
De BuitenPOOft van het Kasteel
en de Bossche Poort

door

Drs. F. A. Brekelmans

Tot de weinige fragmenten van het Bredase kasteel die ons min
of meer gaaf zijn overgeleverd, behoort de toegangspoort aan de
stadszijde, die zich bevindt in de zogenaamde galerij.1

Het zandstenen front bestaat uit een opening, gedekt door een
geprofileerde rondboog. Deze opening is geflankeerd door brede,
op een soubasement rustende Dorische pilasters; daarv66r zijn
hardstenen halfzûilen geplaatst, wier Jonische kapitelen in de halzen
met een ornament van gestyleerde bloeiende planten versierd zijn.

De pilasters dragen een hoofdgestel, waarop een onlangs geres
taureerd driehoekig fronton rust. In dit fronton bevindt zich een
terracotta reliëf, waarin het wapen van een Prins van Oranje met
attributen zichtbaar is. 2

De eerste eigenaardigheid die bij het bezichtigen van deze poort
opvalt, is het lage "gedrukte" fronton, welks afmetingen zich niet
juist verhouden tot het overige gedeelte van de ingang.

De beschouwing van dit fronton stelt ons voor drie vragen:
Is het altijd zo geweest? Is het afkomstig van de in 1871 afgebroken
Bossche poort? Van wie is het erop voorkomende wapen?

De vroegere gedaante der poort.

De kasteelpoort heeft vroeger inderdaad een ander, hoger fron
ton bezeten zoals o.a. blijkt uit tekeningen van Josua de Grave
en B. Jooss en uit beschrijvingen door Van Goor, Van Broekhuizen
en d'Yvoy.3 Deze bronnen geven ook nadere bijzonderheden over
de vroegere gedaante van het benedengedeelte.

Een tweetal uit 1692 daterende aan Josua de Grave toegeschre
ven tekeningen4 toont de volgende merkwaardigheden: Het fronton
is tweemaal zo breed als het hoog is. Op de top en op elk der hoe-
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ken staat een beeld. In het fronton staat en reliëf het wapen van
Keizer Karel V, geflankeerd door de Herculische zuilen, omgeven
door de keten van het Gulden Vlies en vastgehouden door twee
liggende leeuwen. Naast het schild staan de woorden plus oultre.

De onderste boog in de poort is rond; in de boogtrommel staat
een breed gevleugelde engel, die twee wapenschilden vasthoudt: een
mansschild en een vrouwenschild. Elk der schilden is in vier kwar
tieren verdeeld, maar heraldische stukken zijn niet zichtbaar.

In de hoeken boven de eveneens ronde bovenste boog bevinden
zich engelenfiguren. De fries erboven is zeer fraai versierd. In de
pilasters zijn achter de halfzuilen beurtelings vlakke en verticaal
gegroefde steenblokken te bespeuren. Tenslotte ziet men naast de
ingang nog de kettingen van de ophaalbrug.

De omstreeks 1827 - nog tijdens de verbouwing van het
kasteel tot Koninklijke Militaire Academie - gemaakte gewassen
O.I.-inkt-tekening van Jooss, tekenleraar aan deze instelling, geeft
hetzelfde hoge fronton te zien.5 Ook staan er drie beelden op, waar
van twee hetzelfde lijken te zijn als in 1692. Het beeld op de top
schijnt een globe te dragen.

Wat de beschrijvingen betreft: De in 1744 verschenen stadsge
schiedenis van Thomas Ernst van Goor gewaagt van "eene zeer
fraaye Poort, die met veel Lof- en Beeldwerk, alsmede met de wa
pens van Keizer Karel den V, van Hendrick Graaf van Nassau, en
van zyne gemalin Claude de Chalons Princesse van Oranje, ver
cierd is". 6 Stonden deze wapens werkelijk op de poort? De teke
ning van De Grave doet daaraan enigszins twijfelen. Gegevens uit
andere bronnen versterken deze twijfel nog. In een uit 1738 da
terend handschrift vermeldt Kolonel A. van Broekhuysen nI. dat
de poort een "hoge deftige voorgevel" bezat. Boven op de spits
stond een grote globe, die enige jaren geleden te Oosterhout ge
bakken en wit geverfd was, omdat het vorige beeld door de tijd
vervallen was. Al het grauwe of witte beeldhouwwerk was vroeger
geheel verguld geweest.7 Geen woord zegt deze auteur over wapens:
noch dat van Karel V, noch andere wapens worden genoemd.

