
Beeldhouwwerk van het Kasteel van Breda

door

Drs. C. J. A. C. PEETERS

Tijdens het graven van de bouwput voor het nieuwe bijgebouw van
de Koninklijke Militaire Academie aan het Kasteelplein, werden van
januari tot maart 1962 zeer opmerkelijke beeldhouwwerkfragmenten
uit de bodem opgedolven. Klaarblijkelijk hadden zij gediend als onder
laag voor de fundering van de manege die hier sinds 1827 gestaan had
en die voor het nieuwe gebouw moest plaats maken. Weldra was het
duidelijk, dat de fragmenten afkomstig moesten zijn van de versiering
der gevels van het kasteel zoals dat door Hendrik III van Nassau en
zijn opvolgers gebouwd was. Deze vondst betekende een zeer welkome
verrijking en bevestiging van onze kennis van de vroege renaissance in
Nederland, onlangs nog bondig maar volledig samengevat in een artikel
van Prof. Dr. M. D. Ozinga.1 Dank zij de welwillendheid en de persoon
lijke belangstelling van de toenmalige gouverneur der Academie, Gene
raal Majoor W. C. H. van Reede, en door de medewerking van de Eerst
Aanwezend Ingenieur, de Luitenant-Kolonel 1. F. G. E. Peters, en de
Kapitein der Genie G. H. Hagen, konden deze fragmenten onder lei
ding van de heer C. van der Veken, rayon-architect van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, ter plaatse uitgelegd, nader onderzocht en
opgemeten worden en konden de meest interessante en solide stukken
bewaard blijven, zodat het thans mogelijk gaat worden de oorspronke
lijke gedaante van het renaissance kasteel tot in details op papier te
reconstrueren. Er is geen gelegenheid op deze plaats de door de heer
H. van der Wal vervaardigde reconstructie-tekeningen af te beelden en
te commentariëren - dit zou bijna een boek vullen -, maar wel is
het wenselijk althans enkele preliminaire omschrijvingen te geven van
de gevonden fragmenten. Volgens het onderzoek van de beeldhouwer en
natuursteendeskundige, de heer J. Slinger, waren vele van de stukken
al zwaar verweerd toen zij nog aan het kasteel prijkten; nadat zij ook
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nog eens bijkans anderhalve eeuw onder de grond gelegen hadden,
waren zij door het grondwater zozeer verzadigd, dat zij bij het in de
open lucht komen geheel uiteenvielen en verpulverden. Andere frag
menten daarentegen hebben zich vrij goed gehouden en konden be
waard blijven. Alle bestaan uit Ledesteen en Baleghem steen, een gele
en bruine zandige kalksteen uit Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

De ontdekking is dus geenszins het gevolg van een doelbewuste
oudheidkundige opgraving, doch de vindplaats hangt onmiddellijk samen
met de stichtingsgeschiedenis van de Academie. Zoals men weet, heeft
het kasteel, terstond nadat koning Willem I het op 29 mei 1826 tot
huisvesting van de Militaire Academie bestemd had, ingrijpende ver
bouwingen ondergaan. Daarbij is het sierende natuurstenen beeldhouw
werk van de gevels voor een groot deel gesloopt. Een groot aantal van
de sterkste fragmenten daarvan is, zo is thans gebleken, kort daarop
gebezigd als onderlaag in de funderingen van de in 1827/28 gebouwde
manege. Het door de stadsarchivaris, Drs. F. A. Brekelmans, opge
spoorde en bestudeerde bestek van deze "rijdschool", welker bouw op
18 October 1827 aanbesteed werd, heeft uitgewezen dat bij voorbaat
al rekening werd gehouden met de aanwending van dit door sloop ver
kregen natuursteenmateriaal. 2 De huidige vondsten en de schriftelijke
gegevens, waaronder ook die welke door Kolonel W. H. Schukking uit
het dagboek van de kasteelverbouwing gepubliceerd en toegelicht zijn,3

