemming van
kinderlijken feestzin inkomen; met
stijve gezichten staan zij daar; ze be

De ^fiames-Vrede\

merkt het. De deuren zijn openge
schoven, en de kerstboom verschijnt
als in de stralende glorie van verruk

DE KERKBO OG TE NIJMEGEN

king. Den kleuters boven wordt de
boodschap gestuurd, dat zij naar den

VAN UIT WELK/IN 2S SETT. jójS DE ÜEEICIEELE
AFKONDIGING VAN HET SLUITEN VAN DEN

kerstboom mogen komen zien,en in een

VREDE PLAATS HAD.

De^ naij\'er tusschen Frans 1 en Ka-

oogwenk zijn allen de kamer uitge
stormd met gloeiend roode gezichten en blinkende oogappels van
heerlijke verwachting. Een gejubel klinkt als ze den prachtigen
boom bemerken. De moeders nemen de kinderen bij de hand, en

voeren in een kring de juichende, joelende, kraaiende piere
wieten met zich rond.

Jaap zet zich aan de piano en slaat de eerste maten van een
Hollandsch kerstlied aan. Maar geen van de kinderen of groote-

rel \ Werd oorzaak \'an twi'c oorlogen
tusschen hen. Het \'re(les\'erdrag van
152b, welks \'oorwaarden geheid ten

nadeele van Frans waren gesteld, gaf
aanleiding om opnieuw naar de wapens

. 1 , ... 1- 1 1
twei'de oorlog (is'7—
())\ werd
beemdigd door den \ rede vanHeze
Kaïnenjk,
welke mndat
Louise

^an Savoyc, de moeder van den Franschen ke nmg.

Margaretha,
1
tc\ntc \ an ck'ii

"\vdl" T

Keizer, hcni wisti'n tnt

en
stand te
■rede."

"luU r cl,-n inuuii \ ;in Daiius-

uaiici om aan de weield den \ rede te schenken?
F". W. Drijver.
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HET HUIS TER NIEUWBURG BIJ RIJSWIJK TIJDENS DE BESPREKINGEN ()]'ER DEN ]'REDE IN 1697.
Naar een kopergravure van

A. RielkesUr in het Rijksprentenkabinet.

HET HUIS TER NIEUWBURG.

Eenzaam en weinig opgemerkt, behah'e dan door Zon-

dagsche bezoekers uit den Haag en Delft, staat buiten
het dorp Rijswijk in een parkachtig plantsoen, het Kijswijksche Bosch genaamd, een gedenknaald in den vorm \ an
een obelisk. Deze naald werd opgericht in het jaar 1792 en moet
dienen om de herinnering levendig te houden aan het paleis ge
naamd het Huis ter Nieuwburg, dat stond op de plek waar het

gedenkteeken verrijst. Op het voetstuk leest men onderstaand
opschrift;
D. O. M.

Pacifero
S.

met tuinen en gronden, die door Pliilip Ridder Vernatti voor
15000 gulden gekocht werden, en die, als men let op dezen hoogen
prijs, een aanzienlijke oppervlakte besloegen, is er geen twijfel of
op den grond \'an deze hofstede ter Nyenbiirch werd ter
Nieuwburg gebouwd.
Het huis bestond uit een vooruitstekend hoofdgebouw, een
verdiejring hoog met twee vleugels, geflankeerd door twee aansluitende paviljoenen.

De daken waren schuin. Het Hoofdgebouw had op de eerste
verdieping 9 ramen, de vleugels ieder 8 en de paviljoenen 4, zoo
dat men zich eenigermate de breedte ^•an het paleis kan \-ooistellen. De achterge\'el had een balkon, van waaraf men het mooie

vergezicht op Delft met haar torens genieten kon.
De tuinen en het paleis besloegen een veel grootere oppeiudakte
dan het tegenwoordige z.g. Kijswijksche bosch. De achterste
laan daarvan werd toen nog gevolgd door twee groote \'ij\-ers. die

Paci, Rysvicensi
in. ipso.
Rvinosae, aedis
solo
H. II. P.

Gvilielmvs. V.
Nassav-Avriacvs
A. D.