Dat deze versieringen niet vermeld werden door Van Broek-
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huysen is volstrekt geen bewijs van hun afwezigheid, immers deze
auteur geeft ook bij andere objecten geen volledige beschrijving.
Maar de juistheid van Van Goor's mededeling wordt nog iets be
denkelijker wanneer men een der handschriften van de 18e eeuwse
heraldicus M. L. Baron d'Yvoy raadpleegt. Deze heeft omstreeks
1780 o.a. alle wapens in het Bredase kasteel beschreven en merkt
daarbij het volgende op: 8

"In het Casteel te Breda, gebouwdt dóor Hendrick Graav
van Nassau, vind men eenige waapens van dat Huys, voor
de Groote Poort, die na de Stad leyd, staat de Keiserlyke
Arend, tussen de twee herculiaanse Colommen, met de ge
woone Spreuk PLVS OVLTRE uitgehouden en in de boog,
staat een Engel, houdende met de Regterhand het wapen
No. 1 en met de Slinker het wapen No. 2."
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In deze schilden heeft d'Yvoy niets ingevuld. Het lijkt dus
waarschijnlijk dat er in zijn tijd ook niets meer op de schilden te
zien is geweest. Dit betekent nog niet dat er in Van Goor's dagen
niets meer op gestaan kan hebben. Diens bericht behoeft dus niet
onjuist te zijn. Te minder reden bestaat daarvoor omdat de be
schrijving die deze auteur van het Breda zijner dagen geeft, in het
algemeen betrouwbaar is.9

Het is op grond van de beweerde aanwezigheid dezer wapens
dat Kalf in 1912 de bouw van de poort heeft gedateerd tussen
1515, het jaar van Graaf Hendrik's huwelijk met Claude de CMlon
en 1521, het jaar van haar overlijden.

Een niettw fronton.

In de jaren 1827-1828 werd het Kasteel van Breda ingericht
tot Koninklijke Militaire Academie. lo De verbouwing die toen
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plaats had heeft zeer veel schoons doen verdwijnen; zij heeft ook
aan de glorie dezer poort een einde gemaakt. Het uit 1827 dateren
de bestekll van het "derde perceel" der werken voor de K.M.A.
betreft het inrichten van het "paviljoen" tot officierswoning, -het
maken van een examenzaal in het gebouw der galerij en het inrich
ten van de Rekenkamer tot woning voor de officier van gezond
heid, ziekenzalen etc.

Onder het hoofd "Gevelmuren" wordt het volgende vermeld:
"De poort bij den ingang zal geheel worden hersteld, alle losse

hardsteenen naar den eisch bevestigd, voor ontbrekende of ge
brokene gedeelten, nieuwe in de plaats geleverd, alle sieraden in de
friesch enz: gelijk gekapt, de kolommen hunne kapiteelen enz: be
nevens alle de moulures van het entablement zuiver gekapt: Het
fronton zal worden afgenomen, en met den afkomende steen zal
men een fronton boven de poort stellen, hebbende een vijfde der
breedte tot hoogte, met ankers zal dat fronton in de muren worden
bevestigd, alle steenen tot het zelve gebezigd naar den eisch gekapt,
en het fronton van boven met zink van numero zestien gedekt, de
afkomende oude materialen zullen ten voordeel van den aannemer

zijn."
Ergerlijk is het voorschrift dat alle sieraden in het "friesch" ge

lijk gekapt moeten worden, evenals de "moulures" (het lijstwerk)
van het "entablement" (de kroonlijst). Er wordt verder gezegd,
dat het fronton moet worden afgenomen en dat met de afkomende
steen een nieuw fronton moet worden opgebouwd, welks hoogte
1/5 van zijn breedte mocht bedragen.

De bij het bestek behorende tekening toont duidelijk hoe de
poort moest worden.12 Het gedeelte onder de "fries" is nagenoeg
gelijk aan de vroegere toestand; het fronton komt wat de vorm
betreft geheel met het huidige overeen. Wat eraan ontbreekt is het
reliëf, dat er thans op voorkomt.13 Zoals wij reeds zagen bevat dit
het wapen van een der Prinsen van Oranje met de Orde van de
Kousenband, het devies Je Maintiendrai, twee vrij en onhiëratisch
wendende leeuwen en enige krijgsattributen.

