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Goran Claesson Fleming was de leider van de Zweedse diplomaten bij de Vrede van Breda in 1667. Zweden was
voorzitter van de onderhandelingen en trad op als mediator. Fleming overleed op 7 september 1667 te Breda.
(Schilderij National Museum Stockholm, NMGrh 205)
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Zweden als mediator bij de Vrede van Breda.
De inbreng van de diplomaten Coyet, 
Zu Dohna en Fleming
door
Frans Gooskens

|

Introductie
In de drie afzonderlijke vredesverdragen die werden opgesteld bij de Vrede van Breda op 31
juli 1667 zijn in de introductie zeer vriendelijke woorden te lezen voor de Zweedse koning
Karel XI en zijn diplomaten.1 Met het oog op de algemene welvaart en de vrede onder christenen had hij drie koninkrijken (Engeland, Denemarken en Frankrijk) en de Republiek der
Nederlanden aan het onderhandelen gekregen. Door het Zweedse aanbod om als mediator
op te treden kwam het vredesproces weer op gang.
De akte vermeldde niet dat de koning toen pas 11 jaar oud was en onder het toezicht viel
van een regentschapsraad van zes personen. Dus feitelijk was het niet de koning maar de
raad die optrad als regering en verantwoordelijk was voor de actieve rol in het vredesproces.
Pas acht jaar na het sluiten van de vrede zou Karel officieel tot koning worden gekroond.
De Zweedse regering nam de rol van mediator erg serieus en zou drie topdiplomaten
inzetten, die ondersteuning kregen van twee secretarissen. Deze drie diplomaten waren
baron Peter Julius Coyet (1618-1667), graaf Christoff Delphicus zu Dohna (1628-1668) en
baron Goran Claesson Fleming (1628-1667).
De hoofdvraag in deze bijdrage over de Zweedse delegatie is wat het belang was van Zweden
om een dergelijke zware delegatie te sturen en die te financieren. Werd dit belang ook verwezenlijkt en wat was de inbreng van de Zweden bij de totstandkoming van de Vrede van Breda?

|

Zweden en de Nederlanden
De aanwezigheid van de Zweden in Breda kan niet los gezien worden van hun expansiepolitiek in het gebied rond de Oostzee, ook wel Baltische Zee genoemd. Deze expansiepolitiek
was deels een reactie op eerdere oorlogen in 1560 en 1613 met aartsvijand Denemarken.
Het ging hierbij mede om de controle op het scheepvaartverkeer door de Sont. Denemarken
had in die tijd nog de controle over de gebieden oostelijk van de Sont, waardoor Zweden
op handelsgebied afgesloten dreigde te worden. Denemarken was extra bedreigend omdat
het land ook Noorwegen controleerde. In de periode tot 1660 sloegen de Zweden terug en
ze verwierven grote gebieden rond de Oostzee: het tegenwoordige Estland en Letland en in
Noord-Duitsland rond Bremen en een deel van het hertogdom Pommeren. Met uitzondering
van Danzig waren alle havensteden aan de Oostzee nu in handen van de Zweden.2

1
2

Aitzema, Saken van Staet, VI, p.55, 189, 193 en 258.
Roberts, The Swedish Imperial Experience.
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Sweden under Gustav Vasa until 1560
Acquisitions under Gustav Vasa's sons until 1611
Acquisitions under Gustav II Adolf and Christina until 1654
Acquisitions under Karl X until 1660

2.

Kaart die zicht geeft op de uitbreidingspolitiek van Zweden rond de Oostzee tussen 1560 en 1660.
(bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XI_of_Sweden)

