Het Vredespaleis - tempel voor de vrede in Den Haag
2018 is het Europees Jaar van het Erfgoed. Een goede aanleiding om
aandacht te besteden aan één van de meest iconische gebouwen in Den
Haag; het Vredespaleis. Waarom staat deze internationale Tempel van de
Vrede eigenlijk in Den Haag? Wat gebeurt daar allemaal binnen? En wat
is er nog meer internationaal aan dit unieke gebouw en wie hebben er
allemaal aan bijgedragen? Het antwoord op deze vragen vindt u in deze
tentoonstelling. Daarnaast hebben alle landen die betrokken waren bij de
oprichting van het gebouw, geschenken gegeven ter verfraaiing. Hier gaat
de tentoonstelling ook over.
Het Vredespaleis is de zetel van het Permanent Hof van Arbitrage, het
Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, de Haagse Academie
voor Internationaal Recht, de Bibliotheek van het Vredespaleis en de
Carnegie-stichting.
De symbolische waarde van het paleis is niet alleen van betekenis voor
Nederland, maar voor de hele internationale gemeenschap van betrokken
landen, vandaar dat het gebouw het Europese Erfgoedlabel draagt. Het
vredesideaal wordt nog steeds uitgedragen door de Carnegie-stichting
die sinds de oprichting in 1904 het gebouw en de gronden beheert.
Deze tentoonstelling over het Vredespaleis is een samenwerking tussen de
afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag en het
Haags Gemeentearchief. Met medewerking van de Carnegie-stichting.

Van rechtsboven met de klok mee:
vooraanzicht Vredespaleis – fotograaf Willem Vermeij
DSO - 2007
zij- en achtergevel Vredepaleis – fotograaf C.J. de Gilde
– 1920
het Vredepaleis in de sneeuw – fotograaf Paul
Lunenburg DSO – 1991
prentbriefkaart voor- en zijgevel Vredespaleis – circa 1930
prentbriefkaart – entree bibliotheek - circa 1925

Colofon:
samenstelling Haags Gemeentearchief: Wendy Louw
samenstelling Monumentenzorg & Welstand: Elise Mutter
coördinatie vanuit de Carnegie-stichting: Jacobine Wieringa
beeldmateriaal: collectie Carnegie-stichting en collectie Haags Gemeentearchief
vormgeving: Jerney de Jong
printwerk: Lifoka BV
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De Haagse vredesconferenties
Er zijn in Den Haag twee vredesconferenties gehouden, in 1899 en in 1907.
De eerste conferentie begon op 18 mei 1899. Het was een initiatief van
tsaar Nicolaas II van Rusland. Koningin Wilhelmina was erevoorzitster. Zij
stelde haar zomerresidentie, Paleis Huis ten Bosch, als vergaderruimte ter
beschikking.

Waarom in Den Haag?
Waarom Den Haag als locatie voor de vredesconferentie werd gekozen
weten we niet precies. Ongetwijfeld speelde mee dat Nederland neutraal
was en niet tot één van de grote landen gerekend werd. Bovendien was
Nederland gemakkelijk te bereiken omdat het aan zee ligt. Internationaal
reizen deed men in die tijd vooral per trein of per schip. Misschien speelde
ook nog mee dat koningin Wilhelmina familie van de tsaar was.

Wat was het doel?
Het belangrijkste doel was om een einde te maken aan de wapenwedloop
in Europa. Vertegenwoordigers van 26 regeringen maakten afspraken over
wat er wel en niet gebruikt mocht worden tijdens oorlogen. Zo werd het voor
een periode van vijf jaar verboden om bombardementen uit te voeren vanuit
luchtballonnen, er mochten geen gifgassen en andere chemische wapens
gebruikt worden en ook het gebruik van dumdumkogels werd verboden.