bevestigen elkaar volkomen. Terecht heeft deze laatste de dag waarop
het verbouwingswerk aan het kasteel begon, donderdag 28 december
1826, uit kunsthistorisch oogpunt als "een fatale datum" gekenschetst.
Wat toen gesloopt en verminkt is, vormt een lange verlieslijst. Gesloopt
werden de zuidwestelijke toren van de burcht van Jan van Polanen, tot
dan toe zonder bezwaar opgenomen in het renaissance gebouw, voorts
de kapel van René van Chalon, die aan de westzijde van de westvleugel
aansloot, de monumentale buitentrap van Hendrik III tegen de oostzijde
van dezelfde vleugel, de brug van Prins Maurits naar de oostelijke
hoofdingang, de watermolen van Hendrik lIl. Weggekapt werd de
sculpturale versiering van de noordelijke en de zuidelijke geveltop van
de westvleugel, verwijderd werden de met beeldhouwwerk getooide dak
kapellen aan alle buitengevels en alle geveltoppen aan het binnenplein.
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Wel was in het bestek op wens van de koning bedongen, dat het
beeldhouwwerk zo veel mogelijk gehandhaafd zou blijven,4 maar tijdens
de voortgang van het werk werd telkens tot steeds drastischer weg
breken besloten. Wij krijgen de indruk dat de beweegredenen daartoe
meer van aesthetische dan van constructieve aard waren: men wilde een
strenge kazerne-architectuur naar de smaak van de tijd en zag daarom
het frivole en onbegrepen ornament liever verdwijnen. Op 21 maart
1827, nadat de monumentale buitentrap op het plein reeds gesloopt was,
werd besloten de zuilen en bogen van de open galerij onder de grote
zaal niet in het zicht te laten maar zodanig dicht te metselen, dat de
muur aan de buitenzijde geheel vlak werd zo "dat ten minste voor elke
kolom een halve metselsteen kome".5 Aanvankelijk had men nog van
de gevels aan de binnenplaats de frontons en de kruiskozijnen der bo
venste verdieping alleen willen verwijderen, maar de pilasters met com
posietkapitelen in deze zone willen handhaven, doch bij het uitbreken
der kruiskozijnen bleek dat het dan constructief noodzakelijk werd ook
al het metselwerk en de pilasters te slopen. Bijgevolg werd in juli 1827
tenslotte overgegaan tot algehele afbraak van de buitenmuren der
bovenste verdieping, die vervangen werd door veel hogere muren met
grote vensters. Ook in de daarondergelegen verdieping, de bel-etage,
werden grote vensters uitgebroken, maar daar althans bleven de pilas
ters, van jonische orde, gehandhaafd. Maar een totale vernieuwing begon
vanaf de cordonlijst die over deze bel-etage loopt: ook de borstwering
met balusters (in het dagboek "zeer lelijke triglifen" genoemd) moest
verdwijnen. Tegelijkertijd moeten ook de dakkapellen op de buitengevels
verwijderd zijn, want in augustus 1827 blijkt het gehele dak van het
hoofdgebouw gesloopt te zijn en drie maanden later is de nieuwe kap
al voltooid. Zonder veel aarzeling - men heeft er zelfs geen aantekening
van gemaakt - werden tevens de geveltoppen aan de korte zijden van
de westvleugel met hun zware plastiek gesloopt. Toen in dezelfde tijd
het bestek voor de "rijdschool" gereed gemaakt werd, kon men dus
rekenen op de aanwezigheid van grote hoeveelheden afkomend natuur
steenmateriaal dat in de funderingen van dit nieuwe gebouw verwerkt
kon worden. Daartoe heeft men, zoals zich wel laat verstaan, de brok
stukken gebruikt van die delen welke het laatste gesloopt waren; frag-
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menten van de kapel en van de monumentale trap zijn er niet veel
teruggevonden, dit materiaal was vermoedelijk in maart en april al
grotendeels afgevoerd. Maar de resten van het van augustus tot october
gesloopte, waren nog volop op het bouwterrein aanwezig en daarvan
heeft men de grootste en voor het oog het stevigste in de grondslagen
verwerkt. Vergelijking met de voornaamste oude afbeeldingen maakt
duidelijk, dat zij vooral van de noord-, oost- en zuidvleugel afkomstig
zijn.