De Republiek der Verenigde Nederlanden keek argwanend naar deze expansie van Zweden.
Johan de Witt probeerde als raadpensionaris van de op handel gerichte provincie Holland
Denemarken en Zweden tegen elkaar uit te spelen.3 Openlijke oorlog tussen de twee landen
was niet in het belang van Holland, omdat dit de handel belemmerde en er een risico was dat
één land dominant zou worden. In de praktijk steunde de Republiek meestal Denemarken
tegen het in macht gegroeide buurland Zweden. Zweden probeerde weer de Engelsen en
de Fransen aan zijn kant te krijgen. Toen het in de jaren 1657 en 1660 tot een oorlog tussen
Zweden en Denemarken was gekomen en Kopenhagen door de Zweden belegerd werd, kon
Johan de Witt toch niet anders dan de vloot sturen. Het was namelijk voor de Amsterdamse
handel op de Oostzee onacceptabel als de Zweden beide oevers van de Sont zouden gaan
controleren. In oktober 1658 bereikte een Nederlandse vloot Kopenhagen, waardoor de
stad voorlopig was ontzet. In 1660 kwam het tot een meer blijvende vrede tussen de twee
Scandinavische kemphanen door druk vanuit Engeland, Nederland en Frankrijk. Frankrijk
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wilde steun vanuit Scandinavië voor zijn strijd tegen de Habsburgers en Engeland en de
Nederlanden wilden beide rust in het gebied voor hun handel met onbeperkte toegang tot
de Oostzee via de Sont zonder onredelijke toltarieven.
Zweden had bij al deze conflicten met Denemarken goede diplomatieke banden onderhouden met Engeland en Frankrijk. Tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog neigde Zweden ernaar
de kant van Engeland te kiezen. Een grote financiële donatie van de Franse koning Lodewijk
XIV zorgde er echter voor dat het Scandinavische land neutraal bleef.4 Als opkomende grooten zeemacht wilde Zweden graag een stabiel bondgenootschap opbouwen met Engeland en
de Nederlanden. Daarbij hadden de drie landen gemeenschappelijk dat ze afvallig van Rome
waren geworden. Zweden was lutheraans, Engeland anglicaans en in Nederland waren de
calvinisten aan de macht.
Zweden had dus een groot eigenbelang bij de Vrede van Breda. Het land wilde de
Nederlanden losweken van hun bondgenootschap met de aartsvijand Denemarken. De
Zweden konden tegelijk bewaken dat Denemarken niet te veel binnenhaalde ten koste
van hun eigen land. Kortom, er kon al een basis worden gelegd voor het toekomstige bondgenootschap met Engeland en Nederland. De in 1660 afgesloten vrede met Denemarken
maakte voorts Zweden voor alle partijen, zelfs Denemarken, acceptabel als onpartijdige
voorzitter van de vredesonderhandelingen. Financieel uitgeput door de vele oorlogen
zette Zweden nu in op een vredesbeleid. De adellijke regentschapsraad had de macht in
handen en zette vooral in op consolidatie van het gewonnen gebied en probeerde andere
landen geld af te troggelen in ruil voor steun. De Nederlanden waren als rijk land aantrekkelijk voor de Zweden.5
Een ander punt dat meespeelde waren de nauwe persoonlijke betrekkingen tussen
Zweden en Nederland. Deze banden waren gestoeld op handel en religie. Protestantse
Nederlanders vluchtten tijdens de Tachtigjarige Oorlog naar Zweden en vonden daar
een veilig onderkomen, alhoewel er druk op hen werd uitgeoefend om over te gaan
tot het Lutheraanse geloof, een belangrijke voorwaarde om hoge overheidsfuncties te
kunnen bekleden. De meeste uit de Nederlanden afkomstige migranten vestigden zich in
Göteborg. De stad Göteborg was vanaf 1619 de stapelplaats voor de handel tussen Zweden
en Nederland en kan worden gezien als een Nederlandse kolonie. De stad kreeg in de
zeventiende eeuw een Hollands uiterlijk door de bouwstijl van de huizen en de aanleg
met kanalen inclusief sluizen. De notulen van het stadsbestuur waren een tijdlang deels
in het Nederlands en drie leden van het gemeentebestuur kwamen uit de Nederlanden.
Zowel Stockholm als Göteborg hebben als herinnering aan deze tijd een ‘Hollanderstraat’.6
De persoonlijke banden tussen Zweden en Nederlanders werden ook levend gehouden
doordat vele Zweden, deels van Nederlandse komaf, hun kinderen voor hun opleiding
naar ons land stuurden. Vooral de universiteiten van Franeker en Leiden waren populair
voor een studie theologie, rechten, wiskunde of geneeskunde. De universiteit van Leiden
bouwde een goede naam op en schreef ieder jaar gemiddeld tien Zweedse studenten in,
met een piek in sommige jaren van 25 nieuwe studenten. Op zijn minst 800 Zweden
zouden in de zeventiende eeuw aan Nederlandse universiteiten studeren, waarvan het
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Rowen, John de Witt, p. 303-333. Postma, Coenraad van Beuningen, p. 8-20.
Rommelse, The Second Anglo-Dutch War, p. 152.
Bain, Scandinavia, p. 290-291.
Wrangel, De betrekkingen, p. 19-21.
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grootste deel in Leiden.7 Twee van drie Zweedse diplomaten bij de Vrede van Breda konden
de Nederlandse onderhandelaars in de eigen taal aanspreken.
In de zeventiende eeuw begon Zweden met het aanstellen van ambassadeurs in
Nederland. Dit paste binnen een Europese trend om de diplomatie vaste vormen te geven.
De landen stuurden frequent gezanten naar elkaar, de inzet van personen werd professioneler en er kwamen ook vaste ambassadeurs in andere landen. De Vrede van Westfalen
(1648) was de eerste grote vrede die helemaal was voorbereid en uitgevoerd door diplomaten.8 Vanwege de intensieve economische betrekkingen met de Nederlanden had
Zweden al vroeg een vaste ambassadeur in ons land. In het jaar 1607 wierf de regering in
Stockholm de Nederlander Jacob van Dijck aan als ambassadeur. Hij moest proberen een
alliantie te sluiten tussen de twee landen. Na Van Dijck volgden nog twee ambassadeurs,
die alle twee afkomstig waren uit de Nederlanden.
Alle gegevens wijzen er op dat de Nederlanden en Zweden, ondanks het feit dat ze soms
in verschillende allianties zaten, door zeer vele persoonlijke, religieuze en economische
banden met elkaar waren verbonden. Daarnaast keek Zweden begerig naar de goed gevulde Hollandse geldpotten voor de financiering van hun dure leger.