Ondanks naarstig archiefonderzoek heb ik niet kunnen achter-
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halen wanneer deze versierselen in het fronton zijn aangebracht.
Oudere foto's van de huidige poort dan die welke voorkomt in een
door P. B. Nieuwenhuis in 1897 uitgegeven album zijn mij niet
bekend, evenmin als andere afbeeldingen uit de periode 1828-1897.14

Het enige houvast biedt Kalf, die mededeelt dat het fronton da
teert uit de tijd van Koning-Stadhouder Wi1lem Hl. Het zal aan
stonds blijken of deze mededeling enige waarde heeft.

De Bossche Poort.

Bii de bepaling van de ouderdom der frontonvulling moet echter
op een merkwaardig feit gelet worden: dat het fronton nL com
positorisch en iconografisch grote gelijkenis vertoont met het fron
ton der in 1871 afgebroken Bossche poort te Breda, een poort die
gebouwd is volgens een zeer traditioneel Frans-Italiaans schema.15

Deze geliikenis heeft Kalf destiids de opmerking ingegeven dat het
kasteelfronton afkomstig schijnt van de Bossche poort.

Een aandachtige beschouwing van afbeeldingen der beide fron
tons toont aan dat deze onderstelling niet juist kan zijn; uitvoering
en detaillering zijn geheel verschillend. De leeuwen op de Kasteel.:.
poort hebben een soort jockeypetjes op; die op de Bossche poort
dragen hoedjes. Hun koppen hebben op elk reliëf een verschillende
houding aangenomen. Ook liggen hun staarten telkens in een andere
kronkel. Verder zijn er nog verschillen tussen de stand der vaandels
en de vuurmonden onder de leeuwen.

Is nu het reliëf in het fronton der Kasteelpoort gemaakt naar
het reliëf in de Bossche poort? Een bevestigend antwoord is niet
onmogelijk omdat het Bossche poort-reliëf van v66r 1828 dateert;
Naar de plannen van de directeur-ingenieur der Genie E. W. Bergh
werd nl. in het najaar van 1774 aan de buitenzijde een nieuwe faça
de voor deze stadspoort geplaatst, die zelf reeds bij de uitbreiding
der vestingwerken in 1682 was gesticht. Zes jaar later was er een
gevel van zandsteen voor opgericht, die ook reeds een tympaan
bezat waarin eveneens het wapen prijkte van de Oranje's ,.- toen
dus van de Koning-Stadhouder Wi1lem Hl. In de sluitsteen boven de
poortingang stond het wapen der stad Breda gebeeldhouwd.

108

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)



Afb. 9. De buitenpoorr van het Kasteel te Breda in 1692.
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Afb. 10. De buitenpoort van het Kasteel te Breda omstreeks 1950. Quantum mutata ab illa!

Foco B. van Gils
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Afb. 11. De Bossche Poort te Breda in 1870.
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Afb. 12. Voorgebouw van het Kasteel met buitenpoort omstreeks 1827.
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De bedoelde poortgevel is geen eeuwenlang leven beschoren
geweest. Toen hij rond 1770 voorover dreigde te vallen besloot de
Raad van State een nieuwe façade van Bentheimer steen te laten
maken. Dit werk werd opgenomen in het bestek van het zesjarig
onderhoud der landsgebouwen te Breda. In het tympaan werd nu
het Oranje-Nassau wapen geplaatst zoals het op bijgaande afbeel
ding te zien is. Een nauwkeurige tekening uit het einde der 18e
eeuw berust nog in het Algemeen Rijksarchief.16

Wanneer men zich afvraagt of het reliëf der Kasteelpoort rond
1828 is gemaakt, verzetten zich de stijl en de makelij van het tym
paan tegen een datering in de 1ge eeuw. Zoals gezegd is het ver
vaardigd uit terracotta, een product dat in de vorige eeuw voor
dergelijke doeleinden minder gebruikelijk zou geweest zijn. De
sculptuur voorts lijkt volgens deskundigen van Monumentenzorg
zelfs eer 17e dan 18e eeuws.

