Vier landen in oorlog 1665-1667
In de zomer van 1667 was Breda enkele maanden het
toneel van diplomatieke onderhandelingen op Europees
topniveau. Ambassadeurs van vier staten overlegden
onder begeleiding van Zweedse diplomaten. Men wilde
een einde maken aan de Tweede Engelse Oorlog. Daarin
streden de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Frankrijk en Denemarken met Engeland. De onderhandelingen leidden tot de Vrede van Breda. Er werden vier
verdragen ondertekend die een einde maakten aan de
gewelddadige strijd en waarin belangrijke afspraken
werden vastgelegd. Zo werd Nieuw Amsterdam, het
tegenwoordige New York, Engels bezit en was Suriname
voortaan een Nederlandse kolonie. In deze uitgave gaan
we in op het ontstaan en het verloop van de Tweede
Engelse Oorlog. Ook behandelen we het verloop en de
uitkomsten van de vredesbesprekingen in Breda.

Engeland jaloers op de
Nederlandse handel over zee
In de loop van de zeventiende eeuw werden de Engelsen
steeds jaloerser op het grote succes van de Nederlandse
handelsvloot. De Nederlanders hadden een groot deel
van de zeehandel in Europa in handen. Het agressieve
beleid van de Nederlandse handelscompagnieën in Azië
en Amerika was ook zeer succesvol. De Engelsen wilden
deze dominante positie overnemen en voerden scheepvaartwetten in die de rechten van Nederlandse schepen
beperkten. Die wetten werden als excuus gebruikt door
de Engelse marine om rijk beladen Nederlandse schepen
in beslag te nemen. Dit was de aanleiding tot de Eerste
Engels - Nederlandse Oorlog (1652 - 1654). In deze oorlog
werden meerdere bloedige zeeslagen gevoerd, maar
de strijd eindigde onbeslist. Er werd in Westminster
een vredesverdrag ondertekend, maar al snel ontstond
in Engeland opnieuw irritatie over het gedrag van de
Nederlanders. De Nederlanders hielden zich niet aan
de Akte van Navigatie, de Engelse wet die het vervoer
van goederen met buitenlandse schepen naar Engeland
sterk beperkte. De Nederlanders leefden de afspraken
over de Overzeese koloniën niet goed na. Zo waren de
Britten heel boos over het niet nakomen van de afgesproken overdracht van het nootmuskaateiland Pulau Run
in Indonesië aan de Engelsen. In de loop van de jaren
ontstonden er tussen Engeland en de Republiek vele
conflicten over gekaapte en in beslag genomen schepen.
Veel Engelsen dachten bovendien dat de Britse marine
veel sterker was dan de Nederlandse.
De Tweede Engels Nederlandse Oorlog begon in 1663 met
meerdere vijandigheden in de koloniën in Westelijk Afrika
en Amerika. De Engelsen veroverden enkele Nederlandse
vestingen en schepen langs de West-Afrikaanse kust en de
Caraïben, waaronder Curaçao. Michiel de Ruyter veroverde met zijn vloot een groot deel van die vestingen weer
terug. De Engelsen namen in Noord- Amerika Nieuw
Amsterdam in. Toen de Engelsen ook Nederlandse schepen in de Europese wateren aanvielen, brak maart 1665 de
oorlog officieel uit.

Zeeslagen met honderden schepen

Verdrag tussen Nederland en Engeland afgesloten bij de Vrede van Breda in 1667. (bron: Nationaal Archief, A-S-G, inv. nr. 5907)
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Hiëronimus van Beverningh (1614-1690) is afkomstig uit de stad Gouda.
Na 1665 concentreert hij zich op de diplomatie en is toonaangevend bij een
aantal vredesconferenties, waaronder die in Breda. Op het schilderij van Jan
Baen uit 1670 staat hij afgebeeld met een document met daarop geschreven:
Breda 31 juli 1667. Niet helemaal toevallig staat op de achtergrond een
park afgebeeld. Hiëronimus wordt namelijk ook een beroemd botanicus en
verzamelt zaden en planten van over de hele wereld. (bron: Rijksmuseum,
SK-A-963-01)