|

De Zweedse mediators
Het Zweedse diplomatenteam in Breda bestond uit twee personen: Peter Julius Coyet en
Goran Fleming. Zij waren door de Zweedse Regentschapsraad naar Londen gestuurd om
de Engelse koning te bewerken om een alliantie te gaan sluiten met Zweden én Nederland.
Fleming trad formeel op als leider van de Zweedse delegatie. Fleming was net als Coyet van
adel en had de titel van vrijheer of baron. Hij studeerde in Zweden aan de universiteit van
Uppsala. Voor zover bekend had hij geen familiale of andere banden met Nederland, alhoewel zijn naam een Vlaamse afkomst in een ver verleden van de familie doet vermoeden.9
Fleming trad op als leider van het diplomatenteam in Breda, wat opmerkelijk was omdat hij
tien jaar jonger was dan Coyet en minder ervaren. Waarschijnlijk leunde hij op het gezag
en prestige van zijn vader, die admiraal was geweest en lid van de koninklijke raad.10 Broers
van hem bekleedden hoge functies in het bestuur van Zweden. Zijn familie was bovendien
al eeuwen lid van de adel in tegenstelling tot de pas zeer recent tot de adel toegelaten Coyet.
Coyet (ook geschreven Coijet of Cojet), past als telg uit een Brabantse immigrantenfamilie goed in het bovenstaande plaatje. Zijn vader Gillis Coyet stamde uit een Brabantse
familie die waarschijnlijk in de jaren zestig van zestiende eeuw om religieuze redenen
de zuidelijke Nederlanden ontvluchtte. Gilles begon zijn loopbaan als goudsmid en zou
later ook koninklijk muntmeester worden in zijn nieuwe land.11 Hij kreeg in 1618 een
zoon die hij de naam Peter Julius gaf. Zijn vader zorgde ervoor dat hij praktisch zijn hele
schoolopleiding in Nederland volgde. Eerst bezocht hij het gymnasium in Amsterdam,
daarna ging hij in 1635 te Franeker studeren en twee jaar later startte hij een studie
recht te Leiden. Deze studie rondde hij af in 1639 met een juridische verhandeling.12 Na
zijn studie bleef hij tot 1643 in Nederland om te werken aan de kanselarij van graaf en
stadhouder Frederik Hendrik van Nassau. Bij elkaar had hij tien jaar in de Nederlanden
gewoond, gestudeerd en gewerkt tussen zijn vijftiende en vijfentwintigste levensjaar.
Na zijn terugkeer naar Zweden trad hij in dienst van de koning om diverse diplomatieke
missies te doen. Zo was hij secretaris van de diplomatieke missie in Moskou en tussen
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1655 en 1656 vertoefde hij in Londen
om een handelsverdrag met Engeland
verder uit te werken. Tussen november 1659 en september 1660 vertoefde
hij als afgezant van Zweden in Den
Haag. Zijn correspondentie met de
Staten van Holland voerde hij in het
Latijn.13 Er is een uitgebreide brief van
hem bewaard gebleven waarin hij de
politiek van zijn de Zweedse koning
uitlegde. Hij benadrukte in de brief
dat Zweden bij alle oorlogshandelingen altijd rekening had gehouden met
de belangen van de Republiek.14 Hij
stond bij zijn tijdgenoten goed aangeschreven vanwege zijn diplomatieke
talent. Hij werd een ‘tweede Salvius’
genoemd naar de grote Zweedse
diplomaat Johan Adler Salvius (15901652), die in 1648 meeverantwoordelijk was voor de Vrede van Westfalen.
Deze vrede bestond uit een serie van
verdragen waarmee de Tachtigjarige
en de Dertigjarige Oorlog ten einde
kwamen.

3.

Wapen van Peter Julius Coyet uitgegeven in Zweden in het jaar
1649. De familie kwam oorspronkelijk uit Brabant. De leeuw in
het wapen herinnert daar nog aan. Verder staat in het wapen
een halve maan als verwijzing naar het verleden van de familie
als zilversmid. (bron: https://www.riddarhuset.se/att/coyet/ en
Wikipedia)

4.