De mogelijkheid moet dus openblijven dat het tympaan in de
1ge eeuw reeds lang bestond en in of kort na 1828 uit een ander
gebouw hierheen is overgebracht. Maar welk gebouw moet dat
geweest zijn? Drs. C. Peeters, wetenschappelijk ambtenaar bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uitte de veronderstelling dat
dit een vrij kleine poort geweest zou zijn, b.v. een andere poort van
het kasteel of de blijkens foto's van circa 1870 van versiering ver
stoken Antwerpse poort te Breda. Zonder een - min of meer toe
vallige - archiefvondst zal het moeilijk blijven dit vraagstuk op te
lossen.

Het wapen.

Tenslotte valt de vraag te beantwoorden wiens wapen in het
reliëf wordt voorgesteld. Het wapenschild met entourage blijkt in
beide frontons geheel hetzelfde te zijn. Het wapen is gevierendeeld.
I De gouden leeuw van Nassau. II De aanziende leeuw van Kat
zenelnbogen. Hl De zilveren dwarsbalk van Vianden. IV De twee
boven elkaar geplaatste gaande en aanziende leeuwen van Dietz.
Middenschild: het samengestelde wapen Oranje-Chalon. Hartschild:
Genève. Het is zoals gezegd gekroond en omgeven door de Orde
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van de Kousenband. Eronder staat de spreuk: Je Maintiendrai.
Een dergelijk wapen is gevoerd door enkele Prinsen van Oranje,

te beginnen met Willem de Zwijger; door diens zoon Philips Willem
en door de Prinsen Willem IV en Willem V van Oranje-Nassau.17

Van Prins Maurits af zijn alle Prinsen van Oranje Ridder van de
Kousenband geweest tot en met H.M. Koningin Juliana (behalve
Koning Willem II).18 Prins Willem I voerde als wapenspreuk: "Je
maintiendray Nassau", maar zijn afstammelingen lieten Nassau
weg.19

Uit het feit dat het tympaan is geplaatst in 1774 mogen wij
zonder bezwaar afleiden dat hier het wapen van Prins Willem V is
voorgesteld. Behalve Heer en Baron van Breda was hij toen immers
ook kapitein-generaal der Unie. Dat hier de heraldische emblemen
van de Koning-Stadhouder Willem III afgebeeld zouden zijn 
zoals Kalf ten aanzien van de Kasteelpoort meent20 - is zeer on
waarschijnlijk omdat deze vorst boven en onder het hartschild de
schildjes Meurs en Buren placht te voeren.21

Als men weet dat vestingwerken in de Generaliteitslanden door
gaans door de Staten-Generaal bekostigd werden, kan men zich
erover verbazen dat in de poort wel het wapen van de Prins van
Oranje maar niet dat van de Republiek is aangebracht. Dit laatste
bevindt zich b.v. wel in de poort van het in 1771 gebouwde Groot
Arsenaal te Breda.22

Als men de verdere historie der poort nagaat blijft er echter
geen reden tot verbazing over. In het sluitsteentje onder het fron
ton is n1. het wapen der stad Breda aangebracht; op de hierbij af
gebeelde foto is dat duidelijk te zien. Dit wapen heeft er niet altijd
gezeten.

Ingenieur Bergh had aanvankelijk in dit sluitsteentje laten aan
brengen het wapen van de Generaliteit voorstellende "een ge
kroonde leeuw hebbende in de rechterpoot een zwaard, in de linker
een bundel met zeven pijlen en voorzien van de spreuk: "Vigilate
Deo confidentes".

Zelfs een oppervlakkig kenner der heraldiek ziet hieruit dat dit
niet het generaliteitswapen was. Hierbij past immers een ander
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devies: "Concordia res parvae crescunt". Hetzelfde constateerden
ook in die tijd reeds enkele deskundigen. Daar kwam enerzijds nog
bij dat de leeuwenfiguur misvormd was en anderzijds dat het ge
hele wapen op het sluitsteentje in verhouding tot het Oranje-wapen
veel te klein van proportie was. Daardoor werd - zo vond men
toen - de hoogheid en het aanzien van de staat geschaad.

Een en ander gaf Ir. Bergh reeds spoedig aanleiding het wapen
op het sluitsteentje eigener autoriteit te laten wegkappen. Toen
dit de advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant, J. F. van Steelant,
ter ore was gekomen, meende deze daarvan aan de Raad van State
verslag te moeten doen. Hij deed dat in een op 1 juni 1775 geda
teerde memorie, waarin hij o.a. betoogde dat de souvereiniteit van
de Staten-Generaal als opvolgers der Hertogen van Brabant hier
door aangetast was. Naar zijn mening behoorde nu krachtig tegen
de verantwoordelijke persoon te worden opgetreden. Hetzelfde
diende plaats te hebben naar aanleiding van het verwijderen van
een onlangs aangebracht generaliteitswapen op de poort der pas
gebouwde Hoofdwacht te Breda.

