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LES FRUITS DE LA PAIX DE 
RYSWICK 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
Vlakbij de kathedraal van Tours met z’n schitterende glas-in-loodramen, modern én 
traditioneel, ligt het Musée des Beaux-Arts, ooit een bisschoppelijk paleis. Je moet de 
Franse tuin – er staat een indrukwekkende ceder van de Libanon – doorkruisen om er 
naar binnen te kunnen gaan. Het voorname gebouw is ingericht volgens het laatste 
adagium in de wereld van de Grote Kunst: plaats in elke zaal moderne én oude kunst-
werken om ze met elkaar ‘in gesprek te laten gaan’. De tijd zal leren of dat werkt. 

 
Tijdens mijn dwaaltocht door de zalen wordt mijn aandacht ineens getrokken door 
een schilderij met de titel Les Fruits de la Paix de Ryswick, in het Nederlands De 
Vruchten van de Vrede van Rijswijk. Het is een allegorie, geschilderd in zachte tinten 
en met een klassieke compositie. In het midden zien we Apollo die de vrede tussen 
twee oorlogvoerende machten, gepersonifieerd door de twee vrouwen direct naast 
hem, herstelt. Dat levert veel vruchten op: schilderkunst, beeldhouwkunst, letteren en 
wetenschap kunnen weer bloeien. De vrouw met het rode schoudermanteltje brengt 
die overvloed aan vruchten letterlijk in beeld, de overige vier personificaties huldigen 
de vredestichter. 
 
  

 
Les Fruits de la Paix de Ryswick 
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Aanleiding voor François Marot (1666-1719) om dit stuk in academische stijl te schil-
deren is de Vrede van Rijswijk in 1697. Die maakte een einde aan de Negenjarige 
Oorlog tussen de Grote Alliantie, waarvan onder andere Engeland en de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden deel uitmaakten, en Frankrijk dat zich onder Lo-
dewijk XIV in Europa aan expansie te buiten ging. De vredesonderhandelingen von-
den plaats in ‘Huis ter Nieuburch’, dat stadhouder Frederik Hendrik eerder die eeuw 
in Rijswijk had laten bouwen. Maandenlang werd gesteggeld over het diplomatieke 
protocol bij de plechtigheid van het vredesverdrag. De vraag was in welke volgorde 
de diplomaten in hun koetsen over de Zandweg, nu de Van Vredenburchweg, naar het 
paleis zouden rijden. Uiteindelijk bereikte men een compromis: voor de rivaliserende 
partijen werden twee nieuwe toegangsbruggen gebouwd, elk aan één van de uiterste 
zijden van het paleis, zodat de rivalen in rang niet voor elkaar hoefden onder te doen. 
 
Eigenlijk gaat het schilderij over iets anders dan de Vrede van Rijswijk: Marot wil 
dolgraag toegelaten worden tot de ‘Académie Royale de Peinture et de Sculpture’, zeg 
maar: de Koninklijke Academie voor Schilder- en Beeldhouwkunst. Lodewijk XIV 
riep deze prestigieuze staatsinstelling in 1648 in het leven met het doel de kunsten los 
te maken van de stoffige Sint-Lucasgilden en ze ‘op te stuwen’ in de door hem ge-
wenste klassieke richting. Om toegelaten te worden moest Marot op 24 maart 1702 
een werk presenteren. Precies, dat werd Les Fruits de la Paix de Ryswick. Met Apollo 
in de hoofdrol? Welnee, Apollo, die onder andere de god van het licht of de zon is, 
dient als allegorie van de Zonnekoning. Dus op het schilderij staat Lodewijk XIV als 
vredebrengende vorst centraal. Wij weten inmiddels wel beter. 
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