Oprichting Permanent Hof van Arbitrage
Van rechtsboven met de klok mee:
Au Tribunal de la Haye, la Menthe-pastille passionne le monde!! – reclameaffiche voor pepermuntlikeur met een spotprent
van deelnemers aan de 1e vredesconferentie in Den Haag – vervaardiger Eugène Vercasson - 1904
de gedelegeerden van de 1e Haagse vredesconferentie op de trappen van het bordes van Huis ten Bosch. Opvallend is dat
koningin Wilhelmina, gastvrouw van de conferentie, niet op de foto staat. – 1899
opening van de 2e Haagse vredesconferentie in de Ridderzaal - 15 juni 1907
vergadering tijdens de 2e Haagse vredesconferentie in de Ridderzaal – 1907
1e vredesconferentie in de Oranjezaal van Huis ten Bosch – 1899

Het belangrijkste resultaat van de eerste Haagse vredesconferentie was het
besluit om vrijwillige arbitrage in te voeren. Dit leidde tot oprichting van het
Permanent Hof van Arbitrage, dat later gevestigd werd in het Vredespaleis.
Arbitrage betekent dat conflicten voortaan zouden worden opgelost door
bemiddeling en niet door oorlog.
Ondanks de beperkte resultaten was de conferentie van 1899 toch belangrijk.
Het was voor het eerst dat er over vrede werd onderhandeld zonder dat er
oorlog was.

De tweede Haagse vredesconferentie
De tweede Haagse vredesconferentie begon op 15 juni 1907. Dit keer waren
bijna alle toenmalige landen aanwezig. Er werd vergaderd in de Ridderzaal.
Tijdens deze conferentie is de eerste steen gelegd voor het Vredespaleis.
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Permanent Hof van Arbitrage
Wat eraan voorafging
In de 19e eeuw staken Europese landen steeds meer geld in de opbouw
van professionele legers en marinevloten. De industriële revolutie was
in volle gang en er werd geëxperimenteerd met de ontwikkeling van
nieuwe en grootschaliger wapens. De moderne tijd met zijn massale
wapenverschrikkingen diende zich aan. Als reactie hierop ontstond aan
het einde van de 19e eeuw in vele verschillende Europese landen een grote
vredesbeweging. Onafhankelijke denkers, schrijvers en filosofen spraken zich
uit voor de vrede. Zij wilden dat conflicten op een vreedzame manier zouden
worden opgelost. Daarvoor was een internationaal erkend Permanent Hof
van Arbitrage nodig en dat is in 1899 opgericht, tijdens de eerste Haagse
vredesconferentie.

Van rechtsboven met de klok mee:
interieur zittingszaal Permanent Hof van Arbitrage,
Prinsegracht 71 – fotograaf Henri de Louw – ca. 1910
werkkamer van de secretaris-generaal van het
Permanente Hof van Arbitrage, Prinsegracht 71 –
fotograaf Henri de Louw – ca. 1910
huisvesting van het Permanente Hof van Arbitrage aan
de Prinsegracht 71 in Den haag tussen 1902 en 1913

Het doel van het Permanente Hof van Arbitrage
In 1901 werd het Permanente Hof van Arbitrage gevestigd aan de
Prinsegracht, op nummer 71. Het stelde toen nog niet zoveel voor; er was
een secretariaat en een lijst van beschikbare arbiters (bemiddelaars) uit de
aangesloten staten. Het doel van het Hof was om arbitrage aan te bieden
bij internationale geschillen. Arbitrage betekent in dit geval bemiddeling.
Als landen om arbitrage vragen omdat ze het ergens over oneens zijn, dan
kunnen ze uit de lijst elk een arbiter kiezen. Deze arbiters kiezen met elkaar
een voorzitter. Het Permanent Hof van Arbitrage heeft zelf geen rechtsmacht
om een geschil te beslechten. Het Hof heeft inhoudelijk geen bemoeienis met
de beslissingen van de arbiters die aan een zaak zijn toegewezen. Het Hof
fungeert slechts als secretariaat en biedt administratieve ondersteuning
aan partijen die een geschil via arbitrage willen oplossen.
Al snel wilde men een betere locatie met meer internationale uitstraling
voor het Hof.
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Vredestempel
Het permanente Hof van Arbitrage moest een passende huisvesting krijgen. Omdat de eerste
Haagse vredesconferentie in Den Haag plaatsvond, besloot men hier een echte tempel voor
de vrede te bouwen.
Het laten bouwen van een dergelijk indrukwekkend gebouw was een kostbare zaak. In
een zoektocht naar financiële middelen voor de bouw van het Vredespaleis werd de
Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie benaderd. Carnegie was eigenaar geweest
van één van de grootste staalbedrijven ter wereld. Toen hij in 1901 zijn bedrijf verkocht, was hij
in één klap één van de rijkste mensen op aarde. Carnegie wilde zijn rijkdommen nog tijdens
zijn leven aan goede doelen besteden. Hij besteedde het overgrote deel van zijn fortuin aan
de bouw van 2500 openbare bibliotheken in twaalf Engelssprekende landen. De stad waar
de bibliotheek kwam, moest de bouwgrond en de boeken schenken en daarbij moest het
stadsbestuur instaan voor de werking ervan. Bij gebrek aan een familiewapen kwam er in de
boeken een ex libris, voorstellende de opgaande zon, en de spreuk Let there be light.
In 1903 schonk Carnegie een bedrag van 1.500.000 dollar voor de bouw van het Vredespaleis.
Hij eiste wel dat daaraan een openbare bibliotheek werd verbonden. Die bibliotheek heeft
dezelfde status in het gebouw als de internationale tribunalen die er hun werk doen. Het
geld van Carnegie werd ondergebracht in de Carnegie-Stichting. Deze stichting is nog altijd
verantwoordelijk voor het beheer van het Vredespaleis en is ook in het paleis gevestigd.