Het kasteel van Trolle Ljunby in Zuid-Zweden, door Coyet in het jaar 1662 aangekocht. Hij bewaarde hier zijn
omvangrijke bibliotheek. Het slot zou tot het jaar 1804 in de familie blijven. (bron: wikipedia)

7
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Coyet was een belezen man en boekenverzamelaar. Hij bezat een grote collectie boeken op
het gebied van recht, filosofie, politiek, geschiedenis en aardrijkskunde. Zijn privébibliotheek werd als de meest vooraanstaande van Zweden beschouwd. Tussen de bedrijven door
werd hij in 1649 in de adelstand opgenomen, een noodzakelijke carrièrestap in Zweden.
Coyet trouwde twee keer. De eerste keer in 1645 met de Katarina Magdalena Leuhusen,
de dochter van de burgemeester van Stockholm. In 1649 hertrouwde hij twee jaar na het
overlijden van zijn eerste echtgenote met Gertrud Hoghusen, dochter van een wijnhandelaar met Duitse wortels. Samen met haar kreeg hij zeven kinderen; met de twee die hij
al had gekregen bij zijn eerste vrouw kwam hij daarmee op negen kinderen.15 Om zijn
groeiende kinderschare te herbergen en zijn gegroeide status en welvaart uit te drukken
kocht hij in 1662 het kasteel van Trolle Ljungby, nu gelegen in de Zweedse gemeente
Kristianstad. Dit slot zou tot het jaar 1804 in bezit van de familie Coyet blijven.16
Peter Julius Coyet speelde aan het begin van het jaar 1666 een belangrijke intermediaire
rol bij het op gang brengen van de gesprekken die leidden tot het vredesoverleg in Breda.
De Zweedse regering stuurde hem in het voorjaar van dat jaar naar Engeland om samen
met de diplomaat Goran Fleming te proberen Engeland en de Nederlanden bij elkaar te
brengen.17 Op 8 januari van dat jaar ontving raadpensionaris Johan de Witt een persoonlijke brief van Coyet. 18 Coyet verwees in zijn brief aan De Witt naar hun oude vriendschap
als studenten in Leiden. Dat moet trouwens meer in de geest als letterlijk zijn bedoeld,
want pas twee jaar na het afstuderen van Coyet in Leiden begon De Witt daar in 1641
aan zijn eigen studie. In de brief probeerde Coyet de impasse rondom de keuze voor de
plaats waar de vredesonderhandelingen zouden moeten plaatsvinden te doorbreken. Hij
meldde namens de Engelse koning Charles II dat deze onderhandelingen ook mochten
plaats vinden op een neutrale plaats buiten de Spaanse Nederlanden. Frankrijk wilde
namelijk niet in het huidige België met de Engelsen praten vanwege het hun vijandig
gezinde Habsburgs-Spaanse bewind. Johan de Witt nam de brief zeer serieus en overlegde
met zijn bondgenoten Frankrijk en Denemarken. Er was zelfs nog overleg met de Zweedse
gezant in Den Haag, Harald Appelboom, over de tekst van de brief aan de Engelse koning.
Appelboom was ook weer zo’n Zweed met een Nederlands randje: hij had in Franeker
gestudeerd en was getrouwd met een Nederlandse vrouw.19
Hij geeft wel aan hoe actief de Zweedse diplomaten probeerden te bemiddelen om de
zeeoorlog tussen de Nederlanden en Engeland te beëindigen. Uiteindelijk kwam niet Den
Haag uit de hoge hoed zoals de Engelse koning wilde, maar Breda. Een plaats die acceptabel was voor zowel Frankrijk als Nederland. De Zweden hadden bij deze voorbesprekingen
een belangrijke rol als ‘mediateurs’. Nu zouden we ze mediators normen.
De Zweedse ambassadeur Appelboom bemiddelde vanuit Den Haag. Het was nog een
pendeldiplomatie met brieven, waarbij de Zweden optraden als oliemannetjes.20 Kennelijk
wekten ze vertrouwen bij alle partijen, want ze zouden ook bij de echte vredesonderhandelingen de rol van mediator behouden. Op 6 maart 1667 vaardigde de Zweedse regentschapsraad een benoemingsbrief uit voor de Fleming en Coyet.21 Fleming stond als eerste
genoemd en kreeg zo de rol van delegatieleider. Ze kregen als opdracht mee een einde te
maken aan de nog steeds voortdurende oorlog tussen Engeland en de Nederlanden. Dit in
het belang van de publieke vrede. De Zweedse koning-moeder ondertekende de akte als
voorzitter van de regentschapsraad, samen met de overige leden van de raad.
Op 20 mei 1667 arriveerde de Zweedse delegatie vanuit Londen in Hellevoetssluis aan
het Haringvliet. Ze reisden dus apart van de Engelse delegatie die in Vlissingen aan land
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kwam. Voor het vertrek uit Londen hadden ze nog wel tijdens een openbare audiëntie
kostbare geschenken van de Engelse koning gekregen.22 Aan boord waren in ieder geval
Peter Julius Coyet en Göran Fleming.
Ondanks hun haast om naar Breda door te reizen, wachtten ze nog een dag in
Hellevoetssluis zodat Christoff Delphicus zu Dohna zich bij hen kon aansluiten. Dohna
verbleef op dat moment waarschijnlijk in Den Haag om de handelsbetrekkingen tussen
Zweden en Nederland te verbeteren, waar hij werd ondersteund door de gezant Appelboom.
De Pruisische graaf Zu Dohna had wel weer vele banden met de Nederlanden. Hij was
namelijk in 1628 in Delft geboren, vandaar zijn tweede voornaam ‘Delphicus’. Zijn moeder
was een gravin uit het geslacht Solms en haar zus was Amalia van Solms, de moeder van
Willem II, die in 1647 stadhouder van de Nederlanden zou worden. Hij groeide op in nauw
contact met zijn neef, de toekomstige stadhouder. In 1645 nam hij dienst in het regiment
van de prins van Oranje. Zes jaar later ging de Duitse graaf Zu Dohna naar Zweden waar hij
kamerheer werd van koningin Christina en bleef tot haar troonsafstand in 1654.23 Hij bleef
in de gunst staan van haar opvolger op de Zweedse troon, Karel X Gustav, die hem in 1666
promoveerde tot veldmaarschalk.24 De Zweedse delegatie in Breda bestond dus uit twee
personen van adel met ervaring in het politieke bedrijf. Van deze twee had Coyet duidelijk
de meeste ervaring met diplomatie. Daarbij had Zu Dohna als militair nog de handicap
dat hij geen kennis had van Latijn, dat nog steeds de basistaal was in de internationale
politiek.25 Dohna werd niet als lid toegevoegd aan de Zweedse delegatie in Breda. Hij keerde
terug naar Den Haag . Pas later bij de ernstige ziekte van Coyet, die begon op 8 juni 1667,
werd hij opgeroepen om in Breda deel uit te gaan maken van het mediationteam.26
Zu Dohna lijkt de grote regisseur op de achtergrond te zijn geweest voor de Zweden.
Er is een deel van instructie van de Zweedse regering voor de diplomaten bewaard gebleven. 27 Uit de instructie komt naar voren dat hij al begin 1667 met raadpensionaris Johan
De Witt in onderhandeling is over de noodzaak van een vrede tussen de Nederlanden
en Engeland. Hiervoor is Zu Dohna naar Den Haag gereisd. In de instructie wordt
Denemarken niet met naam genoemd, maar wel is duidelijk dat het doel van de Zweden
was om de Republiek los te weken van bondgenoot Denemarken. Verder moesten eerdere,
voor Zweden slecht uitgevallen verdragen (het verdrag van Elbing staat vermeld) worden
aangepast. Diplomaat Zu Dohna had als opdracht een koers uit te zetten om voor Zweden
een bondgenootschap binnen te halen met de Republiek en Engeland.
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Schilderij van de Zweedse diplomaat Christoff Delphicus zu Dohna. Deze Pruisische graaf in Zweedse dienst zou na de dood
van Coyet in Breda bij de onderhandelingen worden betrokken. (Zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie in Polen)

