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MAGAZIJN 
Welkom in de augustuseditie van Magazijn! Stonden de 
vorige edities in het teken van de grote overwinnaars van 
het Rampjaar en de Hollandse oorlog -Willem III en 
Lodewijk XIV-, in deze derde editie is het de beurt aan de 
minder fortuinlijke tragische helden van het Rampjaar: 
Johan en Cornelis de Witt. U kunt onder andere een 
uitgebreide biografie van deze twee bijzondere broeders 
lezen, geschreven door onze eigen publiekshistorica Jessie 
Pietens. Deze biografie vormt ook de aftrap van “Jessie 
Pietens beschrijft…”, een nieuwe serie in Magazijn waarin 
Jessie Pietens het leven beschrijft van één of meerdere 
hoofdrolspelers van het Rampjaar.  

Net afgestudeerd militair historica Merle Lammers heeft 
daarnaast een intrigerend artikel geschreven over hoe het 

‘vermeende verraad’ van de gebroeders De Witt door 
tijdgenoten werd beleefd. Verder vindt u in deze Magazijn 
een bijdrage van Ben Olde Meijerink, die in zijn 
hoedanigheid als hoofd onderzoek van de Nederlandse 
Kastelenstichting een artikel heeft geschreven over de rol 
van middeleeuwse kastelen in het Rampjaar en een 
bescheiden artikel van mijn hand over de vergeten 
heldendaden van Cornelis de Witt. Ik wens u veel 
leesplezier toe met al deze artikelen! 

Wilt u middels een artikel of een beeldreportage een 
bijdrage leveren aan Magazijn? Mail mij dan op 
j.v.d.broek@rampjaarherdenking.nl. Alle soorten bijdrages
zijn welkom! 

Allegorie op de tocht naar Chatham 
met Cornelis De Witt 

Op de voorkant van 
deze Magazijn ziet u 
het schilderij Allegorie 
op de tocht naar 
Chatham met een 
portret van Cornelis de 
Witt uit 1668, van de 
hand van de 
Dordrechtse meester 
Cornelis Bisschop. Het 
schilderij bevat een 
portret van Cornelis de 
Witt, omgeven door 
verschillende objecten 
en personen die vrede, 

rechtvaardigheid, vrijheid, eendracht symboliseren. Op de 
achtergrond vindt de tocht naar Chatham plaats. Hoewel 
Bisschop heden ten dage onder het grote publiek 
nauwelijks bekendheid geniet, was hij in zijn eigen tijd een 
van de grote Nederlandse schilders, die zelfs voor Lodewijk 
XIV heeft gewerkt.   

Twee portretten van de 
gebroeders de Witt (p. 3) 

Deze twee portretten van respectievelijk Johan en Cornelis 
de Witt hebben nogal een curieuze ontstaans-geschiedenis. 
Ze zijn tot stand gekomen in het atelier van de bekende 
Hollandse meester Jan de Baen, maar zijn zeer 
waarschijnlijk niet van de hand van de kunstenaar zelf. 
Naast deze serie zijn er nog vier andere bijna identieke 
versies in verschillende Nederlandse musea te vinden, 
waarvan er maar één aan Jan de Baen persoonlijk wordt 
toegeschreven. Het vermoeden is dus ook dat deze serie als 
prototype heeft gediend voor de andere versies. De 
schilderijen zijn desondanks bijzonder gedetailleerd en 
bevatten een aantal symbolische verwijzingen naar de 
functies van de raadspensionaris en zijn oudere broer. Zo is 
Johan gekleed in de typische donkere, calvinistische 
regentenkledij van de gouden eeuw. Achter hem is de 
vergaderzaal van de Staten-Generaal in Den Haag zichtbaar. 
Cornelis is daarentegen afgebeeld met alle pracht en praal 
van een militair bevelhebber, inclusief een aantal 
oorlogsschepen -die waarschijnlijk de tocht naar Chatham 
voorstellen- op de achtergrond.   

. 
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Opkomst en ondergang van de gebroeders De Witt
De bedreigde zwaan… 
De gebroeders De Witt stamden uit een oud en invloedrijk Dordts regentengeslacht. Hun vader Jacob 
had allerlei functies in de stadregering bekleed. Hun moeder, Anna van den Corput,  was afkomstig uit 
een welgestelde Bredase familie.  