Van linksboven met de klok mee:
Ex-libris van Andrew Carnegie dat gebruikt wordt in de boeken in de bibliotheken die
Carnegie gevestigd heeft. Voorstelling: de opkomende zon met de spreuk “Let there be
light” – vanaf 1902 in gebruik
Gesigneerd portret van Andrew Carnegie (1835 – 1919) – ca. 1910
prentbriefkaart met portret van Andrew Carnegie en 4 afbeeldingen van het
Vredespaleis. Uitgegeven door Nijgh en Van Ditmar ter gelegenheid van de opening –
28-08-1913
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De locatie van het Vredespaleis
De Carnegie Stichting was verantwoordelijk voor de bouw van het
Vredespaleis, maar de Nederlandse overheid moest beslissen over de plek
waar het gebouw zou komen. Er waren twee plaatsen die serieus bekeken
werden; de Mussenberg een duintop, vlakbij het St. Hubertusduin, en het
terrein van de buitenplaatsen Rustenburg en Buitenrust aan het begin van
de Scheveningseweg.

Linksboven:
uitbreidingsplan ’s-Gravenhage van H.P. Berlage – 1908. Rechtsboven de achtkantige wereldhoofdstad in de duinen die
pacifist Eijkman en architect K.P.C. de Bazel in gedachten hadden. In deze kaart is het Vredespaleis al ingetekend aan het
begin van de Scheveningseweg.
Rechtsboven:
kaart van het terrein van het Vredespaleis aan het begin van de Scheveningseweg uit 1905

Wereldhoofdstad

Toch in de stad

Al in 1905 had architect K.P.C. de Bazel een geweldig stedebouwkundig
plan ontworpen voor een wereldhoofdstad in de Haagse duinen. Het
was de bedoeling dat daarbij, op de Waalsdorpervlakte, een centrum
zou verrijzen waar internationale vraagstukken opgelost zouden worden
op een vreedzame manier. Een 100 meter brede weg zou de achthoekige
wereldhoofdstad met Den Haag verbinden. Halverwege deze weg, op de
Mussenberg, verrees in deze plannen het Vredespaleis. De pers en het
publiek vonden dat dit de beste plek was, de politiek besloot anders. Op
de uitbreidingsplattegrond van H.P. Berlage is het Vredespaleis ingetekend
op de locatie waar het uiteindelijk ook gebouwd is.