Met behulp van verscheidene oude tekeningen van het kasteel, alom
bekend en afgebeeld, konden vrijwel alle overblijfselen gelocaliseerd
worden. Gemakshalve onderscheiden we, in overeenstemming met de
meest informatieve tekeningen, drie groepen.

1. Beeldhouwwerk, te zien op de tekening van de zuidwesthoek
van het kasteel, omstreeks 1685, toegeschreven aan Josuah de Grave,
bewaard in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap te 's-Ber
togenbosch. 6 We zien daar de zuidelijke topgevel van de westvleugel,
met een rijkversierde top. Uit de gravure van B. F. Immink naar P. de
Swart, 1743 gedateerd,7 kunnen we besluiten, dat de noordgevel van
deze vleugel precies dezelfde bekroning bezat. Een middenschoorsteen
rijst boven ellc van beide toppen uit en is daar opgevat als een gekoepeld
achtkant torentje, dat geschraagd wordt door twee sfinxen, de mytholo
gische mengwezens die de gedaante plegen te hebben van een zittende
leeuwin met het hoofd en het bovenlichaam van een vrouw. Van deze
sfinxen zijn nu grote fragmenten teruggevonden: koppen, met een kam
vormige bedekking zoals voor zulke figuren gebruikelijk is, bovenlicha
men met aanzetten van vleugels, achterlijven met zware klauwen.
Meteen onder deze figuren ziet men op de tekening twee gekruiste
staven of stokken. Een vlakke steen, met in reliëf een Bourgondisch
"croL'C fleuronnée", kon hiermee vereenzelvigd worden. Te weerszijden
van dit embleem toont de tekening frontons met dolfijnen op de kant
lijst. Ook van deze dierfiguren waren fragmenten aan te wijzen. Daar
onder ziet men, te weerszijden van een roosvenster, twee putti of
amorini, gevleugelde naakte kindjes, die de vensteromlijsting als een
wiel of een hoepel vasthouden. Ook van deze figuurtjes, in werkelijkheid
anderhalve meter hoog, zijn brokstukken herkend: de koppen, die zeer
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fijn van tekening en bijna voltond waren, aanzetten van vleugels, romp
en armen, benen in reliëf uitgehouwen tegen pilasterbasementen.

Juist al deze fragmenten, zware blokken, verkeerden in zeer slechte
staat en dat mag niet verwonderen, omdat zij afkomstig zijn van een
der oudste gedeelten van het renaissance kasteel, de vleugel die wellicht
nog tijdens het leven van Hendrik lIl, nog vóór 1538, voltooid werd.
Na drie eeuwen weer en wind zal dit werk er wel niet florissant meer
uitgezien hebben.

2. Beeldhouwwerk, te zien op de gekleurde pentekening van de oos
telijke buitengevel van het kasteel, een opmeting van kort vóór 1827, in
twee exemplaren bewaard, een in het trappenhuis van de oostvleugel
van de Academie, een in het Stedelijk Museum.8 We zien hierop, dat de
gevel bekroond werd door - overigens sterk asymmetrisch geplaatste
dakkapellen met gebeeldhouwde frontons. Van de top van elk van deze
frontons glijdt, op de geprofileerde lijsten, aan weerszijden een dolfijn
neerwaarts. Het lijkt alsof zij met de staarten aan elkaar geknoopt zijn,
zodat een lelie-vormig motief de top bekroont. Van deze dolfijnen zijn

Afb. 4. Schetsmatige reconstructietekening van de· top van een dakkapel
op de buitengevels van het Kasteel.

54

Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964)



talrijke stukken teruggevonden. Merkwaardigerwijze waren vele daarvan
zwart geverfd - als onderlaag voor polychromie of als tegen weers
invloeden beschermende laag?

Mogelijk behoorden enkele ondefinieerbare overblijfselen tot de
eenhoorns die de dakkapel van de ingangstravee versierden.

