
1.   Schilderij van de Engelse aristocraat en diplomaat Denzil Holles (1599-1680). Schilderij van Charles Spooner 
(1862-1938) naar een origineel van de Antwerpse portretschilder Jacob Huysmans (ca. 1633-1696)   
(Bron: Palace of Westminster Collection WOA 2721)
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Denzil�Holles,�een�Engels�aristocraat�

door
Ynze Alkema

Op 24 mei 1667 trok de delegatie van koning Karel II van Engeland, Schotland en Ierland 
in een plechtige optocht Breda binnen. Als de intocht iets duidelijk maakte, dan was het 
wel dat Karel II zich niet als de verliezer van de zeeoorlog met de Nederlanden wenste te 
beschouwen. Zijn delegatie stond onder leiding van Denzil Holles, first Baron Holles (1599 
- 1680), staatsman. Een man voor hachelijke klussen, zoals vredesonderhandelingen. Holles 
speelde in de eerste helft van de zeventiende eeuw een zeer prominente rol in de vele heftige 
politieke conflicten in Engeland. Hij werd adviseur van Karel II, nadat hij eerder in conflict 
was gekomen met zowel koning Karel I als Oliver Cromwell. Denzil Holles was voor alles 
een presbyteriaan en een aristocraat, die geloofde dat zijn land geregeerd diende te worden 
door de koning en de aristocratische families. Maar dan moesten koning en aristocratie zich 
wel aan de constitutie houden.

In deze bijdrage wordt naar Holles gekeken als parlementariër, in de context van de 
constitutionele geschiedenis van Engeland vanaf het moment dat Holles in 1624 zitting 
nam in het House of Commons tot aan de Restoration in 1660. In dat jaar kwam Karel II 
uit ballingschap terug naar Londen, via Breda en Den Haag. En er wordt gekeken naar de 
Engelse opstelling voor en tijdens de vredesonderhandelingen in Breda en de rol die Holles 
daarbij speelde.

| Het Engelse parlement: van Tudor naar Stuart

Engeland had sinds 1265 een parlement dat bestond uit een House of Lords en een House of 
Commons. Dat laatste huis, waarvan Denzil Holles lid werd, bestond uit vertegenwoordigers 
van de counties. Het zag in eerste instantie toe op de centrale belastingheffing. De beide 
kamers van het parlement waren sinds Hendrik VIII (1491 - 1547) bijzonder trouw aan de 
koning. Hendrik had Engeland protestants gemaakt om van de eerste van zijn uiteinde-
lijk zes vrouwen te kunnen scheiden. In de nasleep daarvan had hij de bezittingen van de 
katholieke kloosters verbeurd verklaard en deze onder de gentry verdeeld. Op die manier had 
hij een nieuwe adel geschapen die hem zeer dankbaar was voor de door hem geschonken 
rijkdom.

Waren de betrekkingen tussen de koningen en het parlement onder het huis Tudor 
goed, na het overlijden van koningin Elizabeth in 1603 veranderde dat. De troon werd 
overgenomen door het huis Stuart. Elizabeth werd opgevolgd door James I, de protestantse 
zoon van de door Elizabeth onthoofde katholieke Mary Stuart, queen of Scotts. James had 
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een neiging tot absolutisme. En tot het voeren van oorlogen, wat hem veel geld kostte. Dat 
geld moest met het heffen van belastingen worden gevonden. In zijn zoektocht naar geld 
vonden James en zijn opvolgers het House of Commons tegenover zich.

Aan het begin van de zeventiende eeuw had het Engelse parlement geen grote perma-
nente rol in het regeren van het land. Het functioneerde als een soort van tijdelijk advies-
comité, dat alleen bijeen kwam wanneer de koning dat nodig vond. Hoe lang het parle-
ment bij elkaar bleef, was ook aan de koning. Hij kon het ieder moment ontbinden. Echter, 
in de loop van de eeuwen had het parlement wel zoveel de facto macht verworven, dat de 
koning het parlement niet oneindig kon negeren. Dat kwam doordat alleen de gentry in 
staat was om op een effectieve manier belastingen binnen te halen, in hoeveelheden die 
alle vormen van inkomsten van de kroon ver oversteeg. En de gentry werd vertegenwoor-
digd door het House of Commons.1

| Karel I

De vader van Denzil Holles, de Earl of Clare, was een uitgesproken tegenstander van de 
Stuarts en hij weigerde dan ook gunsten van Karel I aan te nemen toen die in 1625 de troon 
besteeg. Holles zelf, die een jeugdvriend was van Karel, ontwikkelde zich vanaf 1624, toen 
hij voor Mitchell in Cornwall lid werd van het House of Commons, ook al snel tot een tegen-
stander van de absolutistische politiek van de nieuwe koning.

Met Karel I werden de tegenstellingen tussen de koning en het parlement verder 
verscherpt. Dat begon al met zijn huwelijk met de katholieke Henrietta Maria van 
Frankrijk in 1625. En met het voortzetten van de oorlog tegen Spanje, die James I was 
begonnen. Het parlement weigerde die oorlog nog langer te bekostigen. Karel liet het 
parlement daarom vanaf 1626 meerdere malen schorsen. Ondertussen vond hij een nieu-
we, dubieuze manier om toch geld binnen te krijgen: wie weigerde te betalen verdween 
in de gevangenis. Als reactie kwam het parlement daarop in 1628 met de Petition of Rights, 
waarin het zekerheden verlangde tegen de willekeurige arrestaties en belastingheffingen 
door de koning. De petitie beperkte de heffing van niet door het parlement goedgekeurde 
belastingen; de gedwongen inkwartiering van soldaten; de gevangenname zonder reden; 
en het gebruik van de krijgswet. Omdat Karel dringend geld nodig had voor het voeren 
van zijn oorlog, kon hij niet anders dan de petitie accepteren.