De eerste zeeslag had plaats in juni 1665 voor de Engelse
kust bij Lowestoft. De Nederlandse vloot onder leiding van
Jacob van Wassenaer leed een grote nederlaag. De koopvaardijschepen die op weg waren naar de Nederlandse
havens liepen nu groot risico dat ze door de Engelsen
gekaapt zouden worden. Gelukkig keerde De Ruyter met
zijn vloot terug naar de Noordzee en werd tot opperbevelhebber benoemd. Hij wist vele rijk beladen schepen uit
handen te houden van de Engelsen. De Denen werden
onder druk gezet om de Engelsen niet te steunen en als
bondgenoot aan de zijde van de Republiek aan de oorlog te
gaan deelnemen. Dit gebeurde op grond van een verdrag
dat de Denen eerder hadden getekend. In januari 1666
verklaarden ook de Fransen de oorlog aan Engeland, omdat
zij dit volgens het verdrag van 1662 met de Republiek
verplicht waren. Koning Lodewijk XIV was niet echt van

Verlangen naar vrede
Eind 1666 groeide het verlangen naar vrede in de oorlogvoerende landen sterk. De zeeslagen en de kaapvaart
hadden in beide kampen geleid tot de dood van duizenden mensen en het verlies van vele schepen. Zowel in
Engeland als in de Republiek had men grote moeite
om voldoende bemanning te werven voor de vloot.
Het herstel en de bouw van nieuwe schepen kostten
kapitalen. De handel over zee was door de oorlog sterk
teruggelopen. Er waren ook politieke motieven om
een einde te maken aan de oorlog. In Engeland kwam
koning Karel II in politieke moeilijkheden door het
uitblijven van de verwachtte grote overwinning op de
Nederlanders. De Franse koning had heel andere plannen
dan oorlog voeren met Engeland. Hij wilde de Zuidelijke
Nederlanden van de Spaanse koning veroveren en daarmee voorkomen dat Engeland een bondgenootschap met
Spanje zou sluiten.

Gezicht op Nieuw Amsterdam: het latere New York. Aquarel gemaakt rond het jaar 1660 als het stadje nog in handen is van Nederland. Enige jaren later zouden de
Engelsen Nieuw Amsterdam veroveren en begint de Tweede Engelse oorlog. (bron: Rijksmuseum, NG-28)

plan de Nederlanders actief met zijn vloot te gaan helpen,
maar de oorlogsverklaring bracht de Engelsen wel in onzekerheid. Het Franse leger hielp de Nederlanden bovendien
in het najaar van 1666 met het terugdringen van het leger
van de bisschop van Münster. Dit Duitse leger was op
kosten van de Britten met duizenden soldaten de noordelijke provincies van de Republiek binnengevallen.

Men ging voorbereidingen treffen voor vredesonderhandelingen. Er ontstond discussie over de plaats waar de
vredesonderhandelingen zouden moeten plaatsvinden.
Koning Karel II stelde voor die in Den Haag te houden,
maar dat wilde raadpensionaris Johan de Witt niet. Hij
was bang dat de langdurige aanwezigheid van Engelse
hoge edelen en militairen in Den Haag zou leiden tot
grotere verdeeldheid in de Staten Generaal. De Republiek

regelmatig Nederlandse en Franse schepen aan die op
het Oostzeegebied voeren, Franse en Nederlandse kapers
voerden aanvallen in West Indië uit op Britse schepen en
handelsposten. Een Zeeuwse vloot veroverde begin 1667
een aantal Britse koopvaardijschepen en het Engelse fort
en de plantages in Suriname.