CI0I3CC LXXXXin

wat vertaald wil zeggen: Den groeten goeden God, die den vrede
aanbrengt, toegewijd. Ter gedachtenis aan den^ Kijswijkschen
vrede heeft Willem de Vijfde, prins van Oranje Nassau, op den

grond' van het vervallen Huis, dit gedenkteeken opgericht m het

^""zoSuit^drinlcripüc blijkt, was het de Vrede,die in het gebouw
den -rn October ibo? gesloten werd, die aan het paleis en het dorp,

oriclks
op MCIKS g

b

«o„hierbij
Uur.,,x.,,che
aprreven Het paleis, waarvan
enkele

XSfn'oni

,„rdS,opdracht van Frcdovik Hen-

drW dóSr den beroemden bouwmeester Jacob van Campen ge-

;!ltn'cc.tcstcc„va„hetg^^^^^^
bezoek aan het stadhou 'D .
Verschillende schrijvers, • • ,
1882, weer door anderen

t"

%

jn gen Spectator van
genoemd werd. Ik ben

Jjeweren, dat naar gcnoem-

te decW;gTircnXfcftÖa

^Trrlf,

H Eif Oo/t-1

HET HUIS TER NIEUWBURG,GEZIEN VAN HET OOSTEN.

—yiÜiTRijksarchief. In. lU blz. 1^5 3 vs. No. i.

jVaar een gravure van I van Viane.
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ondergronds verbonden waren met de twee nog bestaande \'ijvers.
Langen tijd en veelvuldig is het paleis niet bewoond geweest en
hoewel van binnen fraai versierd met schilderwerk

van

slechts karig. Na den vrede van Rijswijk, toen het paleis in vollen
luister schitterde, werd steeds minder en minder zorg aan het on
derhoud besteed, waaraan de twisten, die na den dood van den
gerezen

waren

in

1702,

tusschen

den

schoone hemelboog spande

als 't

ware

aarde met elkander ^''^^bind .
een bruq, welke hemel en

as de palmtak reeds beeld
dc^oor-Christdijke,symbolit.^.a.

Gerard

van Honthorst, 's Prinsen Hofschilder, was de meubileering

Koning-Stadhouder

met de menschheid. De

welke den vrede
aankondigt. De Romeinen
-winnaars met gewuif van palm-

de overwinning,
van ae
ovei vviiia.a.ab,
"'pprpncie

begroetten de thuiskecmei^^^^
- tocht van den Messias

u\

Jeruzalem bij den in.^ijn hier met recht als

v>

takken. Eveneens spr . ,,het

volk

weg en de takken van den

huldeteekcnen aan den brenger
van den Vrede op te \ atten. Im

Frieschen tak van het Huis Nas

mers, bij de Joden was de olijftak,

sau en den Koning van Pruisen,
schuld hadden. Toen het in 1732

doorde uitgezonden duif aanNoach
in de ark gebracht, het eerste vre-

bij de scheiding der nalatenschap

desteeken geweest, bewijs dat de
wateren in hoogte afnamen en de

teruggegeven werd, was het zoo

vervallen, dat aan een gehoekt
restauratie niet meer gedacht
werd. Wel werden nog steeds
vrij aanzienlijke bedragen be

aan ec-n Ier-end wezen bood. De

steed

afgeleid uit de er\-aring, dat olie,

aan

het

aarde weer een \-ast rustpunt

olijftak, Ihj de Romeinen als vredesteeken

onderhoud der

tuinen; doch in 1792 was het
gebouw gesloopt. De schilder
stukken in het plafond der
groote zaal waren naar het paleis
in het Noordeinde overgebracht,

bij storm op de gfih'en gegoten,
de woede- der

mag het een monument daarvan
genoemd worden; men bedenke
dat in 1697 de vertegenwoordi

baren \-ermocht

te stillen. Zoowel bij de Joden

als bij de i-erste ('iiristenen werd
de olie, als zuir'erste, aardsche
stof, zinnelieeldig \ereerd, even

en de architect Schonk had last

gekregen tot het oprichten van
den tegenwoordigen gedenknaald.
Een stuk grootheid uit de Ge
schiedenis der Republiek was met
het paleis verdwenen. Want wel

aangenomen, schijnt

als dr- olijfboom, welke deze ver
schafte. l)e olijftak, \-oorkomend

oj) oud-christelijke kindergrar'en
moet als zinnebeeld
praiiee OiUti lUJ Cenfiytntu jtc-ur Xa
en Jh ^eii tFten.r.