Een jaar later kwamen parlementsleden regelrecht tegen de belastingpolitiek van Karel 
in opstand. Daarbij speelde Denzil Holles een enigszins gewelddadige hoofdrol. Toen op 
2 maart de speaker, op last van de koning het parlement wilde verdagen, omdat dit de 
belastingheffing door de koning aan de orde wilde stellen, wierp Holles zich samen met 
sir Walter Long op de man en maakte hem duidelijk dat hij zo lang op zijn zetel moest 
blijven zitten als zij dat wilden. Vervolgens declameerde Holles, onder gejuich, uit het 
hoofd de Protestations, de declaratie van het House of Commons uit 1621 die het parlement, 
zeer tegen de zin van James I, het recht had gegeven om over buitenlandse politiek te 
mogen spreken. Ondertussen beukte de Gentleman Usher of the Black Rod (de functionaris 
verantwoordelijk voor de veiligheid van het parlement) op de gesloten deur van de verga-
derzaal en liet de koning de wacht halen en een arrestatiebevel opstellen. Ondanks dat 
Holles verklaarde dat hij de koning en het land geen grotere dienst had kunnen verlenen, 
werd hij de volgende dag gearresteerd. Hij weigerde vervolgens te verklaren dat hij zich 
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voortaan goed zou gedragen. Ook weigerde hij te erkennen dat de rechtbank het recht 
had te oordelen over vermeende misdrijven die zich in het parlement zouden hebben 
voorgedaan. Hij werd veroordeeld tot een geldboete en gevangen gezet in de Tower of 
London, voor een onbepaalde periode die zo lang zou duren als de koning dat nodig achtte. 
Voor zijn onderhoud in de gevangenis moest hij zelf zorgen.2

| Personal Rule

Karel besloot in de nasleep van de gebeurtenissen verder te regeren zonder het parlement. 
De schorsing van het parlement zou deze keer elf jaar duren en kwam bekend te staan als de 
Eleven Years Tyranny of de Personal Rule, afhankelijk van hoe men deze periode van regeren 
zonder parlement betrachtte. De aristocratische elite was zeer ontstemd over het optreden 
van Karel, bij het volk maakte de koning zich in deze jaren meer populair. Gedurende de 
Personal Rule werd de politiek van Karel bepaald door zijn gebrek aan financiële midde-
len. Om zonder het parlement uit te kunnen komen, moest hij oorlogen voorkomen. Maar 
hoewel hij vrede sloot met Frankrijk en Spanje kwam er geen einde aan de financiële proble-
men van de koning.

Holles kwam in 1630 op borg vrij. Hij bleef tot 1638, toen hij uiteindelijk zijn boete 
betaalde, verbannen uit Londen. Rond die tijd was hij één van de drijvende krachten 
achter het verzet tegen de ship money. Ship money was een uit de Middeleeuwen stammen-
de belasting die direct door de koning werd opgelegd aan bewoners van de kuststreken, 
zonder toestemming van het parlement, om de Royal Navy te financieren. De pogingen 
van Karel I vanaf 1635, in vredestijd, ship money te heffen in alle counties leidde tot sterk 
verzet. De tegenstanders van deze belasting beweerden dat deze illegaal was. Voor de 
rechter kregen ze echter geen gelijk.

| Van het einde van de Personal Rule tot de Burgeroorlog

In 1640 was de financiële situatie van de koning weer zo dramatisch slecht, dat hij niets anders 
kon doen dan een einde maken aan de Personal Rule door het parlement bij elkaar roepen.

Tijdens zijn Personal Rule had Karel zich bekeerd tot het High Anglicanism, een versie 
van de Kerk van Engeland waarin sacramenten een belangrijke rol speelden. Om deze 
verandering te bekrachtigen, benoemde hij William Laud, zijn belangrijkste politieke 
adviseur, in 1633 tot aartsbisschop van Canterbury. De puriteinen beschuldigden Laud 
direct van het herinvoeren van het katholicisme. Karel wilde ondanks de kritiek dezelfde 
veranderingen opleggen aan de Kerk van Schotland, zodat er één uniforme kerk in heel 
Brittannië zou ontstaan. De Schotten echter hielden vast aan een presbyteriaanse kerk, 
zonder bisschoppen en zonder inmenging van de kroon. Zij kwamen tegen kerkpolitiek 
van de koning in verzet. Daarop trok Karel in 1639 tegen hen ten strijde en begon de 
Bisschop’s War. De oorlog verliep desastreus voor de koning en hij was nog hetzelfde jaar 
gedwongen een wapenstilstand te aanvaarden.

1 House of Commons of England.
2 Denzil Holles, 1st Baron Holles.
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Op verzoek van Karel kwam het parlement daarop in april 1640 weer bij elkaar. Holles 
nam deze keer plaats namens Dorchester. Drie weken later, nadat het House of Commons 
had geweigerd in te stemmen met de voorstellen van Karel, besloot de koning het parle-
ment weer te ontbinden. Vanwege zijn korte bestaan werd dit parlement al snel het Short 
Parliament genoemd. Het werd in november van hetzelfde jaar opgevolgd door het Long 
Parliament, dat het met een onderbreking van 1640 tot 1648 vol zou houden tot 1660.