had op dat moment geen stadhouder en De Witt wilde
daar geen verandering in brengen. Maar Karel II was de
oom van prins Willem III en wilde juist wel dat zijn neef
weer tot stadhouder werd benoemd. Omdat De Witt,
maar ook de Fransen, niet in Den Haag wilden onderhandelen, werden er allerlei andere mogelijke steden in het
diplomatiek overleg voorgesteld, zoals Dover, Londen,
’s-Hertogenbosch, Maastricht en Breda. Uiteindelijk
werd op voorstel van de Engelse koning gekozen voor
Breda. Toen hij nog niet tot koning van Engeland was
gekroond had Karel II daar, op uitnodiging van zijn zus
Maria Stuart, de echtgenote van stadhouder Willem II,
nog een tijd op het kasteel gewoond.

De oorlog werd echter vooral op zee gevoerd. In juni
1666 vond de Vierdaagse Zeeslag plaats voor de kust bij
Oostende. Er vochten tweehonderd schepen met ongeveer 9000 kanonnen en 45000 bemanningsleden mee.
Ondanks de grote overmacht van de Engelsen -die grotere
en zwaarder bewapende schepen hadden - wist de vloot
zich onder leiding van De Ruyter goed staande te houden.
In augustus volgde de Tweedaagse Zeeslag waarbij beide
partijen grote verliezen leden, maar de Engelsen de overwinning claimden. De Engelsen vernietigden daarna een
groot aantal koopvaardijschepen die in het Vlie voor
anker lagen en plunderden Terschelling. Dit zette veel
kwaad bloed, zowel bij de Nederlandse bevolking als bij
raadpensionaris Johan de Witt.
Beide partijen leden grote schade van de oorlog, niet alleen
door de verliezen in de strijd maar ook door de schade
voor de handel. Londen werd bovendien getroffen door
een enorme stadsbrand en had al veel te lijden van de heersende pestepidemie. De Engelse koning Karel II kampte
met grote financiële problemen. De Engelsen besloten een
flink deel van hun vloot in de havens op te leggen.
Grote zeeslagen vonden niet meer plaats, maar de
staat van oorlog werd als een excuus gebruikt voor
wederzijdse kapersactiviteiten. Schotse kapers vielen

Goran Claesson Fleming is de leider van de Zweedse diplomaten bij de Vrede
van Breda in 1667. Zweden is voorzitter van de onderhandelingen en treedt
op als mediator. Zweden heeft een eigen agenda en belang om op te treden
als bemiddelaar. Ze zijn al jarenlang in oorlog met Denemarken om controle
te krijgen over de Sont. De Sont is de verbindingsroute naar de Oostzee.
Denemarken haalt veel geld binnen aan tol van voorbij varende vrachtschepen.
De Zweden willen een verbond sluiten met Engeland en de Nederlanden
tegen hun aartsvijand Denemarken. Denemarken is bij de onderhandelingen
nog een bondgenoot van de Nederlanden. Fleming overlijdt op 7 september
1667 te Breda en hij wordt later begraven in Zweden. (Schilderij National
Museum Stockholm, NMGrh 205)
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Portret van raadpensionaris van Holland Johan de Witt (1625-1672)
door Caspar Netscher. Hij zet de Nederlandse strategie uit tijdens de
zeeoorlog met Engeland. Zijn voornaamste doel is het beschermen van de
handelsroutes over de zee naar de Oostzee (graan en hout) en naar Indië
(specerijen). Zijn opponent is de Engelse koning Karel II, die probeert de
Nederlandse handel over de zee over te nemen.

Portret van de Engelse koning Karel II (1630-1685). Hij was de grote tegenstander van raadpensionaris Johan de Wit, omdat hij de vrijheid van
het bevaren van de zee opeist voor zijn eigen Engeland. Dit bedreigt de
succesvolle Nederlandse handel over de zee. De koning heeft warme
herinneringen aan Breda. Hij verblijft als balling in 1650 in deze stad en
stelt daar de zogenaamde ‘Declaration of Breda’ op. Hij belooft hierin zijn
vijanden in Engeland niet te straffen als hij als koning naar Engeland kan
terugkeren. Tien jaar eerder heeft Karel ook al in Breda een overeenkomst
getekend met de Schotten om hun koning te kunnen worden. Deze ervaringen
van de Engelse koning spelen een rol bij het bepalen van de plaats voor de
vredesonderhandelingen in het jaar 1667.