In het verslag dat Aitzema van hun reis maakte stonden geen andere personen vermeld. Uit
andere bronnen is echter bekend dat er twee secretarissen in hun gevolg meereisden. Deze
twee kregen namelijk na afloop van de vredesbesprekingen als dank voor hun diensten
beiden een gouden ketting van de Staten-Generaal.28 Verder reisden waarschijnlijk drie
zonen van Coyet mee aan boord van de schepen. Zijn zonen waren in ieder geval op 15 juni
in Breda aanwezig.29 Dit moeten dan geweest zijn: zijn 20-jarige zoon Willem Julius, zijn
12-jarige zoon Johan Fredrik en zijn 10-jarige zoon Karl Fredrik.30 Zijn oudste zoon zou zijn
vader later ook opvolgen in het diplomatenvak.
Vanuit Hellevoetssluis vertrokken de Zweden met een Statenjacht naar Breda. Daar was
een groot hofhuis voor hen in gereed gebracht in een chique straat: waarschijnlijk het Huis
Waelwijk (Nieuwstraat 21). Vandaar konden zij met een karos dat getrokken werd door
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zes paarden naar het kasteel van Breda rijden, de locatie van de vredesonderhandelingen.
Status en beetje bluf waren belangrijke factoren bij het politieke bedrijf, net zo belangrijk
als netwerken en kennis. Schuin tegenover dit huis huurden ze een schuur van het Bredase
stadsbestuur (de Spilschuur) om daar hun paarden en koets te kunnen stallen.31 Op 24 mei
1667 arriveerde de Zweedse delegatie te Breda en op 4 juni begonnen de onderhandelingen.