Weer had Karel geld nodig, nadat het slecht uitgeruste leger dat hij die zomer toch naar 
Schotland had gestuurd geen partij bleek voor de Schotten. De Schotten versloegen het 
koninklijke leger en trokken Engeland binnen. Karel had nu als koning van Schotland 
geld nodig om het Schotse leger in Engeland te betalen en als koning van Engeland om het 
Engelse leger te betalen in de strijd tegen de Schotten. De in allerijl bijeengeroepen Hoge 
Raad maakte de koning duidelijk dat hij geen andere keuze had dan het parlement weer 
bijeen te roepen.

2.  Schilderij van Denzil Holles gemaakt rond 1640 door de Engelse portretschilder Edward Bower (bron: Wikipedia)
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Het House of Commons kwam in 1640 behalve met belastingwetten met meerdere wetten 
gericht tegen de bisschoppen van de Engelse kerk. Het was daarbij niet erg succesvol, want 
de wetten werden allemaal door het House of Lords tegengehouden. Ook Holles, als één van 
de leiders van de presbyteriaanse factie, was kritisch over de bisschoppen. Aan het einde 
van 1640 was hij het die William Laud in het parlement van verraad beschuldigde. Het 
duurde nog tot 1643 voordat het tot een proces kwam, waarin Laud er van werd beschul-
digd  een (kerkelijke) staat binnen de staat te hebben ingevoerd. Hoewel Laud niet schuldig 
was aan de belangrijkste aanklachten, werd hij desondanks veroordeeld en in januari 1645 
terechtgesteld.

Holles was in deze tijd vooral druk met de Ierse opstand, de onafhankelijkheid van de 
rechtbanken en hij sprak zich nadrukkelijk uit tegen het tolereren van rooms-katholie-
ken. Hij was in het voorjaar van 1641 één van de opstellers van de Protestation of 1641, een 
poging om een Engelse burgeroorlog te voorkomen: iedere man van achttien jaar en ouder 
zou trouw moeten zweren aan de koning en aan de Engelse kerk, om zo het ware geloof 
te ondersteunen.

Curieus was de speech die Holles in juli 1641 in het House of Lords hield uit naam 
van koningin Elizabeth van Bohemen. Elizabeth was de oudste dochter van James I. Zij 
was getrouwd met Friedrich V van de Pfalz, die een jaar lang de protestantse koning van 
Bohemen was, totdat hij in 1620 werd afgezet door Ambrogio Spinola, die met een leger 
van 25.000 man vanuit de Zuidelijke Nederlanden via de Pfalz naar Praag trok en Friedrich 
daar versloeg. Friedrich en Elisabeth vluchtten naar Den Haag, naar zijn neef Maurits 
van Oranje Nassau. Namens Elizabeth sprak Holles loyaliteit uit aan de koning en aan de 
koninklijke familie en benadrukte hij het belang van steun aan protestanten overal in 
Europa.

Datzelfde jaar stelde hij samen met John Pym, de leider van de oppositie tegen de 
koning in het parlement, de Grand Remonstrance op. De remonstrance, of vermaning, 
somde in 204 punten alle bezwaren van het parlement op tegen de politiek van de koning. 
De remonstrance vroeg verder om het verwijderen van alle bisschoppen uit het parlement 
en het recht van veto over alle benoemingen door de Kroon. Niemand werd in de remon-
strance bij naam genoemd en er werden geen directe beschuldigingen tegen de koning 
geuit. In plaats daarvan werd de toestand in het land geweten aan een rooms-katholieke 
samenzwering. Spil in het katholieke complot zou de bisschop van Canterbury zijn. De 
remonstrance splitste het House of Commons: het voorstel werd met 159 tegen 148 stem-
men aangenomen en de aanvaarding leidde er toe dat een aantal prominente criticasters 
van de koning in het parlement van kant wisselden en zich aansloten bij de royalistische 
factie.

In reactie liet Karel weten dat hij weigerde bisschoppen af te zetten en hij ontkende dat 
zijn ministers schuldig waren aan welke overtreding dan ook. De koning zei een ander 
beeld te hebben van de staat waarin Engeland verkeerde en dat, wat betreft religieuze 
zaken, hij gekant bleef tegen het katholicisme, maar dat het ook nodig was de Engelse 
kerk te beschermen tegen ‘schismatics and separatists’.3

3 Grand Remonstrance.
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| De Engelse Burgeroorlog

Begin januari 1642 trok de koning met 400 soldaten naar het House of Commons. Hij was 
op zoek naar de Five Members, vijf parlementsleden die hij er van verdacht de puriteinen te 
hebben opgejut om de Schotten tijdens de Bisschop’s War zo ver te krijgen dat deze Engeland 
binnen zouden vallen. Verder zouden zij de Londense mob tegen hem hebben willen opzet-
ten. En ze zouden van plan zijn geweest de koningin te beschuldigen van betrokkenheid bij 
katholieke samenzweringen. De koning besloot de vijf mannen te arresteren. Eén van de vijf 
was Denzil Holles, die een paar weken voor de koninklijke inval in het parlement niet was 
ingegaan op het verzoek van Karel om plaats te nemen in zijn regering.

Nadat zijn poging om de five members in Westminster te arresteren was mislukt, 
vluchtte Karel met zijn familie naar Oxford. Voor Holles waren de beschuldigingen van 
de koning reden om nog ferventer tegen diens politiek te ageren. Hij stond erop dat de 
beschuldigingen tegen hem zouden worden opgeheven. Tegelijkertijd begon hij aan een 
aanklacht tegen de hertog van Richmond, een familielid van koning, één van zijn raads-
mannen en een lid van de royalistische factie. Een half jaar later klaagde hij zelfs negen 
lords aan, die Londen al met de koning hadden verlaten.