De Tweede Kamer kocht de 18e eeuwse buitenplaatsen Rustenburg en
Buitenrust, ooit bewoond door koningin Anna Pauwlona, voor 700.000 gulden.
De huizen werden afgebroken en de grond, ongeveer vijf hectare groot,
werd door de Nederlandse Staat geschonken aan de Carnegie Stichting.
De stichting schreef vervolgens een internationale prijsvraag uit. Zij hoopte
dat deze wedstrijd het mooiste gebouw op zou leveren.
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De verschillende ontwerpen voor het Vredespaleis
De Carnegie Stichting schreef een internationale prijsvraag uit. Er werd een
aantal eisen gesteld aan het ontwerp voor een vredespaleis. Zo moest het een
monumentaal gebouw worden. Het gebouw moest onderdak kunnen bieden aan
zittingszalen voor het Permanente Hof van Arbitrage en tegelijkertijd voldoen aan
de functie-eisen van een bibliotheek. Daarbij moest het gebouw een binnenhof
hebben.
216 architecten stuurden een inzending met een motto voor het ontwerp van
een Paleis voor de Vrede in.
Een vooraanstaande jury van internationale architecten en hoogleraren
selecteerde uiteindelijk zes ontwerpen. Voorzitter van deze jury was de
Nederlandse architect Pierre Cuypers Zes architecten kregen de kans hun
ideeën uit te werken. Louis Marie Cordonnier uit Lille won uiteindelijk de eerste
prijs en hij werd de architect van het Haagse Vredespaleis.

Van linksboven met de klok mee:
1e prijs - winnend ontwerp van Louis M. Cordonnier, Lille
2e prijs - Alexandre Marcel, Parijs
3e prijs – F.W. Wendt, Charlottenburg
4e prijs – Otto K. Wagner, Wenen
5e prijs – Greenley & Olin, New York
6e prijs – Franz Schwechten, Berlijn

Het Vredespaleis - tempel voor de vrede in Den Haag
Realisatie en opening van het Vredespaleis
Tijdens de tweede Haagse vredesconferentie werd de eerste steen van
het Vredespaleis gelegd door Jonkheer A. van Karnebeek, voorzitter van
de Carnegie Stichting. Op 29 juli 1907 gebeurde dit onder toeziend oog van
een groot aantal internationale gasten.
Het ontwerp van Cordonnier in Neo-Renaissancestijl was te duur. Er moest
bezuinigd worden. Het paleis was ontworpen met twee grote klokkentorens
en twee kleinere torens aan de achterzijde. Eén grote toren, een zogenaamde Praagse toren, en een kleine toren bleven over in het uiteindelijke
gebouw. Samen met de Nederlandse bouwkundige Johan van der Steur
schrapte Cordonnier twee van de vier torens. Het aparte bibliotheekgebouw
werd geïntegreerd in het paleis en de detaillering van de voorgevel werd
sterk vereenvoudigd. Hierdoor kreeg het gebouw ook een iets modernere
en strakkere uitstraling.
De tuinen ontkwamen ook niet aan de bezuinigingen. De Engelse tuinarchitect Thomas Hayton Mawson, moest ook enkele beelden en fonteinen
uit zijn ontwerp schrappen om aan de budgettaire eisen te kunnen voldoen.
Opening
Op 28 augustus 1913 opende koningin Wilhelmina officieel het Vredespaleis
in het bijzijn van Andrew Carnegie, Bertha von Suttner en vele andere
internationale genodigden.