Spoedig hierna kwam een andere hoge rechterlijke ambtenaar in
het geweer, n1. de advocaat-fiscaal der Generaliteit, Van Olden
barnevelt genaamd Tullingh. In een memorie23 van 16 juni 1775
toonde deze aan dat er volstrekt geen krenking van souvereiniteit
had plaats gevonden maar slechts herstel van een onjuiste visie
van de architect en een onhandigheid van de steenhouwer. De
leeuw in het wapen vond hij een "ongeschikte figuur". Overigens,
zo schreef deze, was het volstrekt niet noodzakelijk dat in de
Bossche poort het Generaliteitswapen werd aangebracht. Van 1688
tot 1774 had het er evenmin in gezeten. Zijn ergste grief tegen de
memorie van de advocaat-fiscaal van de Raad van Babant was
echter dat deze zich ten onrechte had opgeworpen als verdediger
der rechten vn de Generaliteit. Dat was n1. niet zijn taak maar die
van hem, Oldenbarnevelt.

De Raad van State nam de zaak nogal simpel op. Naar aanlei
ding van het al tevoren ingewonnen advies van Ir. Bergh werd reeds
19 juni aan deze opgedragen in het sluitsteentje boven de ingang
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der Bossche poort wederom het stadswapen aan te brengen. Het
is hetzelfde wapen dat de lezer op bijgaande afbeelding nog kan
zien. 24

De drie vragen, die we ons in het begin stelden, zijn nu allen
beantwoord. Op de eerste en de derde vragen kon zelfs uitvoerig
bescheid gegeven worden. Op de vraag of het fronton van de
Kasteelpoort van de Bossche poort stamt viel slechts met neen
te antwoorden. Jammer dat de eigenlijke herkomst ervan niet kon
worden vastgesteld. 25

oktober 1961

AANTEKENINGEN.

1 Afbeeldingen o.a. in J. Kalf. De monumenten in de voormalige Baronie
van Breda (Utrecht 1912), p. 40 afb. 30 (verder aan te halen als: Kalf);
Buiten 1916, p. 632; Mr. A. Loosjes, Noord-Brabant en Limbur~ in beeld,
Stadspoorten, muurtorens en wereldlijke openbare gebouwen. (Amsterdam
z.j.), p. 27; Technisch LG.B. no. 51 (januari 1951) p. 27 afb. 24 en p. 60
afb. 57; H. J. Wolf, Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire'
Academie 1828-1958 ('s-Gravenhage 1958) p. 59 (verder aan te halen als:
Wolf) en afb. 10 hiernaast.

2 Deze beschrijving ontleend aan Kalf p. 40. De restauratie had plaats in 1959.
Zie Dagblad De Stem 6 en 19 sept. en 2 okt. 1958 en 12 nov. 1959 en De
Bredasche Courant 20 okt. 1958. De poort is grotendeels vervaardigd uit
Baleghemsteen.

3 Het hoge fronton is ook te zien: 1) op een gravure door Dolendo van de
Turfschiphistorie, gereproduceerd bij Th. M. Roest van Limburg, Het Kasteel
van Breda (Schiedam 1904), p. 112 (hierna aan te halen als: Roest) en in
Technisch LG.B. no. 51 afb. 6; 2) op een gravure der Furie van Haulte
penne bij Roest p. 91 en Wolf p. 16. De tekening der poort is hier deels fan
tasie; de engel met twee wapenschilden in de boogtrommel ontbreekt b.v.;
3) op een prent bij Khevenhiller, gereproduceerd in Roest, p. 98 en bij Wolf
p. 17; 4) op een gravure van de Vrede van Breda door R. de Hooghe,
afgedrukt bij Roest p. 165.

!! Zij berusten in de topografische atlas van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en \X'etenschappen te 's-Hertogenbosch. Een ervan is afgebeeld in
Roest p. 70 en bij Kalf p. 34 afb. 26. De andere is hierbij gereproduceerd
als afb. 9 naar een foto in de prentverzameling van het Gemeente-archief
te Breda, 1952-374.