De burgeroorlog begon in de loop van de zomer, nadat onderhandelingen tussen de 
koning en het Long Parliament niets hadden opgeleverd. Het land raakte verdeeld: de koning 
werd met name gesteund door het platteland en de economisch minder ontwikkelde gebie-
den in het noorden en westen van het land. Het parlement kreeg steun van de industrieste-
den en de economisch ontwikkelde regio’s in het zuiden en oosten van het land.

Holles trok aan het begin van de oorlog als militaire leider ten strijde. Zijn carrière als 
militair was kort en niet erg succesrijk. Hij behaalde een enkele overwinning, maar was 
de oorlog al snel zat. In september 1642 liet hij het parlement weten dat hij van visie was 
veranderd. Hij voorzag dat de oorlog, hoe die ook zou eindigen, enkel kon leiden tot de 
onderdrukking van de constitutie en van de gematigde facties. Hij was bang dat de macht 
zou verschuiven van de koning en de adel naar de parlementsleiders. Hij pleitte voor vrede 
en voor concessies door beide partijen. Zijn standpunten leidden tot een breuk met Pym 
en de andere leiders die vastbesloten waren de strijd voort te zetten.

Door zijn standpunten en door wederzijdse beschuldigingen, kwam Holles steeds vaker 
in conflict met de legerfactie en met Oliver Cromwell. Ondanks waarschuwingen bleef 
Holles Cromwell aanvallen. Hij beschuldigde hem van lafheid en was van mening dat 
Cromwell zijn successen enkel aan geluk te danken had. Aan het einde van 1644 stelde 
Holles voor Cromwell te beschuldigen van opruiing. Hijzelf werd er daarop van beschul-
digd geheime gesprekken met de koning te voeren. 

Het duurde nog tot 1647 voordat de legerfactie Holles, samen met tien andere parle-
mentsleden, durfde aan te pakken. De Eleven werden beschuldigd van misdrijven tegen 
de staat. De elf besloten daarop, om geweld te voorkomen, uit het parlement te treden. 
Toen kort daarop een groot deel van het parlement overliep naar het leger, besloot Holles 
in augustus Engeland te verlaten. Hij vluchtte naar Normandië.

De zomer van het volgende jaar bracht Holles, die was terug gekeerd naar Engeland, groten-
deels door in de Tower of London. Halverwege augustus werden de elf vrijgepleit en namen zij 
hun zetels in het parlement weer in. Holles werd in september naar Newport gestuurd om met 
de koning te onderhandelen. Daar wierp hij zich aan de voeten van Karel en smeekte hem geen 
tijd te verliezen met zinloze onderhandelingen en zich meegaand op te stellen.
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Het einde van de Tweede Engelse burgeroorlog kwam toen Karel, die in mei 1648 toevlucht had 
gezocht bij een Schots leger, door de Schotten aan het Engelse parlement werd overgedragen.4 
Het parlement besprak daarop of het de koning nog wel terug wilde zien op de troon, na al zijn 
geheime pacten en de wijze waarop hij zijn volgers had aangezet hun beloftes te breken. Toch 
waren er nog steeds parlementsleden die Karel als hun monarch zagen. Het New Model Army, het 
leger van het parlement, dacht daar anders over. In december 1648 trok het op tegen het parle-
ment, arresteerde 45 parlementsleden en weigerde 146 anderen de toegang. Dit was Pride’s Purge, 
de zuivering onder leiding van Thomas Pride. De 75 parlementariërs die wel werden doorgelaten 
vormden het Rump Parliament. Dit parlement kreeg de opdracht om uit naam van het Engelse 
volk een hooggerechtshof op te zetten om Karel te berechten. Karel werd schuldig bevonden 
aan hoogverraad en op 30 januari 1649 onthoofd. Holles had Engeland toen alweer verlaten.

Twee weken later werd Karel, de oudste zoon van Karel I, in St. Helier op Jersey 
gekroond tot koning Karel II.

| De Commonwealth of England en het Protectorate

In 1649 was de antipathie tegen de koning zo groot, dat de republikeinse leiders de 
monarchie compleet durfden af te schaffen. Zij richtten de Commonwealth of England op, 
de Engelse republiek, onder leiding van het Rump parliament en een Council of State die 
werd voorgezeten door Oliver Cromwell. In 1653 werd Cromwell Lord Protector van de 
Commonwealth of England, Scotland and Ireland. De periode tot de dood van Cromwell in 
1659 kwam bekend te staan als het Protectorate.

Over Holles is weinig te melden uit deze periode. Bekend is dat hij Karel II in 1651 
adviseerde, dat wanneer deze een kans wilde maken op een restauratie van de monarchie, 
hij tot een vergelijk met de Schotten moest zien te komen. Nadat dit was gebeurd weigerde 
Holles echter het aanbod van Karel om tot diens regering toe te treden. In 1654 ontving 
hij een pas van Cromwell, die zich leek te willen verzoenen met tegenstanders van zijn 
regering. Holles vertrok daarop naar Engeland, hoewel het niet duidelijk is wanneer. 
Omdat de stemming van Cromwell aan veranderingen onderhevig was, belandde Holles 
weer in de gevangenis. In september 1659 werd hij op bevel van de Council vrij gelaten.

| De Restoration

Aan het einde van datzelfde jaar 1659 trok legerleider George Monck met zijn troepen vanuit 
Schotland op naar Londen. In Londen herstelde hij het Long Parliament. Denzil Holles was 
aanwezig in Northumberland House waar onder leiding van Monck de Restoration werd 
beklonken. Op 21 februari 1660 nam Holles zijn plaats in het parlement weer in en twee 
dagen later werd hij gekozen in de raad die het land regeerde tot er een einde zou komen aan 
het interregnum. Hij werd gekozen tot voorzitter van het Comité van Zeven dat een antwoord 
moest geven op de door Karel II opgestelde Declaratie van Breda.5

4  De eerste (1642 - 46) en tweede (1648 - 49) burgeroorlog waren oorlogen tussen de aanhangers van Karel I en aanhangers van het Long 
Parliament, de derde burgeroorlog (1649 - 51) was een oorlog tussen aanhangers van Karel II en aanhangers van het Rump Parliament.