Anoniem, naar Jan de Baen, portretten van de gebroeders de Witt, ca. 1669.  

Als kind gingen de gebroeders naar de Latijnse school in 
Dordrecht – het huidige Johan de Witt-gymnasium – en 
vanaf 1641 studeerden ze rechten in Leiden. Ze behaalden 
beiden hun graad in de rechtsgeleerdheid aan een 
gerenommeerde universiteit in het buitenland.  

Cornelis werd daarna advocaat in Dordrecht en werd al snel 
tot schepen, een openbaar bestuurder op plaatselijk 
niveau, gekozen. Johan ging aan de slag als advocaat in Den 
Haag en hield zich in zijn vrije tijd graag bezig met 
wiskunde.1 In 1653 was Johan raadspensionaris van Holland 
geworden, wat hij bleef tot vlak voor zijn dood.  

Cornelis was ruwaard van Putten. Dit hield in dat hij 
namens de Landsheer van Putten de stad bestuurde. 
Daarnaast was Cornelis gedeputeerde ter zee. Dit laatste 
hield in dat hij namens de Staten-Generaal meevoer op de 
oorlogsvloot. In die rol woonde hij een aantal belangrijke 
zeeslagen bij aan de zijde van Michiel de Ruyter.2  

1 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: Verloren, 1998), 
17. 

Over de auteur drs. Jessie Pietens 

Jessie Pietens studeerde 
in januari 2021 af van de 
research master Classical, 
Medieval and Early 
Modern Studies aan de 
Rijksuniversiteit 
Groningen. Zij 
specialiseert zich in de 
middeleeuwse en 
vroegmoderne culturele-, 
sociale- en politieke geschiedenis en letterkunde van 
Engeland, Schotland en Nederland. Zij hield zich vooral 
bezig met thema’s als gender, monarchieën, autoriteit 
en sociaal conflict, gemarginaliseerde groepen. Na haar 
afstuderen schreef Pietens de historische teksten op de 
website van Platform Rampjaarherdenking. Vanaf 
september 2021 is zij werkzaam als Vakspecialist 
Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

2 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: Verloren, 1998), 
7.
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Lambert Visscher naar Jan de Baen, portret van Johan 
de Witt en Cornelis de Witt, 1672, Rijksmuseum 
Amsterdam.  

Vrijheid van handel 

In de periode dat Johan functioneerde als 
raadspensionaris was Holland voornamelijk 
staatsgezind. De politieke aspiraties van de 
Republiek waren vooral gericht op de vrijheid van 
handel en het behoud daarvan.3 In 1653 
ontwikkelde Johan ambitieuze plannen voor de 
bouw van een omvangrijke vloot, waarmee de 
basis werd gelegd voor een machtspositie op zee. 
Op het landleger werd echter drastisch bezuinigd.4 
In 1665 brak de Tweede Engelse Oorlog uit. Johan 
wilde met de Nederlandse vloot de Theems 
opvaren om de Engelse vlootbasis in Chatham aan 

3 J. Boogman, “De raison d’état-politicus Johan de Witt,” 
BMGN - Low Countries Historical Review 90, 3 (1975): 
382, 387, 395-6. 
4 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van 
Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 115. 
5 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus 2021), Hoofdstuk 9 
‘Men zegt…’, p. 5/33, bol.com kobo e-book. 
6 Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid: De Levens van Johan 
en Cornelis de Witt (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas, 2005),, 340. 

te vallen. Eind oktober 1667 varen enkele schepen 
onder leiding van De Ruyter met Cornelis aan 
boord de Theems op. Cornelis speelde een 
belangrijke rol in de beroemde tocht naar 
Chatham, waarin de Nederlandse vloot de Engelse 
tegemoetkwam in hun marinebasis en hen daar 
overviel.5 Eind juli keerde de vloot huiswaarts en 
waren de gebroeders, met name Cornelis, het 
stralende middelpunt van blijdschap, trots en 
hulde.6  