Ingekleurde prent met episodes uit de Vrede van Breda. Bovenaan staat de
spectaculaire intocht van de Engelse delegatie afgebeeld. Op dinsdag 24 mei
1667 gaan Denzil Holles en Henry Coventry, de twee Engelse diplomaten,
naar het Speelhuis in de Belcrum (vlak bij de huidige watertoren). Daar
stond een jachtslotje van de Nassaus dat zijn naam zal geven aan de huidige
Speelhuislaan. Vanuit het Speelhuis gaan ze in hun koetsen naar de stad.
Status en prestige zijn belangrijk in de diplomatieke wereld. In het midden
van de prent staat de bekrachtiging afgebeeld van de Vrede van Breda op
24 augustus 1667 in de grote zaal van het kasteel van Breda. Daarna zijn
er feesten in de stad. Voor de woonverblijven van de diplomaten staan
fonteinen opgesteld waar wijn uit spuit. Eind augustus zullen de diplomaten
de stad Breda weer verlaten. (bron: Atlas van Stolk, Rotterdam)
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Tekening van de staatsietrap van het kasteel van Breda uit 1827, kort voor de sloop. De trap leidt dan nog naar de grote zaal in de centrale vleugel van het
kasteel. In en rond deze zaal vinden in het jaar 1667 de vredesbesprekingen plaats. (bron: http://www.dbnl.org/tekst/weze009pale01_01)
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Vogelvluchtplattegrond van Breda door Joan Blaeu uit 1649. De diplomaten verblijven tijdens de onderhandelingen in de grootste
huizen van de stad, de zogenaamde hofhuizen. De onderhandelingen zelf vinden plaats in de grote zaal van het kasteel van Breda
(de huidige KMA).
Diplomatieke delegaties in Breda:
Land

Diplomaten

Huisvesting in Breda

Engeland

Denzil Holles
Henry Coventry

Huis Hertsbeeck en Huis Ocrum
in de St. Janstraat (16 en 18)

Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden

Hieronymus van Beverningh
Pieter de Huybert
Allard Pieter Jongestal

Patricierswoning in de
Catharinastraat (20)

Frankrijk

Godefroi graaf d’Estrades
Honoré Courtin

Huis van Brecht en het huis
Het Wapen van Nassau
aan de Kraanstraat

Denemarken

Poul Klingenberg
Peder Charisius

Huize Montens, nu bisschoppelijk
paleis, Veemarktstraat 46

Zweden

Baron Peter Julius Coyet
Baron Goran Claesson Flemingh
Graaf Christoff D. zu Dohna

Huis Waelwijk, hoek Nieuwstraat
en Waterstraat, nu deel
Nassau Breda hotel

Het neutrale Zweden ging als bemiddelaar optreden bij
de vredesonderhandelingen. In april 1667 wezen de regeringen van de vier oorlogvoerende landen en van Zweden
de diplomaten aan die namens hen moesten gaan onderhandelen in Breda. Het duurde tot ver in mei voordat alle
delegaties met hun gevolg in Breda waren aangekomen.
Zij kregen onderdak in de mooiste woonhuizen van de
stad, waarvoor rijke Bredanaars tijdelijk hun huis beschikbaar moesten stellen. De diplomaten kwamen met een
groot gevolg naar Breda: secretarissen, kamerdienaren,
koks, koetsiers en soldaten voor de beveiliging. Met name
de Engelsen deden met een indrukwekkende stoet op
20 mei hun intocht in de stad. De aanwezigheid van de
belangrijke diplomaten en hun gevolg trok in de zomer
van 1667 in Breda heel veel bekijks. Duizenden nieuwsgierigen bezochten de stad en werden door de delegaties
getrakteerd op koek en drank. De onderhandelaars wilden
graag een goede indruk maken op het publiek.