5  De Declaratie van Breda moet niet verward worden met het Verdrag van Breda dat Karel II in 1650 met het Schotse parlement sloot, toen hij 
in ballingschap in Breda was. Het parlement werd gedomineerd door de Kirk Party. De Kirk Party stond erop dat Karel het presbyterianisme 
in de kerken van alle drie de koninkrijken zou accepteren. Eerder zou hij niet gekroond kunnen worden tot koning van Schotland. De onder-
handelingen begonnen in1649 in Den Haag en werden in 1650 in Breda voortgezet. Het verdrag werd op 1 mei 1650 ondertekend.
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De Declaratie van Breda bestond 
uit een aantal brieven aan Monck, 
het parlement en de stad Londen. 
Deze waren geschreven in Brussel 
in de Spaanse Nederlanden, waar 
Karel sinds 1656 verbleef. Omdat 
Engeland sinds 1655 in oorlog was 
met Spanje, adviseerde Monck 
de koning om naar het noorden 
te trekken. Een bericht van een 
toekomstig koning verstuurd 
vanuit vijandelijk gebied was 
moeilijk uit te leggen. Karel 
vertrok daarop naar de Verenigde 
Nederlanden en verstuurde zijn 
declaratie op 4 april vanuit Breda. 
In de declaratie deed Karel beloftes 
rondom zijn troonopvolging, zoals een generaal pardon voor al de vijanden van hem en zijn 
vader, mits zij hem zouden erkennen als de wettig monarch.
Op 2 mei besloot het parlement dat het land geregeerd diende te worden door de Koning, 
de Lords en de Commons. Karel werd uitgenodigd naar Engeland te komen om de kroon 
in ontvangst te nemen. Op 8 mei verklaarde het parlement dat Karel de wettige monarch 
was geweest sinds 30 januari 1649, de dag dat zijn vader werd onthoofd. Karel zelf bleef nog 
tot 14 mei in Breda, waarna hij doorreisde naar Den Haag, waar hij door de Staten Generaal 
werd ontvangen als de heersende koning van Engeland. Er werd een groot aantal feesten en 
bijeenkomsten georganiseerd te zijner ere. Tot grote zorg van raadpensionaris Johan de Witt, 
die in de festiviteiten een hernieuwde belangstelling voor het huis van Oranje zag.

Ook Holles vertrok naar Den Haag, om daar de koning officieel uit te nodigen terug 
te keren naar Engeland. Hij verliet Den Haag alweer voordat Karel vertrok, om diens 
ontvangst in Engeland voor te bereiden. Karel zelf vertrok op 23 mei vanuit Scheveningen 
en was op 29 mei terug in Londen.

Denzil Holles werd op 5 juni opgenomen in de Privy Council, het adviescollege van de 
nieuwe koning. En later dat jaar was hij één van de 34 gevolmachtigden die de konings-
moord berechtten. Op 20 april 1661, drie dagen voor de kroning van Karel in Westminster 
Abbey, werd Holles benoemd tot baron Holles van Ilfield en maakte hij daarmee de stap 
naar het House of Lords.
Van 1663 tot 1667 was Holles de ambassadeur van Engeland in Parijs. Misschien had hij 
dit voorrecht te danken aan zijn aanhoudend kritische opstelling in de Privy Council en 
het House of Lords. Als ambassadeur deed Holles al aan het begin van de Tweede Engelse 
Zeeoorlog een, uiteindelijk vergeefse, poging om te voorkomen dat Frankrijk zich aan 

3.  Schilderij door John Michael Wright of zijn 
atelier van de Engelse koning Karel II. Het 
schilderij dateert uit de periode 1660-1665. 
(bron: wikipedia)
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Nederlandse zijde in de oorlog zou mengen. (Frankrijk had immers in 1662 een verdrag van 
bijstand met de Nederlanden gesloten.) Hij bevond zich in Parijs niet in een eenvoudige posi-
tie vanwege het totale gebrek aan ondersteuning vanuit Londen. Toen Frankrijk Engeland 
in januari 1666 uiteindelijk toch de oorlog verklaarde, bleef Holles op zijn post. Pas vijf 
maanden later werd hij door Londen terug ontboden.

| De Vrede van Breda

In november 1665 deden de Staten Generaal van de Nederlanden Karel II een eerste voorstel 
om tot een vrede tussen Engeland en de Nederlanden te komen. Zij stelden voor om de 
vredesonderhandelingen te voeren op basis van één van de twee volgende principes:

1.  beiden partijen zouden datgene wat ze gedurende de oorlog verkregen hadden terug 
geven;

2. beide partijen zouden behouden wat ze gedurende de oorlog hadden verkregen.6

Een half jaar later hernieuwden de Staten het voorstel tijdens een conferentie in Parijs, 
waaraan namens de Nederlanden Coenraad van Beuningen en namens Engeland Denzil 
Holles deelnamen. Tot echte vredesonderhandelingen leidde dit niet. Karel reageerde niet 
op het Nederlandse voorstel, hij verwachtte waarschijnlijk meer voordeel uit het voorzet-
ten van de oorlog.