ÏT17

> C ,

./Cnf.'cCt ■

■

r-an den

De

worden begrepen.
duif als \-redessymliüol

moet

bepaald wit zijn. Wit toch

\-redc

trtrief tèi m

gers der meeste staten van Europa
binnen zijn muren vergaderden

is dl' kleur \-an reinheid en on

om een einde te maken aan den

\-aardigen en i-ngelen, wit is de
kleur ook \-an de r-redes\ lag.

schuld, wit is het kleed \ an recht-

langdurigen oorlog tusschen Fran
krijk en Engelancl, Spanje en de
Vereenigde provinciën.
Nog enkele bijzonderheden

D(- witte duif, het ,,onnoozel

dierke zonder gal", is als onschul

dig en rein vanouds r-ereerd, bij
r redeoffers toepasselijk gebruikt,
en in dien zin symbool der he

daarover.

De onderhandelingen tusschen
de partijen wilden niet vlotten,
en aan de etiquette en het heb
ben van den voorrang, werden
door de gezanten en afgevaardig
den de hoogste eischen gesteld.
Zoo wilden de gezanten niet,

melboden geworden, ook van de
\-redesengel.
Waar we in de graftomben
der katakomben op christelijke

gra\-en een duif met een olijftak
in den snar'el gebeiteld vinden,
toe\-liegend op de Noachfiguur,
uit een nauw raampje omhoog-

dat een van hen door de hoofd

laan naar het paleis zou rijden
en andere langs de zijwegen.

blikkend. daar hebben we wel met

Daarom werd besloten, dat de

een zuiver christelijke,symbolische

hoofdlaan en hoofdingang met
middengebouw alleen ten dienste

\-oorstelhng te doen, welke de
Vredesengel r-erbeeldt, bode \-an

zouden zijn van den Zweedschen

hemclsche rust en vrede na het

gezant, als bemiddelaar, terwijl
de rechtervleugel voor de gezan
ten

wereldsc he strijdgewoel.
G. DE Graaf.

der Verbondene Staten en

de linkervleugel voor die van
Frankrijk bestemd werden. Over
het ceremonieel en de etiquette,

Een feestdag ten tijde
van hetParijsche Vre

waarin de een niet voor den an

der wilde onderdoen, zijn boekdeelen volgeschreven, en opsom
ming zou hier niet op haar plaats
zijn. Als een staal kan echter

descongres van 1856.
Het vredescongres van 1856,
dat het einde van den Krimoorlog

dienen, dat uit de zaal waar de

gezanten van Engeland, Spanje
en de Nederlanden vergaderden
de tafel was weggenomen en de
stoelen in een kring gezet werden
opdat niemand er zich op zou

bracht, had ook zijne feestdagen.
Eén A'an deze is het geboortefeest
van prins Louis Napoleon, den
zoon \-an Napoleon 111 en keizerin
F-ugenie.

laïjifc ÏM «

kunnen beroemen de eerste te

Zaterdag 15 Maart had het

zijn. Het zal, als men dit alles weet,
niet verwonderen, dat de on

congres eene gevaarlijke zitting

derhandelingen, die 9 Mei 1697
begonnen waren, eerst den 3oen
October 1697 des nachts om 4 uur

beleefd. Lord Clarendon, de Engelsche gezant, had ,,liever de
onderhandelingen willen afbreken
dan aan Rusland het recht toe

met het teekenen van den Vrede

kennen om twaalf oorlogsschepen

waren geëindigd.
D. S. VAN Zuiden.

VREDESDUIF

EN OLIJFTAK.

(x a

y^fCrdiaieur

m de Zwarte zee te hebben".