3. Beeldhouwwerk, te zien op de gekleurde pentekening van de
westelijke binnengevel van het kasteel, eveneens een opmeting van
kort vóór 1827 en eveneens in twee exemplaren bewaard, een in de
bibliotheek van de K.M.A. en een in het Stedelijk Museum.9 Verreweg
de meeste gevonden sculptuurfragmenten hebben op de gevels aan het
binnenplein betrekking en laten zich localiseren in de bel-etage en in de
bovenste verdieping. Van de monumentale trap zijn, zoals gezegd, slechts
zeer weinige resten gevonden. Er zijn stukken van de onder- en boven
dorpels en van de frontons der vensters in de bel-etage, imposten of
opzetstukken van de kapitelen der wandpilasters in deze en de daar
boven gelegen verdieping, en verscheidene balusters van de zone tussen
beide verdiepingen, maar vooral veel fragmenten van de boogvelden der
vensters in de bovenste verdieping. Deze laatste stukken tonen aan dat
de tekening niet tot in details volledig is, want in de boogzwikken
bevindt zich in feite telkens een uitgeschulpte rozet. Ook zijn er stukken
van de kroonlijst, die met zware profielen naar voren uitstak. Het over
vloedigst echter waren de resten van de gebeeldhouwde toppen die alle
traveeën van de gevels aan het binnenplein bekroond hebben. Het zijn
zeer merkwaardige werkstukken, die, naar Italiaanse renaissance-normen
gemeten, zeer onorthodox en vrijgevochten zijn. De weelderig krullende
voluten worden aan hun boveneinde als het ware door een band bijeen
gehouden en stulpen zich daarboven tot een zwaar lelie-motief uit. Bin
nen de aldus gevormde omlijsting bevinden zich op een vlak veld in
hoogreliëf bolle cherub-kopjes met elk vier vleugels, waarvan één paar
gespreid, één bovenwaarts gevouwen. Een aantal stukken vertoont
sporen van witsel.

Wat de beeldende en sierende motieven in dit beeldhouwwerk aan
gaat, stelt deze vondst ons eigenlijk niet voor verrassingen. Al deze
elementen, sfinxen, putti, cherubkopjes, dolfijnen, balusters, behoren
tot het geijkte repertoire van de renaissance kunst zoals die rond 1500
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uit Italië Noordwest-Europa begint binnen te stromen. Op verschillende
manieren zijn de emblemen van deze ornamentiek aangevoerd. Niet
alleen worden in het begin van de 16e eeuw door de koninklijke en
adellijke hoven Italiaanse kunstenaars aangetrokken en zien we Rosso en
Primaticcio werken voor Frans I in Fontainebleau, Pietro Torrigiani
voor Hendrik VIn in Londen, maar daarnaast vinden in het noorden
de ornamentprenten ingang van graveurs als Agostino Veneziano. We
dienen dus rekening te houden met de twee mogelijkheden dat beeld
houwwerk rechtstreeks door Italiaanse meesters is uitgevoerd en dat
inheemse meesters van Italiaanse door prent of tekening aanwijzingen
kregen voor de toe te passen motieven. In het algemeen kunnen we
stellen dat de Italiaanse meesters alleen de meest bijzondere werkstuk
ken, zoals vorstelijke graftomben en monumentale schoorsteenmantels,
eigenhandig uitvoerden. De inheemse beeldhouwers werden door hen
geenszins verdrongen, maar behielden het grootste aandeel of de gehele
opdracht bij het vervaardigen van het beeldhouwwerk. Zo mogen we
ook voor Breda stellen, dat, al vervulde dan Tommaso Vincidor da Bo
logna wellicht een grote rol bij het ontwerpen van het kasteel, de beeld
houwers de italianiserende motieven toch naar eigen aard konden ver
werken. Wel moeten we aannemen dat de motieven regelrecht Italiaans
waren, want de eigen Nederlandse productie aan ornamentprenten
(Cornelis Bos, Cornelis Floris, Hans Vredeman de Vries, Pieter Coecke
van Aelst) en de Franse (Du Cerceau) komt eerst tegen 1550 op gang,
wanneer het Bredase kasteel al voor een groot deel voltooid is.