Triple Alliantie 

Voor Johan was het meer dan eens lastig om de 
leden van de Staten-Generaal in het Hollandse 
gareel te houden. Toch wist hij groot persoonlijk 
aanzien en overwicht te verwerven in binnen- en 
buitenland. Op 23 januari 1668 werd de Triple 
Alliantie tussen Engeland, Zweden en de Republiek 
gesloten, wat veelal beschouwd wordt als het werk 
van Johan om de collectieve veiligheid te 
garanderen.7 Door dit verbond kon De Witt 
voorkomen dat de Spaanse Nederlanden tijdens de 
Devolutieoorlog (1667-1668) door Lodewijk XIV 
veroverd werden, waarmee de Republiek haar 
bufferzone met Frankrijk kwijtgeraakt zou zijn.8 
Onder het bewind van Johan was het tot 1672 
telkens gelukt de Engelse en Franse uitdagingen 
het hoofd te bieden.9 De Republiek maakte zowel 
op economisch als op internationaal-politiek vlak 
een bloeiperiode door. In 1667 werd door de 
Staten van Holland, onder druk van de Engelsen, 
het Eeuwig Edict aangenomen, waarin besloten 
werd dat in de toekomst een kapitein-generaal of 
admiraal-generaal niet tegelijkertijd stadhouder 
van een of meerdere provincies mocht zijn en dat 
er in Holland nooit meer een stadhouder benoemd 
zou worden.10 Toch liep Johan ook tegen veel 
weerstand aan. De prinsgezinde facties vonden dat 
er in het bestuur weer een plaats moest zijn voor 
Oranje. In 1670, nadat alle andere gewesten  

7 J. Boogman, “De raison d’état-politicus Johan de Witt,” 
BMGN - Low Countries Historical Review 90, 3 (1975): 
382, 387, 395-6. 
8 Olaf van Nimwegen, De veertigjarige oorlog 1672-1712: 
De strijd van de Nederlanders tegen de Zonnekoning 
(Amsterdam: Prometheus, 2020), 111. 
9 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van 
Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 114. 
10 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 22. 
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Anoniem naar Willem Missing, Portret van Willem III, 
ca. 1680-1710, Rijksmuseum Amsterdam.  

hadden ingestemd met het Eeuwig Edict, werd 
Willem III dan ook lid van de Raad van State, 
waarin hij ook stemrecht kreeg.11 

In 1671 ontving De Witt inlichtingen uit Parijs 
waaruit bleek dat Frankrijk en Engeland hadden 
samengespannen tegen de Republiek in het 
geheime verdrag van Dover. Hij – en vele andere 
bestuurders met hem - achtte dit geheime verdrag 
niet volledig geloofwaardig, omdat het in strijd zou 
zijn met de belangen van de Engelse staat. 
Daarnaast zal ook de verwantschap van de prins 
van Oranje met de Engelse koning Johans 
gedachtegang ondersteund hebben. Hoewel dit 
rationeel gezien wellicht logisch was, was Johan 
daarin mogelijke persoonlijke irrationele en 
ideologische gevoelens en aspiraties vergeten mee 
te nemen.12 

De Witt was ervan uitgegaan dat het niet tot een 
oorlog zou komen. Toen in 1672 toch de oorlog 

11 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland: Van 
Opstand tot heden (Amsterdam: Boom, 2012), 121-2, 
124. 
12 J. Boogman, “De raison d’état-politicus Johan de Witt,” 
BMGN - Low Countries Historical Review 90, 3 (1975): 
404, 406. 
13 J.C.H. Blom en E. Lamberts, eds. Geschiedenis van de 
Nederlanden (Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 
2014), 197. 

uitbrak, was het land daar dan ook niet op 
voorbereid.13 In de tweede helft van januari van 
1672 verliet Cornelis Den Haag om in Brussel 
onderhandelingen voor bondgenootschappen te 
voeren.14 In de loop van februari 1672 werkte 
Johan een wetsvoorstel uit waarin Willem III zou 
worden benoemd tot bevelhebber tijdens één 
veldtocht. Op 25 februari werd hij aangesteld als 
kapitein-generaal.15  