Wat de Engelse koning uit het nu herhaalde Nederlandse voorstel kon opmaken, was dat 
de Staten bereid waren tot vrede en dat hij wist onder welke voorwaarden. Het was aan hem 
om het (voor hem) juiste tijdstip te bepalen. Dus, toen de Staten hem op 17 september 1666 
weer een brief stuurden met een vredesvoorstel reageerde hij eerst niet. De brief kwam 
namelijk op het moment dat Karel een grote som geld van het parlement verwachtte, 
bedoeld om de oorlog voort te zetten. Pas toen hij zeker was van het geld stuurde hij een 
boze brief terug. Hij schreef dat hij ontevreden was over de Nederlandse handelswijze en 
over de lasterlijke praat van de Staten die hem tot agressor maakte. Hij wees alle voorstellen 
af. Wel accepteerde hij het idee om Zweden aan te wijzen tot bemiddelaar.7 Door dit te doen 
was het aan hem om een plaats aan te wijzen waar deze bemiddeling plaats zou kunnen 
vinden. Zo won hij weer tijd.

In eerste instantie stelde Karel Londen voor. Dat was voor de Staten acceptabel, maar 
niet voor de koningen van Frankrijk en Denemarken, die sinds begin 1666 ook in oorlog 
waren met Engeland. Vervolgens stelde hij in januari 1667 Den Haag voor, omdat hij 
wist dat die plaats onacceptabel was voor Johan de Witt vanwege de aanwezigheid daar 
van de Oranje-Nassaus. De Witt wilde niet dat de Engelse onderhandelaars langere tijd 
in hun nabijheid zouden verkeren. Hij regelde dat Lodewijk XIV niet akkoord wenste 
te gaan met Den Haag als conferentiestad. Lodewijk stelde vervolgens Dover voor. Toen 
Dover door Karel werd afgewezen stelde de Franse koning Breda, Den Bosch of Maastricht 
voor. Karel, die ondertussen zijn betalingen binnen had, had geen belang meer bij verder 
uitstel en liet op 18 maart weten dat hij voor Breda had gekozen. Op 10 mei zouden daar 
de onderhandelingen beginnen.

6 Thoyras,The History of England,290.
7  De latere Engelse onderhandelaar in Breda, Henry Coventry, had in 1664 als Engels ambassadeur in Stockholm een verdrag met Zweden tot 

stand gebracht. 
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De Engelse gevolmachtigden, Denzil Holles en Henry Coventry kwamen op 10 mei met 
hun delegatie aan in Terheijden. De delegatie bestond niet alleen uit diplomaten; er waren 
ook vertegenwoordigers van de Engelse Oost-Indische Compagnie in opgenomen, die erop 
toe moesten zien dat de belangen van de firma onder de aandacht van de onderhandelaars 
bleven. In de dagen na hun aankomst in Terheijden werden er incognito bezoeken gebracht 
door en aan de Franse onderhandelaars in Breda. Waarschijnlijk werd er direct werk gemaakt 
van het realiseren van de opdracht die de delegatie had mee gekregen om te proberen een 
wig te drijven tussen Frankrijk en de Nederlanden.

Pas op 24 mei maakte de Engelse delegatie zijn officiële intocht in Breda. De gevolmachtigden 
maakten daar direct moeilijkheden over de uitleg van het gekozen onderhandelingsprincipe. 
Eerder, in hun brief van september 1666 hadden de Staten wederom hun twee voorstellen 
gedaan voor het onderhandelingsprincipe. Daarbij hadden zij geen nadere uitleg gegeven bij het 
tweede principe, de ‘uti possidetis’. Karel, in een brief van april 1667 aan de Staten, liet weten dat,

“We take this opportunity to declare to you, that we accept the choice proposed to us, that is, that 
each party shall keep whatsoever he has taken during this war, which being granted, we shall 
order our ambassadors to proceed in the present treaty, upon the foundation of that made between 
us in the year 1662.” 8

4.   Portret van Henry Coventry (1619-1686), de tweede Engelse onderhandelaar in Breda. Hij is een zoon van de baron van 
Coventry en studeert in Oxford. Hij is daarna een tijdje kapitein het Nederlandse leger. Coventry werkt nauw samen 
met koning Karel II en is diens ambassadeur in Zweden tussen 1664 en 1666. Zijn grafmonument is nog steeds te 
zien in de kerk van St Mary Magdalene in Croome D’Abitot in het graafschap Worcestershire in de West-Midlands. 
(bronnen: National Portrait Gallery Londen:portret en Wikipedia: graf)
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Karel ging dus niet uit van de door Cromwell gesloten Vrede van Westminster uit 1654, 
maar van het door hemzelf gesloten Verdrag van Whitehall uit 1662. Hij bepaalde dat alles, 
verkregen sinds het sluiten van dat verdrag, behouden mocht worden. De vergoeding die 
hij wel van de Staten eiste was voor de schepen Good Hope en Bon Adventure, die verloren 
waren gegaan voor 1662. Verder was hij van mening dat de Staten hem volgens het Verdrag 
van Whitehall het nootmuskaateiland Pulau Run in Oost-Indië moesten teruggeven. De 
opstelling van de Engelse koning werd ingegeven door de belofte die hij had gedaan aan 
het begin van de oorlog, namelijk dat hij zou zorgen voor vergoeding voor alle door Engelse 
onderdanen opgelopen schade. Daarmee had hij de Engelsen enthousiast gemaakt voor 
de oorlog. Het vraagstuk van de uti possidetis werd een erekwestie voor beide partijen en de 
onderhandelingen liepen vast. Karel was alleen bereid zijn claim op Pulau Run op te geven. 
Dat de Engelsen zich zo durfden op te stellen, had ook te maken met hun verwachting, dat 
de Witt een snelle vrede wilde in verband met de dreigende opmars van de Fransen in de 
Zuidelijke Nederlanden.9