C\

trijii }/an

En de congresleden waren door

HET HUIS TER NIEUWBURG TIJDENS DE deze stoute taal opgeschrikt. Maar
groot nieuws \-Gor Frankrijk
VREDESCONFERENTIE IN 1697.
bracht
de kalmte terug.
Naar gravures van /. vati Viane in het Rijksprentenkabinet.
Palmzondag ib Maart in den

ZALEN

De christelijke symboliek, waaraan deze beide bekende vredessymbolen zijn ontleend, vond aanleiding tot deze beelden in de
geschiedenis van den Zondvloed. Minder algemeen gold ook de
regenboog in hetzelfde verband als zinnebeeld van den Vrede.
De laatste toch verscheen, nadat de toorn van Jahwe verwoes
ting over de zondige menschenwereld had gebracht als een teeken
van verzoening en bevestigde de oprichting van een nieuw verbond

\ roegen ochtend werd de stad

Parijs uit haar slaap gewekt do.„
'^'rloon
^Divan
saluutschoten.
Keizer een prins geboren. In den
rinn n 1 Er wasjden

, ,P ^
den dag kwameu nadere
berichten. De Keizerin hadj veeTgeTèden^^DiTt'^^n^k
'

hnrirFitpn Tin iZpi,,:,.-;,,

instrumenten moeten gebruiken Het w. n 7

had zijne

de moeder, zeide hij. Napoleon h^l ie 70^1
men
bad hem
hem hni+pn
rio ^;aamkamer
i
aanzien en
men had
buiten J^
moeten kunnen
leiden. Doodsbleek

en met tranen

p de wangen, had hij zijn geluk ten hove aange-
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kondigd. En nu kwamen, den volgenden dag

Een enkel woord or'er het gebouw, waar

om één uur de Congressisten, het corps diplomatique en de groote staatslichamen van Frank

over de hoogste belangen van Europa beslist
zou worden. Van de drie huizen, waaruit het

rijk bij den Keizer op bezoek om hunne gelukwenschen uit te spreken. Allen delileerden langs
de wieg van het kind, ,,dat mooie blauwe oogen
had. Op het dekentje lag het grootkruis van het
kgioen van eer. Vreugde op alle aangezichten.
De Keizerin was zoo wonder gelukkig met haar
zoon. Zij herstelde ook zoo spoedig. Zij kon zich

stadhuis was saamgegroeid, was het zgn. Groot
Lichtenbcrch het oudste. Reeds in ijoo wordt

het genoemd als een bisschoppelijk dienstgoed in
het bezit van het bekende Utrechtsche geslacht

der Lichtenbergers, wier naam het draagt, doch

op het einde der 14de eeuw en gedurende de
gansche 15de en verder tot het in 1537 door de
stedelijke regeering werd aangekocht, behoorde

welhaast op de te geven feesten weer verton

nen. lederen avond werd er geklonken op den

het aan het geslacht der Renesse's. Het naast
dit huis gelegen Klein Lichtenberch met in werke
lijkheid slechts een weinig geringer frontbreedte

vooi-spoed van het Keizerlijk Huis van den
derden Napoleon. De Keizer zelf, in de volle
gezondheid nog, met alleen maar nu en dan

(anders dus dan de afbeekling op de volgende

eene kleine waarschuwing van naderende jichtaanvallen, voelde met lederen dag zijn invloed
als monarch van het zoo krachtdadig opbloeiende

bladzijde schijnt te leeren) moet reeds vroeg
zijn gebouwd en bleef steeds aan denzelfden
eigenaar als het groote huis behooren. üp
de afbeelding vertonnen de beide huizen met
hunne overgepleisterde ger'cls schijnbaar het

Frankrijk grooter worden. Het was onder deze

omstandigheden geen wonder, dat Zijne Majes

teit vredestichter wilde zijn, en zijn doel be

voorkomen \-an één gebouw. Het naast Groot

reikte. Reeds den 30stcn Maart werd het contract
geteekend, en alle klokken luidden den vrede in.