Moeizame start van de onderhandelingen
De officiële onderhandelingen begonnen op 4 juni 1667 in
het Kasteel van Breda, dat eigendom was van de Nassaus.
De Zweden en de Fransen drongen aan op toegeeflijkheid
om snel tot een vrede te kunnen komen. Maar de Engelse
diplomaten waren dan wel met veel pracht en praal in

Breda aangekomen, ze bleken zich bepaald niet soepel op
te stellen: ze voelden zich de winnaar van de zeeoorlog. Zij
eisten grote schadevergoedingen en tegemoetkomingen
van de andere staten. De onderhandelaars bleken geen
toestemming te hebben van hun koning om aan wensen
van de andere staten tegemoet te komen. Er dreigden
bovendien nieuwe gevaren voor de Republiek. De Fransen
vielen in mei 1667 de Spaanse Nederlanden binnen
en boekten succes met het veroveren van gebied. In de
Republiek vond men het erg bedreigend dat het machtige Frankrijk met zijn leger zo dicht bij de Nederlandse
grens zou komen. De Nederlandse diplomaten kwamen
er in Breda achter dat de Fransen zich toegeeflijk wilden
opstellen tegenover de Engelsen. Zo wilden de Fransen
snel vrede sluiten en daarmee voorkomen dat Engeland
de Spanjaarden in Vlaanderen zou gaan steunen. De
Nederlandse delegatie was niet blij met de manier waarop
de onderhandelingen in juni 1667 in Breda verliepen.

De tocht naar Chatham
Raadpensionaris Johan de Witt had samen met zijn broer
Cornelis een gewaagd plan gemaakt om de Engelse marine
een grote slag toe te brengen door een verrassingsaanval
van de Nederlandse vloot. Toen in Breda in juni de onderhandelingen voor de vrede zo moeizaam verliepen, besloot

Het verbranden van de Engelse vloot bij Chatham op 12 juni 1667. Admiraal Michiel de Ruyter weet de Engelse vloot te bereiken door te profiteren van de kracht van de
opkomende vloed. In het midden de HMS Royal Charles, die de Nederlanders als buit mee naar huis slepen. (bron: Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-307)

De Witt zijn plan tot uitvoering te laten brengen. Op 19
juni 1667 voer een groep Hollandse schepen onder leiding
van Cornelis de Witt en Michiel de Ruyter de Theems en
het zijriviertje de Medway op naar Chatham en vernietigde met branders een groot aantal schepen van de Engelse
vloot. Het Engelse vlaggenschip “Royal Charles” werd
veroverd en in triomf mee teruggesleept naar Holland.
In Londen was tijdens de aanval enorme paniek ontstaan
en men voelde zich vernederd door het succes van de
Nederlandse vloot. In heel de Republiek werden vreugdevuren ontstoken vanwege de overwinning, behalve in
Breda. Johan de Witt had dat verboden om de onderhandelingen in Breda niet in gevaar te brengen.
Met het vernederen van de Engelsen in de slag op de
Medway bereikte Johan De Witt zijn doel. De Engelse
onderhandelaars zijn direct naar Londen gegaan om
nieuwe instructies te ontvangen van hun regering. Bij
terugkomst in Breda stellen zij zich een stuk toegeeflijker
op. Binnen enkele weken kwam er in Breda een verdrag
tot stand tussen Engeland en de Republiek, gevolgd
door vredesverdragen tussen Frankrijk en Engeland en
Denemarken en Engeland.
Schilderij van de Engelse aristocraat en diplomaat Denzil Holles (1599-1680).
Holles is de aanvoerder van het Engelse diplomatenteam. Hij staat bij tijdgenoten
bekend als onkreukbaar, maar ook als een heftig persoon die niet goed kan omgaan
met tegenspraak. Voor de Vrede van Breda is hij een tijdlang ambassadeur voor
Engeland in Parijs. Op zijn grafmonument in Dorchester staat trots dat hij zich niet
heeft laten omkopen door koning Lodewijk XIV.