Geruchten over de Witt 

Toen de Fransen op 12 juni 1672 het land 
binnengevallen waren, was Cornelis genoodzaakt 
de vloot van De Ruyter te verlaten wegens ziekte. 
De Dordtse bevolking begon al gauw met het 
verspreiden van geruchten. Er werd gezegd dat 
Cornelis helemaal niet ziek was, maar dat hij na 
een flinke ruzie met De Ruyter de vloot had 
verlaten. Ook werd er gezegd dat hij aan boord de 
aanval op enkele Franse schepen had proberen te 
verhinderen. De Ruyter ontkende alle geruchten, 
maar het volk had zijn oordeel over Cornelis al 
geveld.16 In het pamflet Consideratien en 
Circumstantien (1672), klaagde Johan dat de orde      

Jan Asselijn, de bedreigde zwaan, ca. 1650. Lang werd 
gedacht dat de zwaan symbool stond voor Johan de 
Witt; onder de zwaan staat RAAD-PENSIONARIS. 

14 Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid: De Levens van Johan 
en Cornelis de Witt (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas, 2005), 391. 
15 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus 2021), Hoofdstuk 2 
‘Godard Adriaan’, p. 11/28, 12/28, bol.com kobo e-book. 
16 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 7. 
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in de Republiek was verstoord. Volgens hem mocht 
de publieke opinie niet het laatste oordeel krijgen 
over de regenten, daar was deze macht veel te 
wankel en veranderlijk voor. Volgens Johan waren 
de burgers van de Republiek niet bekwaam deze 
taak uit te oefenen.17 Hoewel het beleid van Johan 
gevoerd was met de beste bedoelingen voor de 
Republiek werd de ramp van 1672 hem toch 
persoonlijk aangerekend.18 

Moordaanslag 

Eind juni 1672 werd er door vier mannen een 
poging gedaan Cornelis te vermoorden in zijn eigen 
huis. Op 21 juni, na een vergadering van de Staten, 
was Johan met zijn knecht op weg naar huis toen 
ook op hem een aanslag werd gepleegd. Omdat 
zijn knecht op tijd hulp kon vinden was Johan in 
leven gebleven.19 Op diezelfde dag werd er door de 
Staten van Holland besloten een onderhandelaar 
naar de Franse koning te sturen, tegen de wens 
van Amsterdam in.20 Op 24 juni, toen Cornelis nog 
ziek in bed lag van de op hem gepleegde aanval, 
werd hij door bewapende burgers gedwongen een 
papier te ondertekenen waarmee het Eeuwig Edict 
ongedaan werd gemaakt. Aan het begin van juli 
werd Willem III door de Staten van Holland 
benoemd tot stadhouder.21 Tegen het einde van 
juli werd Cornelis opgepakt in zijn woonplaats 
Dordrecht en werd hij naar de gevangenpoort in 
Den Haag gevoerd. Een zekere Willem Tichelaar 
had Cornelis beschuldigd dat hij hem had gevraagd 
de prins te vermoorden in ruil voor een gunst en 
30.000 gulden. Cornelis beweerde dat het juist 
andersom was geweest en dat hij niets van die 

17 Michel Reinders, “Die dit Biljet afscheurt, sal een Kogel 
tot vereeringh genieten: Pamfletten, petities en publieke 
politiek in de late zeventiende eeuw,” TMG Journal for 
Media History 13, 6 (2010): 16. 
18 J.C.H. Blom en E. Lamberts, eds. Geschiedenis van de 
Nederlanden (Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker, 
2014), 198-9. 
19 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 8. 
20 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus 2021), Hoofdstuk 7 
‘Water en Sleutels’, p. 19/27, bol.com kobo e-book. 
21 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus 2021), Hoofdstuk 7 
‘Water en Sleutels’, p. 23/27, bol.com kobo e-book. 
22 Petra Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’: De 
geschiedenis van het rampjaar 1672 (Hilversum: 
Verloren, 1998), 7.  
23 Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: Hoe de Republiek aan 
de ondergang ontsnapte (Olympus 2021), Hoofdstuk 8 

plannen had willen horen. Hij had hierover meteen 
de secretaris van Dordrecht ingelicht en hem 
gevraagd Tichelaar in de gaten te houden.22 Op 4 
augustus diende Johan zijn ontslag in als 
raadspensionaris bij de Staten van Holland.23 