Lichtenberch op den hoek \ an het Oudkerk
hof gelegen huis Hasenberch, op de prent het
gebouw met den aardigen renaissance-gevel en
het torentje, herbergde reeds sedert 1343 de
stedelijke scliepenbank. nadat het oude recht-

S.
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liuis der stad, dat ten W. der Buurkerk had

VREDE

gestaan, was verlati'ii.
Toen nu in den aanvang der i()de eeuw,in 1528,
het wereldlijk gezag o\-er het Sticht aan Karei V

VAN UTRECHT GE
SLOTEN WERD.

tot wereldlijken staat een geheele reorganisatie

jaar 1711 de Utrechtsche vroedschap
uit Den Haag het voorloopige bericlit

tot dien tijd in het zgn. Schoonhuis tussdien
den Steenweg en de Oude Gracht had geze
teld, èn de schepenbank naar het voorbeeld

ontving, dat het groote Europeesche

der Hollandsche steden in elkanders onmiddel

was gekomen, welice o\'ergang van kerkdijken

Toen op den lóden November van het

van lands- en stadsbestuur met zich bracht,

besloot de Ldrechtsche regeering den raad, die

congres, dat den vrede zou moeten tot stand
brengen, in de oude hoofdstad van het Sticht

lijke nabuurschap te \-estigen en werden in 1547
tot dit doeleinde de tien jaren tevoren door haar
aangekochte huizen Lichtenberch met Hasen
berch \-ereenigd. Hoewel uit den aard der zaak
wel het een en ander aan het uiterlijk dier ge
bouwen was gewijzigd, vertoonen zij op onze
afbeelding uit het jaar 1713 nog in hoofdzaak
de gcvelvormen, die zij ten tijde hunner vereeniging hadden bezeten.

stond gehouden te worden, greep naast trotsche
vreugde een alleszins begrijpelijke beklem
ming het gemoed der vroede vaderen aan.
Immers die oude hoofdstad was, hoe deftig en
ernstig van uiterlijk, toch niet meer dan een

stil provinciestadje met nog geen 25000 inwo
ners, dat uitteraard weinig ervaring had op
het stuk van internationale diplomatieke bij
eenkomsten. Doch getalmd werd er niet.

* * *1

Juist een maand na het eerste heugelijk ge
rucht, op den lóden December, benoemde de
Utrechtsche regeering dan ook reeds uit haar

In dit wel schilderachtige, doch niet zeer mo
numentale huizencomple.x werden nu de toebe
reidselen getroffen \'oor de vergaderingen van

midden een commissie van voorbereiding en

de meer dan r'ijftig diplomaten van allerlei rang
en diverse pluimage, die het vredescongres zou
den komen bijwonen. Heel grandioos kon de

ontvangst, die alles wat met de komende
dingen in verband kon staan, tot in bijzonder
heden zou hebben te regelen.
Het waren de heeren vroedschappen De

Milan-Visconti, heer van Nijevelt, uit het be

kende geslacht der Utrechtsch-ltaliaansche
bankiers, Mr. Nicolaas de Pesters, Leonard de

Foto C. Steenbergh,

DE VREDESNAALD BIJ RIJS
WIJK, OPGERICHT DOOR

inrichting niet worden. Twee conferentie-ka
mers, een \'oor de geallieerden en een voor de

Franschen, werden in gereedheid gebracht, ter
wijl de groote raadskamer voor de \-ergade-

WILLEM V TER HERINNE

ringen van het plenum werd bestemd. Op de

stadssecretaris, die een aardig journaal i) heeft

RING AAN HET SLUITEN VAN

nagelaten van hetgeen hem tot het einde van
van 1712 als lid dier commissie

DEN VREDE VAN RIJSWIJK.

plaat van het Stadhuis is deze zaal niet van
buiten zichtbaar; zij lag aan den zijkant van

Casembroot en Mr. Everard Harscamp, de

Hasenberch aan het Oudkerk

hof. Onze berichtgever Everard

is wedervaren. In de allereerste

Harscamp licht er ons uitvoerig

plaats moest natuurlijk gezorgd

over in, hoe vele en hoe onver

worden voor een lokaliteit van

wacht de moeilijkheden waren,

genoeg spatie en static, waar de

die de inrichting van een diplo

verwachte doorluchtige gasten

hunne

matieke vergaderzaal meebracht.