Van rechtsonder met de klok mee:
Prentbriefkaart met een tekening van het Vredespaleis; omringd door de vlaggen en wapens van de deelnemende landen –
ca. 1910
Andrew Carnegie tijdens de opening van het Vredespaleis op 28 augustus 1913 – fotograaf H. Deutmann
Carnegie en echtgenote zijn in Den Haag ter gelegenheid van de opning van het Vredespaleis – 1913
Vredespaleis in aanbouw – fotograaf C.J. de Gilde, ca. 1909
tijdens de 2e vredesconferentie op 30 juli 1907 wordt de eerste steen voor het Vredespleis gelegd. De voorzitter van de
conferentie, Baron de Nelidow, tikte met een zilveren troffel driemaal de eerste steen aan, in de naam van Tsaar Nicolaas,
koningin Wilhelmina en de conferentie – fotograaf C.J.L. Vermeulen
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Overige bewoners van het Vredespaleis
De Haagse Academie voor Internationaal Recht
Niet alleen het Permanente Hof van Arbitrage en de bibliotheek zetelen in het Vredespaleis. In 1914 werd
de Haagse Academie voor Internationaal Recht opgericht. De academie geeft onderwijs op het gebied
van publiek en privaat internationaal recht en is opgericht door Tobias Asser. Hij was een Nederlandse
jurist en hij won de Nobelprijs voor de Vrede in 1911 vanwege zijn rol bij het tot stand komen van het
Permanent Hof van Arbitrage.
Het Permanent Hof van Internationale Justitie werd in 1920 opgericht als orgaan van de Volkenbond.
Het was de voorloper van het Internationaal Gerechtshof. Het Permanent Hof van Internationale Justitie
was bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen van internationale aard die de lidstaten van de
Volkenbond aan het Hof wensten voor te leggen. Het had ook een raadgevende functie over elk punt
dat de Raad of de Algemene Vergadering van de Volkenbond besprak. In 1922 werd het Permanent Hof
van Internationale Justitie geïnstalleerd in het Vredespaleis. De opening werd verricht door koningin
Wilhelmina. In 1940 stopte dit Hof met zijn activiteiten en in 1946 werd deze instelling ontbonden.

Van rechtsboven met de klok mee:
prentbriefkaart Volkenbondsdag – 1927
jaarvergadering van de Internationale
academie voor vergelijkend recht in de kleine
rechtszaal van het Vredespaleis – fotograaf
Gompers – 1933
nieuwe uitbreiding Vredespaleis – fotograaf
Robert Scheers – 1978
zitting Permanente Hof van Arbitrage –
fotopersbureau van den Heuvel - 1950

Het Internationaal Gerechtshof
In 1946 werd het Internationaal Gerechtshof opgericht door de Verenigde
Naties. Bijzonder is dat ook Zwitserland, dat geen lid is van de Verenigde
Naties, wel partij werd van het Hof. Het Internationaal Gerechtshof spreekt
uitsluitend recht in juridische geschillen tussen staten. Ook geeft het op
verzoek adviezen aan de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad.
Daarnaast kunnen internationale organisaties die aan de VN gelieerd zijn
ook juridische advies aanvragen op het gebied waarop zij opereren. Er zijn
altijd 15 rechters verbonden aan het Internationaal Gerechtshof. Deze 15
rechters zijn altijd van 15 verschillende nationaliteiten. Ze worden benoemd
voor een periode van 9 jaar; elke 3 jaar worden 5 nieuwe rechters benoemd.
De president en vicepresident worden voor een periode van drie jaar
benoemd.
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Een internationale collectie
De geschenken van de deelnemende landen
Het Vredespaleis paleis staat vol met geschenken van de deelnemers van de Haagsche
Conventie. Zo konden zij uitdrukking geven aan hun steun en geloof in deze nieuwe weg
om tot vrede te komen.
Aan het einde van de Tweede Haagse Vredesconferentie van 1907 werd er door de afgezant
van Frankrijk Baron D’Estournelles het volgende voorstel gedaan:
‘… dat iedere in Den Haag vertegenwoordigde natie zou bijdragen aan de totstandkoming
van het Vredespaleis, door in overleg met de architect bouwmaterialen en decoraties te
sturen die een beeld zouden geven van het nationale product van elk land, zodat het paleis,
de belichaming van de wereldwijde beste voornemens en verwachtingen, daadwerkelijk
opgetrokken kon worden uit de meest wezenlijke grondstoffen van alle landen.’
En zo geschiedde, vele landen gaven gehoor aan deze oproep en schonken een kunstwerk
of een grondstof om het gebouw mee aan te kleden. De schenkingen gaven zoveel mogelijk
uitdrukking aan de nationale aard van de deelnemende landen. Door de verzameling
van al deze geschenken van over de hele wereld is het interieur van het Vredespaleis een
bonte verzameling van kunstschatten te noemen.
De oproep van Baron D’Estournelles stelde het bestuur wel voor praktische problemen.
De eenheid in de interieuropbouw kon verloren gaan. Er werd besloten om vooraf te
overleggen met de gezanten van de verschillende landen over de aard van hun gift. In
1908 kon het bestuur een eerste inventarisatie maken van toegezegde geschenken en
vanaf 1911 arriveerden de geschenken druppelsgewijs.
De samenhang die uiteindelijk in het interieur is ontstaan, is de verdienste van de
bouwmeester van het Vredespaleis, J.A.G. van der Steur, die een bijzondere synergie
tot stand bracht tussen aankleding, geschenken en meubilair. Van der Steur en zijn
ontwerpteam bepaalden het iconografische programma en gaven de geschenken uit
de diverse landen een passende plaats.