Prof. Ozinga heeft duidelijk gewezen op het hybride karakter van
het Bredase kasteel en onderscheidt naast streng Italiaanse elementen
ook trekken die aan de Franse renaissance en de Nederlandse traditie
ontleend lijken, waarbij hij met name de topgevel-reeksen van de binnen
plaats van het kasteel van La Rochefoucauld (1525-30) noemt. De
vondst van het Bredase beeldhouwwerk komt dit nu verder bevestigen:
de motieven zijn wel Italiaans, maar de plastische uitwerking niet. Bo
vendien zijn er verschillen tussen het nog aan het kasteel aanwezige
beeldhouwwerk (de ingangen in de korte gevels van de westvleugel met
name) en de gevonden resten van de buitengeveltoppen van de west
vleugel enerzijds en de gevonden frontons van de binnenplaats ander-
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zijds. Mogelijk zijn de binnengevels van de west- en de noordvleugel en
van een stuk van de zuidvleugel eerst afgewerkt ten tijde van René van
Chalon, die een grote groep steenhouwers naar Breda liet komen.1Ü

Maar er is nog een omstandigheid die de beoordeling van het beeld
houwwerk van de binnenplaats bemoeilijkt. Tegenover deze fragmenten
voorraad moeten we namelijk rekening houden niet alleen met ambach
telijke verschillen, veroorzaakt door de werkzaamheid van verschillende
beeld- en steenhouwers, maar ook met chronologische verschillen. Im
mers, de vier vleugels van het kasteel zijn niet tegelijkertijd gebouwd.
Onder Hendrik III van Nassau of mogelijk kort na zijn dood kwamen
de westvleugel, de noordvleugel en de noordelijke helft van de oost
vleugel tot stand. Zijn zoon, René van Chalon, liet de kapel bouwen
welker lengte-as dwars op die van de westvleugel lag en die een be
ganegrondse ruimte, als het ware een krocht, omvatte en een verdieping,
de eigenlijke kerkelijke ruimte. Sindsdien kwamen nog wel bijgebouwen
tot stand, maar pas tijdens koning-stadhouder Willem III maakten de
overgebleven vleugels van het middeleeuwse hoofdgebouw plaats voor
de voltooiïng van het renaissance slot. Het initiatief van Willem III
kreeg een hoogst opmerkelijke vorm, want blijkbaar gelastte hij, dat
de bouw van de zuidvleugel en van de zuidhelft van de oostvleugel
geheel in de geest van het toen aloude renaissancewerk plaats zou
vinden, een aanvulling dus in vormen die volkomen oneigen waren aan
het klassicisme van de tachtiger jaren der 17e eeuw. Het nieuwe werk
werd ontworpen door Jacob Roman en van 1688 tot 1695, na afbraak
van de laatste overblijfselen van het kasteel van Jan van Polanen, maar
met behoud van diens zuidwesttoren, uitgevoerd door Johannes de Wijs.
Daarbij werd een ploeg beeldhouwers ingeschakeld die onder leiding
stond van de Antwerpse beeldhouwer Joal1l1es Claudius de Cock. Diens
oeuvre is door de stadsarchivaris van Turnhout, de heer Raymond
Peeters, ontleedll en de juistheid van de berichten van Jacob Campo
Weyerman12 is daardoor, met enkele correcties en aanvullingen, wel
komen vast te staan. De Cock heeft zijn opdracht vanaf het begin van
1693 tot in de loop van 1697 uitgevoerd; hij maakte vooral beelden,
waaronder het eerst een standbeeld van Mars, dat op het tympaan van
de monumentale trap tegen de westvleugel stond, verder houten en
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Afb. 6. Kasteel van Breda, oostelijke buitengevel, naar een tekening van kon vóór 1827.

Cliché Bulletin Oudheidkundige Bond.

Afb. 7.
Gevel met uitgebouwde trap aan de binnenplaats, naar een tekening van kon vóór 1827.

Cliché Bulletin Oudheidkundige Bond.
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Afb. 8. Cherubijnkopje, afkomstig van een der
geveltoppen aan de binnenplaats.

Afb. 9.
Fragmenten van dolfijn-figuren, afkomstig van de dakkapellen van de buitengevels.