20 augustus 1672 

De volkshaat voor de regenten had zich, 
aangewakkerd en opgevoerd door de pamfletten, 
toegespitst op Johan en Cornelis. De oproer nam in 
zodanige mate toe dat deze zich op 20 augustus in 
Den Haag tot een voor de broeders desastreuze 
uitkomst bracht. Zij werden daar verantwoordelijk 
gesteld voor het slechte bestuur van de Republiek 
en door menigte van boze burgers vermoord.24 Het 
verhaal van hun moord is door velen uitvoerig 
beschreven en kan op verschillende plaatsen 
gelezen worden. Hier volstaat het te vertellen dat 
zij mishandeld, neergestoken en vervolgens 
doodgeschoten werden, waarna hun lichamen 
werden verminkt.25 Vanuit het buitenland werd 
met afschuw toegekeken en werd er gevreesd dat 
de Republiek op het punt stond in een ‘volslagen 
anarchie te vervallen’.26 De moord op de 
gebroeders gaf overal nieuwe impulsen aan de 
volksbeweging tegen de regenten.27 Op 21 
augustus werden Johan en Cornelis in het holst van 
de nacht begraven in de Nieuwe Kerk. Hun laatste 
rustplaats zou echter niet lang rustig blijven en 
werd een paar dagen later door een boze menigte 
verstoord en vernield. Met moeite had men weten 
te voorkomen dat de gebroeders werden 
opgegraven en opnieuw onteerd.28 

‘Tussen hoop en wanhoop’, p. 25/26, bol.com kobo e-
book. 
24 Michel Reinders, “Die dit Biljet afscheurt, sal een Kogel 
tot vereeringh genieten: Pamfletten, petities en publieke 
politiek in de late zeventiende eeuw,” TMG Journal for 
Media History 13, 6 (2010): 11. 
25 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806, Deel II: 
vanaf 1647 (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, 
1996), 912. 
26 Olaf van Nimwegen, De veertigjarige oorlog 1672-
1712: De strijd van de Nederlanders tegen de 
Zonnekoning (Amsterdam: Prometheus, 2020), 121.  
27 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806, Deel II: 
vanaf 1647 (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, 
1996), 913.  
28 Luc Panhuysen, De Ware Vrijheid: De Levens van Johan 
en Cornelis de Witt (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas, 2005), 462. 
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‘Door eenege veraders verkoft of oovergeleeert […] sonder slag of stoodt’ 

Tijdgenoten over het vermeende verraad 
Den Haag, 25 juli 1673. Onder het aanzien van duizenden mensen hangt de beul een stuk hout aan de galg 
waarop een afbeelding van Jean Barton de Montbas is geschilderd, ‘zo groot als hy leefde van hoofde tot 
de voeten’. Na ongeveer een uur zijn een aantal jongens het zat. Ze bekogelen de aan de galg bungelende 
plank met stenen en scheuren het hout aan stukken, net zoals bijna een jaar eerder op dezelfde plaats 
geschiedde met de lichamen van de gebroeders De Witt. ‘Doch’, schrijft de contemporaine 
geschiedschrijver Tobias van Domselaer in 1675, ‘dat was natuurlijk vleys, en dit maar geschildert hout’.29 
Na de afrekening met Johan en Cornelis de Witt, was er nu ook symbolisch afgerekend met de ‘verader 
Mombas’. 

De ‘verrader Mombas’ 

Montbas was een Fransman in Staatse dienst, die het 
commando had over de verdediging van de Overbetuwe. Op 
10 juni 1672 trok hij zich met zijn compagnieën, bestaande 
uit ongeveer 1300 man, terug naar Arnhem. De belangrijke 
stellingen bij het Tolhuis en de Schenkenschans lagen 
hierdoor volledig open voor het Franse leger, dat zonder 
moeite de Rijn kon oversteken.  De beslissing van Montbas 
om zijn post te verlaten werd als verraad beschouwd. 
Montbas werd gearresteerd, maar ontsnapte uit de 
gevangenis en liep over naar het Franse leger. In pamfletten 
en contemporaine geschiedwerken wordt dan ook vaak 
verwezen naar ‘de verader Mombas’. 

Adam Frans van der Meulen, Lodewijk XIV steekt de Rijn bij 
Lobith over, 1672. Rijksmuseum Amsterdam.  