|

De Zweedse rol bij de onderhandelingen
Als onpartijdig voorzitter hadden de Zweden een belangrijke rol bij het organiseren van de
onderhandelingen in Breda en hoe de partijen met elkaar om zouden gaan. Op 4 juni startten
de onderhandelingen in het kasteel van Breda, waar een hele verdieping in gereedheid was
gebracht voor de gesprekken. Er was in het midden een grote zaal met daaromheen vertrekken waar ieder land zich kon terugtrekken voor intern overleg. Uiteindelijk besloten de delegaties om niet plenair te vergaderen in de grote zaal, maar bilaterale overleggen te houden
in de afzonderlijke kamers. De Engelse delegatie had een eigen kamer tegen de grote zaal
aan, de Zweedse mediators kregen de grote zaal als werkruimte en de kamers aan de andere
kant van de zaal waren voor de geallieerde landen: Nederland, Frankrijk en Denemarken. De
Zweden zouden als bemiddelaars telkens samen met de Engelse delegatie een landenkamer
bezoeken waar dan het overleg plaatsvond. De landen namen daarbij tegenover elkaar plaats
met de Zweden daartussen aan beide kanten van de tafel. Toen de sfeer informeler werd
kwam het voor dat de delegaties staande met elkaar onderhandelden.32 Deze overlegvorm
met bilateraaltjes was zeker in het belang van Engeland, dat hiermee voorkwam dat het land
telkens tegenover een blok van drie landen zouden komen te staan. Uiteindelijk kwamen er
ook drie afzonderlijke vredesverdragen tot stand met Engeland.
Nadat de structuur van de onderhandelingen was vastgelegd hield de Zweedse delegatieleider Fleming een korte toespraak voor alle aanwezigen over het doel van de onderhandelingen. De verschillende ambassadeurs reageerden op deze toespraak en zegden hun
inspanningen toe om te komen tot vrede. Ze bedankten de Zweden ook voor de moeite die ze
al hadden gedaan om de onderhandelingen op gang te brengen en verzochten hen om door
te gaan met hun bemiddeling.33
Van het begin af aan traineerde de Engelse delegatie het overleg, maar op 8 juni 1667
stagneerde het overleg ook door ziekte van Coyet. Volgens de Franse ambassadeur d’Estrades leed hij aan belroos en had hij daardoor koorts.34 Belroos, ook wel wondroos genoemd,
is een infectieziekte van huid, waarbij bacteriën via een wondje de huid binnen dringen.
De ontsteking kan doorslaan naar het bloed en daarna de longen of het hart aantasten.
Tegenwoordig volstaat een kuur met antibiotica om de ziekte te genezen. Deze behandeling was er echter nog niet in de zeventiende eeuw en Coyet overleed op zaterdag 11
juni na een ziekbed van vier dagen. Op de maandag daarop balsemde men zijn lichaam
en werd het stoffelijk overschot in een loden kist gelegd. De overleden Zweed droeg zijn
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Sanders, Het present van Staat, p. 238. De secretaris van Zu Dohna heette Johan Swahn. Zie: Burgh, Gezantschappen, p. 39.
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6. 	Het huis Waelwijk aan de Nieuwstraat in Breda. Het verblijf van de Zweedse diplomaten tijdens de onderhandelingen in
Breda. Het huis heeft nu als Hotel Nassau Breda zijn hotelfunctie terug gekregen. (foto: F. Gooskens)