5.   De Engelse diplomaten gaan op maandag 5 mei 1667 in Engeland aan boord van de schepen die hen naar Vlissingen 
zullen brengen. Lord Denzil Holles reist met het fregat Kent, dat onder het commando staat van kapitein Silver. Lord 
Coventry stapt aan boord van het fregat Amity met als kapiteit Poyn. Beide schepen voeren een witte vlag aan de 
hoogste mast. Op donderdag 8 mei arriveren ze in Vlissingen. Vanuit Vlissingen zullen ze verder varen naar Terheijden 
bij Breda om daar op 10 mei af te meren. (bron prent: Rijksmuseum, RP-P-OB-79.261)

8 Thoyras, The History of England, 292. 
9 Rommelse, The Second Anglo-Dutch War, 180.
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De Staten kwamen tot de conclusie dat Karel geen vrede wilde; hij bleef moeilijk doen over 
een kwestie met zo weinig consequenties. Om de onderhandelingen onder druk te zetten 
werd besloten de vloot onder leiding van Michiel de Ruyter naar Engeland te sturen. Nadat 
die eerst op 22 juni de op de Medway opgelegde Engelse vloot grotendeels had vernietigd en 
vervolgens een constante bedreiging vormde voor de kust van Engeland, kwam er schot in 
de onderhandelingen. Engeland was “beaten into the peace”, zoals werd opgemerkt vanuit 
de Engelse delegatie.10 De vertegenwoordigers van de Engelse Oost-Indische Compagnie 
werden naar Londen teruggeroepen. De kwestie van de twee schepen werd opgegeven en 
binnen tien dagen, op 30 juni, was er een verdragstekst. Op 2 juli vertrok Henry Coventry, 
de andere Engelse diplomaat,  naar Londen voor de goedkeuring van de tekst door Karel 
II. Op 8 juli was hij met de koninklijke goedkeuring terug in Breda en op 21 juli werd het 
vredesverdrag van Breda ondertekend.

De druk die de Nederlandse marine op de Engelse onderhandelaars onder leiding van Denzil 
Holles in Breda legde, leidde niet tot een slechte uitkomst van de onderhandelingen voor 
Engeland. In tegendeel, de koloniale afspraken waren het resultaat van een zakelijke afwe-
ging: de Engelse en Nederlandse machts- en handelsgebieden werden uit elkaar gehaald en 
verdeeld. (De door Holles en Coventry voorgestelde ruil van de door de Engelsen veroverde 
Nederlandse kolonie in Noord-Amerika tegen Suriname werd door de Nederlandse delegatie 
afgewezen.) Het handelsverdrag, dat onderdeel uitmaakte van het vredesverdrag, gaf geen 
aanleiding tot het wijzigen van bestaande wetgeving in Engeland of het opstellen van nieu-
we wetten, de Akte van Navigatie uit 1660 en het Verdrag van Whitehall uit 1662 werden 
niet aangepast. En de Engelsen hebben wat zij de Nederlanders toestonden op het punt 
van scheepvaart naar Engeland niet als concessie gevoeld. Wat de Nederlanden claimden 
in de onderhandelingen in Breda te hebben gekregen, hadden ze in werkelijkheid al lang. 
Ze hadden de teksten van de Akte van Navigatie en het Verdrag van Whitehall alleen nooit 
goed genoeg gelezen.11 In Engeland zelf werd de vrede met gemengde gevoelens ontvangen. 
Over één ding was men het eens; de koning had de oorlog slecht gevoerd. Karel zelf was 
niet echt ontevreden. De vrede was dan misschien vernederend, de oorlog had hem geen 
windeieren gelegd: veel van het geld dat hij had ontvangen voor het voeren van de oorlog 
had hij niet uitgegeven.
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6.  De intocht op 24 mei 1667 van de Engelse diplomaten in Breda. (bron: Atlas van Stolk, Rotterdam) 

