
350 jaar geleden maakte de 
Vrede van Breda (1667) een 
einde aan de Tweede Engelse 
Zeeoorlog.  Kort daarvoor had 
Jan Amos Comenius (1592-
1670) zijn oproep tot vrede 
laten drukken onder de titel 
Angelus Pacis; Engel van Vrede. 
Zijn ervaringen en zijn 
inzichten als theoloog, filosoof 

en politiek denker wilde hij in Breda delen met de gezanten uit de 
Nederlanden, Engeland, Frankrijk, Zweden en Denemarken. Deze 
gebeurtenis inspireerde Jaroslav Benda tot het glasraam dat zich in het 
Comenius Mausoleum te Naarden bevindt.  
 
Deze uitgave - ter gelegenheid van de herdenking van de Vrede van Breda 
-  is mogelijk gemaakt door: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Programma boekpresentatie en lezing 

 
Engel van de Vrede 

Jan Amos Comenius 

 
 

7 september 2017 
19:30 uur 

Stedelijk Museum Breda 
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Programma 
 
19:00   Inloop en ontvangst met koffie en thee 
19:20  Openingslied – kamerkoor Cantecleer, o.l.v.  

G. van den Dungen 
19:30  Opening en verwelkoming – R. Defilet,  

voorzitter Stichting de Spaansche Brabander 
19:35  Boekpresentatie, toelichting en achtergrond –  

prof. dr. H.E.S.  Woldring, emiritus hoogleraar  
  Vrije Universiteit Amsterdam 
20:10  Overhandiging eerste exemplaar 
20:15  Breda in de tijd van Comenius en de missies  

van de onderhandelaars – P. van de  
  Steenoven, geschiedkundige vereniging De  

Oranjeboom 
20:45  Afsluiting 
20:45 – Gelegenheid tot bezoeken van de  
22:00 tentoonstelling  en informeel samenzijn 
 
 
U wordt verzocht zich aan te melden voor de lezing en het museum. 
Aanmelden via: secretaris@despaanschebrabander.nl 
Vergeet hierbij niet te vermelden als u in bezit bent van een 
Museumjaarkaart. 
 
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om in de foyer bij de 
uitgever het boek te kopen. 
 
 

 
 
 

 
Locatie en routebeschrijving 
 
Stedelijk Museum Breda 
Boschstraat 22 
4811 GH Breda 
 
Parkeren: 
- In de Boschstraat is betaald parkeren beperkt mogelijk. 
- Er is voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein Beyerd-

Vlaszak. Vanaf daar is het via de Pasbaan slechts enkele meters lopen 
naar het museum. 

- Te voet vanaf station Breda (ca 10 minuten). Volg vanaf het station de 
bewegwijzering naar de Centrumzijde. Verlaat het stadspark aan de 
linkerzijde, route J.F. Kennedylaan-Vlaszak. Sla bij het kruispunt 
linksaf richting Boschstraat. Het museum bevindt zich aan 
rechterzijde. 

 

 
 

 

mailto:secretaris@despaanschebrabander.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTiI3orcfVAhXII1AKHdZuAkUQjRwIBw&url=http://www.uitpuntbreda.nl/nieuws/vrede-van-breda&psig=AFQjCNHY1imRHk0X1ALlKw2_XoXVUJjmaA&ust=1502272086454377