fluwelen muilen, had een pruik op zijn hoofd en alles eromheen was kostbaar versierd.
Zo kon iedereen respectvol afscheid van hem nemen.35 Op donderdagavond 15 juni om
10 uur in de avond vond de uitvaartplechtigheid in de Grote Kerk van Breda plaats. De
kist kwam in processie de kerk binnen met voorop lopend een man met een lange stok
met daaraan bevestigd een zilveren knop. Achter de kist liepen zijn drie zonen met lange
rouwmantels en aan hun hoeden hingen rouwbanden die tot op de grond reikten. Na
zijn zonen kwam een optocht van alle aanwezige ambassadeurs.36 Historicus Brekelmans
merkte in zijn bijdrage over de Vrede van Breda nog op dat het jammer was dat er geen
zerk meer aanwezig was in de Grote Kerk die aan zijn laatste rustplaats herinnerde.37 Het
balsemen en de loden kist waren echter al signalen dat men het lichaam naar elders wilde
vervoeren. Uiteindelijk werd zijn stoffelijk overschot begraven in de Storkykan, de kathedraal van Stockholm gelegen naast het koninklijk paleis.38 Zijn prestigieuze boeken- en
handschriftencollectie zou op het familiekasteel van Trolle Ljunby blijven en door zijn
zoon verder worden uitgebreid. Na een volgende oorlog met de Denen zou de collectie in
Kopenhagen belanden als krijgsbuit.39
Volgens de Franse diplomaat graaf d’Estrades was het overlijden van Peter Julius Coyet
een groot gemis. Hij was de ‘ziel’ van het mediationteam en een vertrouweling van de
Zweedse koning. D’Estrades schatte in dat als de echte onderhandelingen zouden gaan
beginnen de andere Zweedse diplomaten (Fleming en Zu Dohna) niet over de kennis en
ervaring beschikten om alle afspraken goed op papier te krijgen. Graaf Zu Dohna, die sinds
8 juni ook lid was van het Zweedse team in Breda, kende helemaal geen Latijn en Fleming
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schijnbaar onvoldoende.40 De Franse onderhandelaar d’Estrades klaagde bij het thuisfront
dat hij door de gebrekkige talenkennis van de Zweden zelf veel stukken moest opstellen.
Fleming bleef het hoofd van de Zweedse diplomaten. De functie van de Zweden als neutrale
voorzitters was al wel informeel door alle partijen aanvaard, maar was nog niet formeel
vastgelegd. Daarom maakte Fleming op zaterdag 25 juni alsnog een plechtige intocht door
de straten van Breda. De intocht maakte in ieder geval grote indruk op een drietal Zweedse
studenten, die in Leiden studeerden. Zij waren speciaal naar Breda gereisd om deze optocht
te bekijken.41 Zodra Fleming uit zijn koets kwam probeerden de Franse diplomaten zich
bij hem thuis uit te nodigen. Dat hield hij behendig af door te zeggen dat hij wel bij hen op
bezoek zou komen. Diplomaat d’Estrades was er zeer tevreden mee dat hij als eerste door
Fleming werd bezocht, nog voordat hij de Engelse delegatie met een bezoek vereerde.42
De onderhandelingen werden door alle luister en pracht een toeristische attractie in
de Nederlanden. Bezoekers uit het hele land kwamen zich vergapen aan de deftige heren
die in de stad vertoefden. De Zweden en de Engelse delegaties versterkten dit nog door
op straat eten aan te bieden en aan al hun bezoekers drank en gebak te geven. De Franse
diplomaten konden hier niet bij achterblijven en vroegen Parijs om extra geld.43
Na de Tocht naar Chatham (19-24 juni 1667) van admiraal De Ruyter en de vernietiging van een deel van de Engelse oorlogsvloot kwamen de onderhandelingen in een
stroomversnelling. De Engelse diplomaten gaven hun vertragingstactiek op en vooral
de Nederlandse delegatie zag opeens veel eisen ingewilligd worden door de Engelsen. Op
donderdag 28 juli keerde de Engelse onderhandelaar Henry Coventry terug van overleg
met zijn koning over de laatste punten. Op vrijdag 29 juli kwamen alle onderhandelaars
bij elkaar op de vaste vergaderlocatie in het Kasteel van Breda. Onder het voorzitterschap
van Goran Fleming lazen de afgevaardigden alle stukken nog eens door en werden de
conceptteksten definitief gemaakt. Op vrijdag konden de teksten dan in het net worden
uitgeschreven en op zaterdag 30 juli voor een laatste maal nog eens redactioneel nagelopen. Op zondag 31 juli werden de teksten allemaal akkoord bevonden en konden ze voor
ratificatie worden uitgestuurd naar de betrokken landen.
Op 24 augustus 1667 waren de ratificaties van de teksten afgerond en in handen gegeven
van het Zweedse voorzitterschap. Na een korte controle gaven de Zweden de ratificaties
weer door aan de diplomaten van de verschillende landen. Daarna kwamen alle delegaties
bij elkaar in de grote zaal van het kasteel, die ook de functie van werkkamer vervulde voor
de Zweden. Onderling waren er felicitaties en gelukwensen. Fleming sprak als voorzitter
van de onderhandelingen de diplomaten kort toe en wenste dat Gods zegen zou rusten op
de afgesloten vrede. Daarna bedankten de diplomaten de voorzitter voor het vele werk en de
grote inzet bij de totstandbrenging van de Vrede van Breda. Buiten knalden de kanonschoten
en begeleid door de ruiterij gingen de diplomaten naar hun rijtuigen voor het kasteel om
terug te keren naar hun verblijven in de stad. Daarna was het voor iedereen feest in Breda.
35
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7. 	Goran Fleming overleed in Breda op 7 september 1667. Zijn lichaam werd daarna overgebracht naar Zweden en zijn kist
kreeg een plaats in het familiegraf in de kerk van Värmdö. Hij schonk de kerk een preekstoel met zijn familiewapen. In
de kerk hangt nog steeds zijn familiewapen. (foto's: Malin Öh, Värmdö)