Wijnfontein bij het huis Brecht in Breda. Dit huis staat nog steeds voor het kasteel van Breda en huisvest nu de bibliotheek van de KMA. In dit huis verblijven de
Franse diplomaten. Bij de bevestiging van het verdrag op 24 augustus 1667 ontsteekt men bij de verblijven van de diplomaten vuurwerk en stroomt er wijn uit
fonteinen. In de Franse fontein zijn lelies verwerkt. (bron: Rijksmuseum, RP-P-OB-79.261)

De vredesverdragen van Breda
Bij de opstelling van de vredesverdragen werd uitgegaan
van het beginsel dat iedere staat de gebieden zou behouden die het aan het begin van de onderhandelingen onder
controle had. Dat betekende dat de Republiek Suriname
en het Banda eiland Pulau Run mocht behouden, maar
Nieuw-Amsterdam niet terug kreeg. De bepalingen uit de
Akte van Navigatie werden voor de Republiek iets versoepeld: Nederlandse schepen mochten ook weer goederen
uit het Duitse achterland naar Engeland vervoeren, maar
verder werden de Engelse claims met betrekking tot de
Europese scheepvaart niet verminderd. De Franse agressie in de Spaanse Nederlanden was voor de Nederlandse
en Engelse diplomaten een extra reden om in Breda snel
een compromis te sluiten.
Op 31 juli 1667 werden de verdragen ondertekend door
de onderhandelaars in Breda en naar hun regeringen
gestuurd. Op 23 augustus hadden alle ambassadeurs in
Breda de door hun regeringen ondertekende documenten
terug ontvangen. De volgende dag werden de verdragen

in het Kasteel van Breda officieel uitgewisseld en afgekondigd. ‘s Middags om vier uur werd voor het stadhuis
en de huizen waar de diplomaten verbleven de vrede
met trompetgeschal aangekondigd en voorgelezen. De
gezanten dineerden op het stadhuis. Na het diner werd
er vuurwerk afgestoken. Voor de huizen van de ambassadeurs stonden fonteinen opgesteld die wijn spoten.
In de Republiek en deze keer dus ook in Breda werd uitbundig feest gevierd. Maar ook al werd er in de verdragen
gesproken over ‘onschendbare, voortdurende en eeuwige
vrede’, de periode van vrede duurde niet lang. Vijf jaar later
werd de Republiek opnieuw aangevallen, dit keer door een
coalitie van Frankrijk, Engeland en twee Duitse staten. Ook
in een ander opzicht was de uitkomst van de Vrede van
Breda bepaald niet vredelievend. Met het behoud van de
slavenplantages in Suriname en de forten in West Afrika
- waar slaven bijeen werden gedreven om naar Amerika te
worden overgebracht - kreeg de West Indische Compagnie
de gelegenheid om nog meer dan een eeuw een hoofdrol te
spelen in de gruwelijke slavenhandel.

Diplomaten van vijf landen vertoeven vijf maanden in de stad Breda om de Tweede
Engels-Nederlandse zeeoorlog tot een eind te brengen. Voor het oog van de toeschouwers
gaan de diplomaten hoffelijk met elkaar om en rijden door de straten in mooie koetsen.
Ze delen eten en drinken uit aan mensen op straat. Breda is in deze maanden daardoor
ook een toeristische attractie op niveau. Ondertussen beloeren de diplomaten elkaar en
heeft ieder land zo zijn eigen belangen. Voortdurend gaan er koeriers met brieven van
Breda naar Londen, Den Haag, Kopenhagen, Parijs en Stockholm om hun kritische bazen
te informeren. Om de Engelsen onder druk te zetten bereidt raadpensionaris Johan de
Witt in het geheim een risicovolle aanval voor op de Engelse vloot.
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