Het paleis werd daadwerkelijk uit de eendrachtige
samenwerking van alle staten opgebouwd en daarmee een
symbool van de universele wil tot vrede en hoop van de
mensheid. Het hele gebouw is doortrokken van symboliek
over vrede en recht.
Tegenwoordig ontvangt het Vredespaleis nog steeds
geschenken van landen of organisaties.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting
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Rusland: vaas

Een van de eerste geschenken was de gift van tsaar Nicolaas II: een grote jaspis
vaas. De vaas draagt de initialen van tsaar Nicolaas en het embleem van de
Romanovs, de dubbele adelaar. De vaas weegt ongeveer 3200 kilo. Voor de komst
van deze vaas moest men ter plaatse de vloer versterken. Hij werd geplaatst voor
de ingang naar de Kleine Rechtszaal, recht onder de toren. Een zeer prominente
plek, de vaas is zichtbaar vanuit de centrale hal.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting

Het Vredespaleis - tempel voor de vrede in Den Haag

Afbeeldingen: Carnegie Stichting

Nederland: glas-in-lood van het trappenhuis

Nederland schonk naast de grond, waarop het gebouw verrees,
zeven glas-in-lood ramen. Deze waren bestemd voor de rotunda
van het trapportaal. Ze verbeelden toepasselijke thema’s als
vrede en gerechtigheid. De ontwerpen zijn vervaardigd door
Adolf le Comte en uitgevoerd door Johannes Lourens Schouteren
van het Atelier van Gebrand Glas ‘t Prinsenhof uit Delft. Herman
Veldhuis bracht de brandschilderingen aan. De natuurstenen
trap, een verkleinde kopie van de trappartij in de Parijse Opéra,
is een geschenk van de Haagse Gemeenteraad. Aan de voet van
de trap is het wapen van Den Haag aangebracht.

Het Vredespaleis - tempel voor de vrede in Den Haag
België: entreedeuren
De entreedeuren van de hoofdingang werden door België geschonken.
De grote vestibule is toegankelijk door gesmede ijzeren deuren in bronzen
omlijsting verbonden met de geheel bronzen tochtdeuren. Ze zijn uitgevoerd
in Art Nouveau-stijl en zijn fraai gedecoreerd. De deuren zijn ontworpen
door René Tochebus Forreniers en Leon Bray samen met de bouwmeester
van het Vredespaleis, J.A.G. van der Steur.