bijeenkomsten konden

Een der Engelsche plenipoten-

houden. Het mag misschien op

tiarissen, die als de eerste van

vallen dat, hoewel de stad in de
Statenkamer en in de oude ka

allen in Utrecht was aangeko
men, John Robinson, de bis

pittelzaal van den Dom, waarde
Unie in 1579 was gesloten, ver
gaderzalen bezat,die eerdei voor

schop van Bristol, had reeds bij
zijn eerste bezoek aan het Stad

huis, waar hij de gelegenheid was

het doel geeigend schenen, de

gaan opnemen, er op gewezen,

keuze der vroedschap voor een

dat het groote raadsvertrek zoo

tehuis voor het congres op het
Stadhuis viel, op de drie

als het was niet kon wordcm ge
bruikt. Een zaal, die men binnen

elkander gelegen voormalige edelhuizen Groot en Klem Lichtenberch en Hasenberch, die, op de

treedt door een deur tegenor"er
de ramen, die aan den linkerzij
wand een schoorsteen en aan den

plaats gelegen van het tegen

woordige raadhuis, van de i6de
eeuw tot 1826de regcermgderstad
Utrecht hebben geherbergd. Maar

DE ZAAL VA N HET OUDE STADHUIS TE UTRECHT,

de stad was immers gastvrouw

WAAR IN 1712—T3 DE ALGEMEENE VERGADERINGEN

en ontving dus, hoe men ook ont-

VAN HET VREDESCONGRES GEHOUDEN ZIJN.

rechter weer een toegang heeft,
bezit op allerlei manieren een
boven- en een benedenzijde, een
r-oornamen en een minder aanzien

lijken kant. En aangezien men
natuurlijk aan geen der gezanten,

riefd zou worden, inet gaarne NaciT een gravure uit lySj van De i'Vit in tien hist. atlas der gemeente Utrecht. ten congresse aanwezig, in welk
onder vreemd dak.
•Hd 3het Historisch Genootschap, III 2, blz.
opzicht dan ook een voorrang wilde gunnen, moest er'noodwen

l) Uitgegeven in de Berigten van

171 vlgg.

dig heel wat aan de inrichting van het vertrek worden gewijzigd.
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den

Portugal en Pruisen ter eener en

Frankrijk ter andere zijde zijn bezege

ling verkreeg.

, .

,

„ , .

Het huis, waar bisschop Robinson zijn

intrek had genomen, was dat van den
domheer Van Wijck in de Ridderschap.straat- het bestaat niet meer. V\ el is dit

nog het ge^•al met het aanzienlijke ge

bouw, waar lord Strafford verblijf heeft
<udiouden: het was het huis van den dom
deken Van Wecde op de Plompetoren-

gracht nabij de Driftbrug, doch de gevel
IS later in de i8de eeuw geheel gewajzigd

en het gebouw is thans in tweecn ge

deeld, de panden no. 5 en 7 aan genoemde
'U-aclit. De kans, dat het vertrek, waar

de historische plechtigheid heeft plaats

gevonden, al ware bekend welke kamer

1

\'an het huis het is geweest, nog intact

zou zijn gebkweii, is dus niet groot.

Waar de tractaten van ib Juni en 13 Juli

\-an hetzelfde jaar tusschen Spanje eener

en de Re])uljliek en Engeland andererzijds
zijn geteekend, is mij niet bekend. Moge
lijk gescliiedde het ten huize der Spaan-

' 'U^frxiv.y.

■GEZICHT OP DE OUDE GRACHT TE UTRECHT MET HET HUIS FRESENBURCH

(HET HOOGE HUIS MET DEN TRAPGEVEL EN DE KANTEELEN LINKS, TUSBCHEN DE BEIDE BOOMPJES) WAAR VOLGENS EEN PLAATSELIJKE OVER
LEVERING DE VOORLOOPIGE VREDE IN 1713 IS GESLOTEN.
-Naar een fotografie in den topogr. atlas der gemeente Vtrccht van een teekening van y. de Beyer in het bezit van
IJ. AI. de Koningin-AIocdcr te Soestdijk.

sche gezanten, die het voormalige Duitsche buis aan den Springweg, eens het
\-erblijf van Leycester en thans het
Militair Hospitaal, tot woonplaats had

den gekozen, maar meer dan een gissing
is

dit niet.