Kort na deze dag werd de Zweedse diplomaat Goran Fleming getroffen door ernstige
koortsen. Hij overleed op 7 september in Breda en na zijn overlijden werd het lichaam
per boot naar Zweden teruggebracht.44 Daar kreeg hij zijn definitieve laatste rustplaats
in het familiegraf in de parochiekerk van Värmdö. Dit plaatsje ligt op 35 kilometer van
Stockholm. Zijn wapenschild en de door hem geschonken preekstoel zijn nog steeds te
bewonderen in deze kerk.

|

Conclusie
Zweden zette dus zwaar in bij de Vrede van Breda. Het land had een nuttige rol bij de
voorbereidingen van de conferentie. De Zweedse diplomaat Coyet zorgde ervoor dat de
onderhandelingen met de Engelsen weer op gang kwamen. Tijdens de onderhandelingen
zouden Goran Fleming en Christoff Delphicus zu Dohna een waardevolle rol hebben als de
oliemannetjes van de vergaderingen. In de praktijk stonden zij vooral de Engelsen bij om
te komen tot afspraken tijdens de bilaterale onderhandelingen in het kasteel van Breda. Ze
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werden bij de ratificeringsbijeenkomst uitvoerig bedankt voor hun inzet door alle andere
diplomaten. De Staten-Generaal gaven op 27 september aan Zu Dohna en de erfgenamen
van Fleming ieder een geldbedrag van 10.000 gulden.
De vriendschappelijke sfeer tussen de diplomaten moet er echt zijn geweest, maar
Zweden bleef geldproblemen houden en lonkte naar Engeland en de Nederlanden. Zu
Dohna speelde dus in dit spel een actieve rol vanaf begin 1667. In januari 1668 wilde
Engeland een alliantie sluiten met de Nederlanden tegen de Franse expansiepolitiek in
de Zuidelijke Nederlanden. Voor raadpensionaris Johan de Witt was het een aantrekkelijk aanbod van de Engelse koning, omdat een handels- en maritiem traktaat onderdeel
van de overeenkomst zouden worden. Op 23 januari sloten de twee landen in Den Haag
de overeenkomst. De Engelse diplomaat Temple wist ook de Zweedse ambassadeur Zu
Dohna, die nog steeds in de Nederlanden verbleef, te interesseren om mee te ondertekenen. In ruil voor een forse financiële ondersteuning kon hij hem overhalen om de
militaire steun te geven. Zu Dohna tekende het verdrag op eigen initiatief. Omdat er drie
landen meededen, kreeg de overeenkomst de naam van de ‘Triple Alliantie’. Dohna reisde
dezelfde maand nog naar Londen om de uitwerking van het verdrag te bespreken met
de Engelse regering. Op 25 april ondertekende hij officieel namens zijn land het verdrag
en werd de financiële kant vastgelegd. De rekening voor de subsidie van 450.000 gulden
legden Engeland en Nederland bij Spanje. De Spaanse koning hoopte zo de Zuidelijke
Nederlanden tegen Frankrijk te beschermen.45 Tegelijk had Zweden Nederland losgetrokken van Denemarken. Uiteindelijke leverde de investering in de Vrede van Breda het
Scandinavische land een mooi rendement op.
Op 31 mei 1668 stierf de Zweed, als laatst overlevende van het diplomatieke trio, te Londen.
Daarmee waren binnen een jaar alle drie de Zweedse diplomaten die bij de Vrede van Breda
waren betrokken overleden. Ook het stoffelijk overschot van Zu Dohna zou worden overgebracht naar Zweden.46 Hij werd daar eerst begraven in dezelfde kerk als Coyet: de kathedraal
van Storkykan te Stockholm. In 1674 werd hij herbegraven in de kathedraal van Uppsala.
In deze kerk is zijn grafmonument, dat was ontworpen en gebouwd door de Antwerpse
beeldhouwer Pieter Verbrugghen, nog steeds te bewonderen.47 Op het monument heeft
zijn weduwe een graftekst aan laten brengen, waarin zijn rol bij de totstandkoming van
de Triple Alliantie nog eens werd vermeld. Het bevestigt dat voor de Zweden de Vrede van
Breda in dienst stond van het te sluiten bondgenootschap van Zweden met Engeland en de
Nederlanden.48
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8. 	Graf van graaf Christoff Delphicus zu Dohna in de kathedraal van Uppsala in Zweden. Hij overleed in het jaar 1668.
Zu Dohna werd hier zes jaar na zijn overlijden in Engeland herbegraven. In de jaren daarvoor had hij een graf in
Stockholm. De Antwerpse beeldhouwer Pieter Verbrugghen vervaardigde in 1674 het grafmonument. (Foto’s: Stiftelsen
Upplandsmuseet Uppsala)
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