Denemarken: fontein
Denemarken schonk een fontein voor de binnenplaats. Dit ontwerp bestond
uit een rond bassin met een rand van rood graniet en verschillende
porseleinen sculpturen van ijsberen en zeeleeuwen getekend door C.A.
Ronessen. Het uitgevoerde ontwerp werd eerst ten toon gesteld op een
Baltische tentoonstelling in Malmö, Zweden. Hierna zou het Deense geschenk
een plaats krijgen op het terrein van het Vredespaleis.
De Eerste Wereldoorlog vertraagde echter de komst van de fontein en het
duurde uiteindelijk nog jaren voordat de fontein uiteindelijk verscheept werd
naar Nederland. De fontein kwam in 68 kratten met porseleinen elementen
en 37 kratten met granieten stukken aan bij het Vredespaleis. In 1923 werd
de fontein opgebouwd en ingehuldigd door de Deense gezant A. Nörgaard.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting
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Oostenrijk: kandelabers
In de grote vestibule en in het trappenhuis zijn zes grote kandelabers
geplaatst. Ze verlichten de marmeren vloeren en zuilen en zijn een geschenk
van Oostenrijk. De staande bronzen kandelabers zijn verguld en rijkelijk
versierd. Er staan er vier in de hal opgesteld en twee in het hoofdtrappenhuis.
De kandelabers zijn voorzien van kapjes van Boheems kristal.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting
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Duitsland: toegangshek
Duitsland schonk het sierlijk geornamenteerde toegangshek. Het ontwerp
was van Bruno Möhring ze zijn vervaardigd door Schulz & Holdefleiss. Het
smeedijzeren hek is voorzien van bronzen medaillons. In de medaillons zijn
de personificaties van Concordia (Eendracht), Amicitia (Vriendschap), Pax
(Vrede) en Justitia (Gerechtigheid) uitgebeeld. In november 1912 werden de
hekken opgehangen in de zandstenen pijlers van de hoofdingang.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting
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Frankrijk: schilderij/gobelin-ontwerp
Frankrijk schonk drie schilderijen aan het Vredespaleis waaronder het
schilderij De verheerlijking van de Vrede van Luc-Olivier Merson. Dit schilderij
bevindt zich in de Kleine Rechtszaal, de zaal waar het Permanent Hof van
Arbitrage haar zittingen houdt. Eigenlijk was het de bedoeling dat het
een wandtapijt, of gobelin moest worden. Dit wandtapijt is er echter nooit
gekomen omdat Merson de Eerste Wereldoorlog niet overleefde. Nu hangt
er in de Kleine Rechtszaal een voorstudie van het tapijt. Het schilderij beeldt
een vrouw zittend op een troon uit, zij stelt de Godin van de Vrede voor.
Onder haar voeten vertrapt ze de Oorlog, gesymboliseerd door de liggende
man. De mannen en vrouwen die haar omringen stellen allen de kunsten,
wetenschappen en deugden voor.

Afbeeldingen: Carnegie Stichting

Groot Brittannië: gebrandschilderd glas in de Grote
Rechtszaal
Het officiële geschenk van Groot-Brittannië aan het Vredespaleis bestond
uit vier gebrandschilderde ramen, met de titel De ontwikkeling van het
Vredesideaal. Deze ontwikkeling is opgesplitst in viertijdsperioden: de oertijd,
de tijd van de veroveringen, de moderne tijd en de visionaire toekomst
waarin de voltooiing van het vredesideaal plaatsvond.
De veelkleurige ramen met allegorische voorstellingen zijn verdeeld in vier
grote en vier kleine panelen. In elk raam zijn personificaties, symbolen en
kenmerken behorend tot een bepaalde fase weergegeven. Het kleurgebruik
in de ramen is symbolisch, zo weerspiegelt de kleur van elk afzonderlijk raam
de stemming uit een bepaalde periode. De kleur wit staat voor de vrede,
duidelijk aanwezig in de ramen die de oertijd en de toekomst verbeelden.
Rood is de kleur van oorlog en bloedvergieten, vooral overheersend in het
raam van de tijd van de veroveringen. Verder is in elk raam een Latijnse
tekst weergegeven passend bij de tijdsperiode.

Het Vredespaleis - tempel voor de vrede in Den Haag
Japan: wandbespanning
Aan de voorzijde van het paleis bevindt zich in het midden de Salle du
Conseil Administratif, ook wel de Japanse Zaal genoemd. Deze ruimte
dankt haar naam aan de prachtige zijden wandbespanning die werden
gedoneerd door de Japanse regering. In 1909 kreeg de keizerlijke firma
van Kawashima Jimbei uit Kyoto de opdracht het geschenk te maken. De
wandbespanning bestaat uit negen panelen van verschillende grootte,
genaamd ‘Honderd bloemen en honderd vogels in de late lente en vroege
zomer’. Ze werden geweven in de traditionele ‘Tsuzure Nishiki‘-techniek,
een van de meest verfijnde, complexe en zeldzame technieken ter wereld
vanwege de uiterste concentratie, het geduld en de kundigheid die van
de werklieden vereist worden. Gedurende een periode van bijna vijf jaar
hebben in totaal 48.600 mensen dag en nacht gewerkt om dit prachtige
en kostbare kunstwerk te kunnen voltooien.
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