  Een Engelse diplomaat die deel uitmaakt van de delegatie heeft een uitgebreid verslag geschreven van deze 
spectaculaire intocht (A Narrative, p. 9-13). ‘Op dinsdag 24 mei gaan de twee Engelse diplomaten [Denzil Holles 
en Henry Coventry] met hun gevolg incognito van Breda naar het Speelhuis [in de Belcrum]. Dit Speelhuis is een 
aangenaam zomerhuis in het park van de Prins van Oranje, gelegen op enige afstand van de stad. Ze brengen daar 
enige tijd door, totdat de heer Valkenhaen, Luitenant-Gouverneur van de stad zijn opwachting komt maken bij de 
diplomaten. Sir George Charnock, de Knight Martial, stelt direct hierna op verzoek van de diplomaten de stoet op:  
eerst acht stalknechten te paard, direct gevolgd door acht pages, allemaal gekleed in de rijk uitgevoerde livreien 
van de ambassadeurs. Dan volgen vier trompetblazers van de koning. Daarnaast rijden de twee heren van de 
ambassadeurs op een paard. Voor de koetsen van de ambassadeurs rijdt de Knight-Marshal van de ambassade, met 
in zijn hand een rijk versierde batton of staf, het symbool van zijn functie. Zijn paard wordt aan beide zijden begeleid 
door een bediende te voet, gekleed in het livrei van de ambassadeurs. Na hen komt zijn excellentie Lord Holles in zijn 
eerste koets. Deze koets heeft door de versieringen en de paarden een rijke en koninklijke uitstraling. In deze koets 
rijden de ambassadeurs, vergezeld door de markies van Hauterive, gouverneur van Breda en de heer Seneschy en 
enige andere personen, die zonen en broers zijn van adellijke personen. De schildknaap Nicholas Morice, zoon van Sir 
William Morrice, Principal Secretary of State, zit ook in deze koets. Deze Nicholas is door de Engelse koning speciaal 
aangesteld als secretaris van de delegatie. Hij is een heer van uitstekende komaf, vooral vanwege zijn ijverige en 
voorzichtige afhandeling van de werkzaamheden van de delegatie. De koets wordt aan beide zijden begeleid door 
vijftig bedienden te voet, gekleed in kostbaar en rijk uitgevoerd livrei. Daarna volgt de koets van zijne excellentie Lord 
Coventry, die eveneens rijk is uitgevoerd. Daarna volgt de tweede koets van Lord Holles en dan de tweede koets van 
Lord Coventry. In al deze koetsen zitten vermaarde personen. Hierna volgen de gouverneurs van de stad en dan de 
koetsen van de adel en de ridderschap uit de stad. Vervolgens stellen zich in het park drie groepen van ruiters op om de 
excellenties op te wachten. De eerste groep trekt aan de ambassadeurs voorbij (na hen respectvol te hebben begroet) 
en begeleidt de stoet het park uit. De twee andere groepen cavalerie staan stil te wachten terwijl de stoet passeert en 
brengen een respectvolle groet en sluiten achter de stoet aan. Aan het hoofd van de cavalerie staat de heer Ouderkirk, 
kapitein en cavalerieaanvoerder in dienst van de Prins van Oranje. Hij is een moedige en jonge ruiter en broer van de 
echtgenote van Lord Arlington [Elisabeth van Nassau-Beverweert, een kleindochter van prins Maurits].

  Als zijne excellenties in de stad arriveren, worden ze ontvangen door markies d’Hauterive, de gouverneur, met alle 
blijken van vriendelijkheid en respect die daar bij horen. De ambassadeurs groeten hem op dezelfde manier terug 
en nodigen hem uit in hun koets. Deze uitnodiging neemt hij aan. De stad barst van de soldaten; er zijn minstens 
2000 infanteristen. Op de hoeken van de straten die de stoet passeert staan ruiters opgesteld. De Grote Markt, de 
belangrijkste plaats in de stad en die bekend staat om zijn schoonheid en grootsheid, wordt helemaal gevuld door ruiters 
en infanterie, zodat er alleen ruimte blijft voor de koetsen om te passeren. Als de koetsen op de markt staan, komt het 
moment van de grootste viering van deze plechtigheid: alle kanonnen van de vesting worden afgevuurd, wat bijdraagt 
aan het vertoon. Het is niet voor te stellen hoe de toeschouwers, die in bosjes uit de ramen hangen en de straten vullen, 
worden overrompeld door bewondering en tevredenheid, zoals viel af te leiden uit hun reacties. Het mag worden gezegd 
dat er nooit iets heeft plaats gevonden dat tot meer voordeel strekte van de eer van het Engelse volk.’

10 Sicking, Beaten into the Peace, 180 
11.  Sicking, Beaten into the Peace, 185-186. Volgens Sicking waren de Nederlandse onderhandelaars in Breda slecht op de hoogte van de 

inhoud van de Akte van Navigatie en het Verdrag van Whitehall. De Akte van Navigatie liet de buitenlandse schippers weldegelijk vrij 
Europese goederen van alle oorden naar Engeland te brengen. 
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| Epiloog

In 1676 stuurde Holles een brief aan Coenraad van Beuningen, ter gelegenheid van het 
verzoek van het House of Commons aan Karel II om een alliantie met de Nederlanden aan te 
gaan tegen Frankrijk. In zijn brief schreef hij over de noodzaak van een gemeenschappelijke 
verdediging tegen Frankrijk en over het belang van steun aan het protestantisme. Helaas, zo 
legde hij uit, de staat was weliswaar sterk, maar de regering niet. Dat was het gevolg van het 
verschuiven van de macht van de adel naar het volk en van drie, elkaar opvolgende, zwakke 
prinsen. Behalve dan wat het parlement had gedaan, was Engeland, volgens Holles, sinds het 
overlijden van koningin Elizabeth niet werkelijke vooruit gekomen.12
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12.  Denzil Holles, 1st Baron Holles.

7.   Viering op 24 augustus 1667 van de ratificatie van de 
Vrede van Breda. De Engelse diplomaten verblijven in 
de huizen Ocrum en Hertsbeeck aan de Sint Janstraat 
(nu Nieuwe Veste). Voor hun huis steekt men vuurwerk 
af en er is een fontein opgesteld met rozen. Uit de 
rozen spuit wijn. De Tudorroos (rood aan de buitenkant 
met een wit hart) is het symbool van het Engelse 
koningshuis. (bron: Atlas van Stolk, Rotterdam)

8.   Monument voor Denzil Holles (1598-1680) in de kerk van 
St Peter te Dorchester. 

  Holles zelf is begraven in Westminster Abbey. Tussen 1628 
en 1648 vertegenwoordigt Holles een groot aantal jaren 
Dorchester in het Engelse parlement. Op het graf staat 
vermeld dat hij zich niet laat omkopen door koning Lodewijk 
XIV als hij ambassadeur in Parijs is. Er staat ook vermeld 
dat hij speciaal afgezant van de koning is bij de Vrede van 
Breda. Volgens zijn tijdgenoot Burnet had Holles de ziel van 
een oude, koppige Romein. Deze koppige Romein krijgt in 
Dorchester een passend afscheidsmonument. (foto’s door 
bemiddeling van rev. Claire McClelland)