5 Zie afb. 12; origineel in Stedelijk Museum Breda, Historische Atlas Cat. 312,
inv. 92; foto in prenrverz. G.A. Breda 1958-322. B. Jooss zou volgens G. van
Steyn, Gedenkboek 1828-1928 (Breda 1928) p. 72 op 28 oktober 1834 over
leden zijn, maar te Breda werd zijn overlijden niet gevonden. Dat de tekening
nog tijdens de verbouwing gemaakt moet zijn, blijkt uit het feit dat de zo
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fraaie dwarse zadeldakjes, gebouwd door Graaf Hendrik III, reeds vervangen
zijn door een nieuw zadeldak in de lengte-as van het gebouw.

6 Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, p. 61.
7 Getypt excerpt uit dit H.S. in G.A. Breda, Handbibl. B BI' 207.
8 Excerpt in G.A. Breda, Handbibl. Br b 108.
o Getwijfeld kan nog worden aan de juistheid van de volgende passage, voor

komende in een in 1830 bij F. P. Sterk te Breda verschenen werkje getiteld:
"Geschiedkundige Beschrijving van het vermaarde Kasteel van Breda, thans
ingerigt tot eene militaire Hoogeschool alsmede van de Groo-re Kerk aldaar
met vier afbeeldingen in steendruk" alwaar op p. 12 staat:
"Uit de Stad komt men van de Paradeplaats (te voren de Denenstraat) over
de eerste Brug van de Buiten-gracht des Kasteels, door eene Hartsteenen
POOrt, op het Plein voor het Binnenhof of Hoofdgebouw. De Poort was van
een Wachthuis voorzien, en van eene gecomposeerde Bouworde, hebbende
een groote Frontispice, waarop drie Beelden geplaatst waren; deze was voor
de tijden der laatste Fransche verwoesting met Beeld- en Loofwerk rijkelijk
versierd, welks een en ander vóór deze laatste verandering nog ten deele
zigtbaar was. Zij pronkte met Keizerlijke Wapenschilden van Karel den
Vijfden, voorts met die van "Hendrik Grave van Nassau en van zijne Ge
malinne, Claude de Chalon, Princesse van Oranje", die allen vernield en
geheel weggebeiteld waren".
De anonyme auteur (Mr. F. J. Hoppenbrouwers?) doet het daarin voorkomen
alsof de inval der Franse troepen aan de verwijdering der wapens van Graaf
Hendrik en Claudia schuldig is geweest. Zoals gezegd waren de wapens ten
tijde van d'Yvoy al niet meer te zien; de versieringen zijn - dit blijkt
aanstonds - in 1828 op last der genie weggekapt.

10 Bijzonderheden over deze vandalistische verbouwing bij W. H. Schukking,
Vóór honderd jaar, een bijdrage tot de stichtingsgeschiedenis der Kon. Mil.
Academie, in Militaire Spectator 97 (1928), p. 529-542; Ir. T. Stegenga,
De historie van het Kasteel te Breda in Voordrachten Kon. Instituut van
Ingenieurs II (1950), p. 177-190. Het door de heer Schukking benutte
Dagboek I en II van luitenant Van Heurn was momenteel niet terug te
vinden.

11 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Hulpdep6t Schaarsbergen, Contracten
Oorlog no. 76, repertoire no. 289.

12 Een reproductie gemaakt naar Alg. Rijksarchief, Kaarten Nederland no. 402
berust in G.A. Breda, prentverzameling 1961-147.

13 Een foto gemaakt door de Kon. Luchtmacht, fotosectie Gilze-Rijen GR/58
11/13-1, werd indertijd welwillend beschikbaar gesteld door de Eerste officier
der Kon. Mil. Academie, wien hiervoor dank wordt betuigd. Zij berust thans
in de prentverz. van het gem. archief.

14 Mij kwam ter ore dat een afbeelding uit 1868 zou voorkomen in de Kadet
ten-Almanak voor 1869. Bij contr6le bleek dit een erepoort te zijn, opgericht
bij de ingang aan het Kasteelplein ter ere van het 40-jarig bestaan der Aca
demie. Het album van P. B. Nieuwenhuis berust o.a. in de bibliotheek der
K.M.A. no. 1180/5.