Foto's Monumentenzorg.
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Afb. 10. Bekroning van een der topgevels aan de binnenplaats.

Afb. 11. Cherubijn-kopje, afkomstig van een
del' geveltoppen aan de binnenplaats.

Foto's Monumentenzorg.

Afb. 12. Baluster,
afkomstig uit de zone

tussen bel-etage en bovenste
verdieping (gevels aan de

binnenplaats).
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Afb. 13. Kasteel van Breda, zuidwesthoek. Naar een tekening uit ± 1685, toegeschreven aan
]osuah de Grave. Van het beeldhouwwerk (sfinxen, putti) zijn brokstukken temggevonden.

Cliché Bulletin Oudheidkundige Bond.

Afb. 14 en 15. Cherubijn-vleugels, afkomstig van de geveltoppen aan de binnenplaats.
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stenen beelden en schoorsteenmantels in de verschillende apartementen
- er is niets van overgebleven -, misschien ook tuinbeelden. Hij was
vergezeld van zeven of acht jonge assistenten. Tevens was als beeld
houwer, maar dan louter van ondergeschikte ornamenten, werkzaam
de Hagenaar Frank Verheyde.

Wenden we ons thans weer tot de gevonden sculptuurfragmenten,
dan moeten we ons dus afvragen, of er een vroeg 16e- en een laat 17e
eeuws gedeelte te onderscheiden zijn. Compositie en iconografie van
het ornament zijn volslagen in strijd met het klassicistisch stijl-ideaal
en vertonen alle kenmerken van de vroeg 16e-eeuwse renaissance, hoe
dan ook, Frans, Vlaams of Noord-Italiaans. We moeten dus wel aan
nemen dat de fragmenten die van de frontons van de binnenplaats of
van de dakkapellen op de buitengevels afkomstig zijn, ofwel alle uit
de dertiger en veertiger jaren van de 16e eeuw stammen ofwel slechts
ten dele uit die tijd en ten dele verrassend getrouwe copieën zijn uit
1688-1697. Het is, met behulp van de plattegrondtekening van het
kasteel uit omstreeks 1626-37 uit het Archief van het Koninklijk Huis13

en de prent van A. Santvoort uit 164814 nauwkeurig vast te stellen
welke traveeën van de kasteelvleugels in de 16e eeuw voltooid zijn en
welke door Willem III toegevoegd. Negenentwintig traveeën van de
gevels aan de binnenplaats zijn 16e-eeuws, achttien laat 17e-eeuws. Wel
nu, er zijn delen van dertig verschillende cherubkopjes teruggevonden,
dus een of meer ervan moeten 17e-eeuws zijn. De graad van hun reliëf
is verschillend, sommige zijn nog niet half rond, andere half wnd, weer
andere driekwart rond. Een copie kan nog zo nauwkeurig zijn, of de
maker verraadt zich tenslotte door eigentijdse stijlkenmerken. Zo heb
ik gemeend de meest "barokke" engelkopjes, die met de vlezigste
mondjes en met lodderoogjes (in de Vondeliaanse zin van het woord! )
op het einde van de 17e eeuw te moeten plaat,sen. Het materiaal biedt
hier geen uitkomst, alles is Brabantse steen. Maar indien een deel uit
1688-97 dagtekent, wil dat nog niet zeggen dat er iets van Joannes
Claudius de Cock bij is. De heer R. Peeters deelde desgevraagd mee,
dat hij geneigd blijft De Cock vooral als "statuarius" te zien, bij wie het
ornamentele beeldhouwwerk maar een zeer kleine plaats inneemt.l5

Hoe het ook zij en al blijft het beeldhouwwerk anoniem, en al is
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het grotendeels wegens zijn slechte toestand weer opgeruimd, het heeft
ons even een glimp laten zien van het kasteel zoals het in al zijn glo
rieuze volledigheid tegen 1700 geschitterd moet hebben, dank zij de
conserverende en van respect jegens Maecenas Hendrik Hl van Nassau
getuigende daad van koning-stadhouder Willem lIl.
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