Hoewel in het \-olgende jaar 1714 pas
de \-redesonderhandelingen van den Kei

zer in het Duitsclie Rijk met Frankrijk
tot het gewenschte resultaat leidden op
de congressen van Rastatt en het Zwitsersche Baden, bleef toch Utrecht nog

1715 een middelpunt \'an diplomatiek verkeer.

Het was ten slotte een der Fransche gevolmachtigden, de maar

tot in

schalk D'Huxelles, die raad schafte. De marmeren schoorsteen
links van de hoofddeur werd achter groen saai verborgen — wat

immers, éérst

Toen

op den beien Februari van dat jaar, geschiedde

ramen werd een kamerschut geplaatst, opdat die vensters \'erbeelden zouden er niet meer te zijn, en door verder handig andere

het dat de Spaansche en Portugeesche gezanten de hertog van
Ossuna \-oor Philijis V van Spanje en de graaf ^•an Tarouca en
dom Luis d'Acunha voorden Koning \'an Portugal, in het geheim
een tractaat teekenden. . . .oj) een bank in de Maliebaan, waar
zij elkander quasi-toevallig ojj een wandelrit tegcmkwamen en
daarna in dezelfde zoo niet doorluchtc dan toch luchtige omgeving

kamerschermen tusschen de beide deuren op te stellen, wist men
een zoodanige regeling te tieffen, dat twee gezanten, tegelijkertijd

op den 2den April de ratificaties wisselden, nadat zij de goed
keuring hunner souvereinen op hun \-erdrag hadden ver

intusschen in den winter heel wat bezwaar voor de verwarming

■opleverde — ,terwijl aan den.tegenoverliggenden muur naast den
zij ingang een looze schoorsteen werd geconstrueerd. Voor de

'door die twee deuren binnentredende, niet elkanders wegen zouden

kregen.

kruisen, maar elkander tegemoet liepen, zoodat er geen moeilijk
heden over het laten voorgaan konden rijzen.
Een groote ronde tafel midden in de zaal, waar aan de
plenipotentiarissen door elkander plaats

een Europeesche \Tede werd beklonken. Zal liet de laatste keer
moeten blijven?
Dr. W. A. F. Bannier.

Dit was de laatste maal. dat op ■s'aderlandschen bodem

moesten nemen, vulde nagenoeg de ver
dere ruimte, die van het vertrek o\'erbleef.

Hier nu werd op Vrijdag 29 J anuari 1712
het congres, nog zeer onvoltallig trouwens,
geopend en hier heeft het tot in April van
het volgende jaar met eenige tusschenpoozen zijn bijeenkomsten gehouden.
Doch geteekend is de vrede \'an Utrecht

op het Stadhuis niet!
' ^
Een plaatselijke overlevering spreekt
van het teekenen \'an het voorloopige
vredestractaat in het oude huis Frescn-

burch, in de bocht van de Oude Gracht

gelegen en dat thans nog, hoezeer de
gevel is veranderd, door zijn hoogte de
aandacht trekt en waar een andere der

Fransche gevolmachtigden, de bekende
abbé De Polignac zijn intrek had geno
men bij den deurwaarder \-an het congres,
David Pouchoud, die den niet o\'erdui-

■delijken, maar in Utrecht ook later nog
aangetroffen titel van Agent van den Ko
ning van Engeland droeg. De overlevering
betreffende het huis Fresenburch verliest
evenwel veel van haar waarde, doordat

Polignac voor het einde van het congres
•den Kardinaalshoed ontving en Utrecht
verliet.

Doch wat hier van zij, de definitieve
tractaten hebben elders in de stad hunne

afsluiting gevonden. Op den iiden April
1713 in den avond werden ten huize van
den genoemden bisschop van Brist ol de vre
desverdragen tusschenEngeland enFrankrijk en Frankrijk en Savoye geteekend,
terwijl niet ver vandaar ten huize van
Robinsons

medevertegenwoordiger van

„

den Engelschen Koning, graaf Straf-

k.
■
ö.
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