15 Zie afb. 11, genomen naar Stedelijk Museum Breda, Inv. no. 301. Cat. no.
445; een andere foto Inv. no. 771, Cat. no. 445a.

16 Zie voor de uitbreiding der vestingwerken van Breda rond 1682: G. G. van
der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda (Breda 1868), p. 200-207. Het
bovenstaande is overigens ontleend aan een memorie van de advocaat-fiscaal
der Generaliteit van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh d.d. 16 juni 1775 ge-
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richt aan de Raad van State en voorkomend in no. 1073 van het archief
van die Raad in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. De bedoelde,
zeer fraaie en duidelijke tekening wordt bewaard in de kaartverzameling
van dat archief, Kaarten Genie, Departement van Oorlog, Plans van Ge
bouwen no. 435.

17 J. M. van de Venne en Alexander A. M. Stols, Geslachtsregister van het
vorstenhuis Nassau (Maastricht 1937), p. 119 en 120. Vgl. nog: Dr. E. J. Th.
Thuessink van der Hoop, Het wapen van Oranje-Nassau in zijn historische
ontwikkeling in Nederlandsche Leeuw LI (1933), 147.

18 Vriendelijke mededeling van mejuffrouw A. W. J. Mulder van het Koninklijk
Huisarchief door bemiddeling van mejuffrouw Mr. E. C. M. Prins, charter
meester I bij het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

19 A. A. Vorsterman van Oyen, Het Vorstenhuis Oranje-Nassau (Leiden
Utrecht 1882), p. 17.

20 De poort waarover hier geschreven is heet bij de administratie der K.M.A.
officieel "De Stadhouderspoort" naar Prins Willem V, onder wiens bewind
de gebogen vorm van de doorgang der poort in 1773 een rechte is geworden.
De naamgeving slaat dus vermoedelijk tevens op het wapen in het fronton
(dr. Wolf, p. 167).

21 Zie Van de Venne en Stols t.a.p. - Mejuffrouw Prins bevestigde mij nog
dat alle in het Rijksarchief bewaarde zegels van de Koning-Stadhouder de
bijschildjes Meurs en Buren vertonen.

22 Zie voor de poort van het Groot-Arsenaal Kalf p. 56 en 57 en afb. 44.
23 Alg. Rijksarchief, Raad van State no. 1073. Met de advocaat-fiscaal der Gene

raliteit is hier bedoeld de advocaat-fiscaal van de Raad van State. Het open
baar ministerie bij die Raad werd in strafzaken n1. waargenomen door fiscaals.
Behalve een vol-ambtelijke fiscaal waren er enkele advocaten, die deze functie
als nevenberoep vervulden. - Zie S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse
staat onder de republiek (Amsterdam 1961), p. 21.

24 Op de hoofdwacht zou een nieuw wapen der Generaliteit aangebracht wor
den, thans met het juiste devies: Concordia res parvae crescunt. Dit wapen
is aldaar eveneens sedert lang verdwenen. Bovenstaande passage bewerkte ik
uit de resolutiën van de Raad van State d.d. 2, 12, 16 en 19 juni 1775 en de
daarbij behorende ingekomen stukken. Op 12 oktober kwam bericht van
Ir. Bergh binnen dat de wapens waren gesteld.

25 Dit artikel is een bewerking van dat in Dagblad De Stem van 2 oktober
1958. Ik moge mijn oprechte dank betuigen aan mejuffrouw Prins voor
noemd en aan Mr. A. Ribberink, hoofd der tweede afdeling van het Alge
meen Rijksarchief, die over ons onderwerp vele nasporingen voor mij
verricht hebben en verschillende waardevolle adviezen verstrekten. Drs. A.
van der Poest Clement, rijksarchivaris der eerste afdeling verschafte inlich
tingen omtrent de vernieuwing der Bossche poort in 1774, waarvoor ik hem
eveneens zeer erkentelijk ben. Insgelijks ben ik dank verschuldigd aan de
heren W. H. Schukking en Ir. T. Stegenga te 's-Gravenhage, en aan de heer
H. G. Wondaal, beheerder van het hulpdepot Schaarsbergen voor hun mede
delingen. Drs. C. J. A. C. Peeters te 's-Gravenhage ben ik bijzonder erkente
lijk voor zijn uitvoerige kunsthistorische inlichtingen omtrent de Bossche
poort en Kasteelpoort en zijn gegevens omtrent soortgelijke bouwwerken.
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