Volgens Everhard Booth, een burgemeesterszoon uit 
Utrecht die op de dag van de Franse inval een dagboek 
begon, had Montbas zijn post ‘schelmagtig’ verlaten en 
leidden de berichten over de snelle Franse opmars tot grote 

29 Tobias van Domselaer, Het ontroerde Nederlandt, Door de Wapenen des Konings van Vrankryk, Dat is Een Waarachtigh Verhaal van den 
Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen Oorlogh, Tegen de Vereenigde Nederlanden, Met desselfs Binnenlandste Beroerten. Daar in 
naukeuriglijk/alle der zelver Voorvallen worden verhandelt (Amsterdam 1674). 
30 ’t Hollandts Venezoen in Engelandt gebacken, Wederleyt door d’Amsterdamse Pastey-Backer, Tegen sijn Buyrman Brandt (z.p., z.j.). Knuttel 
nr. 10618.   

consternatie onder de burgerij. Er zou namelijk sprake zijn 
van ‘verraed ende correspondentie met den vijand’. Hoe 
konden anders zo snel zo veel sterke steden in handen van 
de vijand gevallen zijn? Margaretha Turnor noteerde in een 
brief aan haar man dat er geruchten de ronde deden dat 
Montbas de Fransen zou hebben getoond op welke plaatsen 
de defensie het zwakst was.  

Dergelijke discoursen tonen veel overeenkomsten met 
pamfletten uit deze periode, waarbij ook Johan de Witt 
geregeld een rol speelt. Volgens de schrijver van één pamflet 
had De Witt ‘zijn vrient Mombas’ naar het Tolhuis gestuurd 
‘om de Francen niet alleen over te laten, maer haer de wegh 
te wijssen’.30 

Volksoproeren 

De idee dat er sprake was van verraad door legerleiders en 
regenten was wijdverbreid. Midden juni ging het volk in 
diverse Hollandse en West-Friese steden de straat op. Het 
volk ‘roepe niet ander als van veraet en dat ons lant verkocht 
is’, aldus Margaretha. Ook Isaac Pool, een Amsterdamse 
koopman, noteerde dat de Fransen de ene na de anders stad 
innamen, ‘als offe hem verkoft waaren’. De burgers werden 
‘toornigh, niet weetende waar sulckx vandaen quam’. De 
regenten moesten bewijzen dat ze geen deel uitmaakten van 
de verraders die het land aan Frankrijk hadden willen 
overgeven. De enige oplossing was, volgens de burgers, de 
prins van Oranje tot stadhouder te benoemen en de 
regenten verantwoording af te laten leggen voor hun beleid. 

Onder druk van de oproerige burgers werd Willem III op 4 
juli 1672 stadhouder van het hele gewest Holland. Vier 
dagen later volgde de benoeming tot stadhouder van West-
Friesland. Het Eeuwig Edict, een resolutie waarmee in 1667 
het stadhouderschap was afgeschaft, werd nietig verklaard. 
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Een in druk uitgegeven brief, gedateerd 8 juli 1672, 
vermaande de kersverse stadhouder de burgers rustig te 
blijven; er was immers helemaal geen bewijs van verraad 
door regenten. Alleen door de overheid te gehoorzamen en 
op tijd belasting af te dragen, zou ‘het lieve Vaderlandt […] 
tot sijn vorige florissanten staet’ hersteld kunnen worden.31 
Toch bleef het idee van verraad breed gedeeld. 

De gebroeders De Witt als zondebok 

Pamfletten waren vooral succesvol als ze deels bevestigden 
wat een groot deel van de bevolking toch al dacht. 
Pamflettisten speelden dan ook in op de idee van verraad 
door machthebbers en legerleiders. Op 7 juni 1672 schreef 
Margaretha dat ze de raadpensionaris in Den Haag had zien 
lopen. Hij zag er volgens haar ‘so verslage en neerslachtich 
[uit], dat een ijder verwondert is hem te sien’. 

Op 23 juli 1672 werd Cornelis opgepakt. Hij werd ervan 
verdacht een moordaanslag op de prins van Oranje te 
beramen en werd op 6 augustus naar de Gevangenpoort in 
Den Haag overgebracht. Johan had inmiddels besloten dat 
zijn positie onhoudbaar was geworden en legde zijn functie 
neer.  Cornelis liet niets los: hij ‘hout [hem] selfve als geck’, 
wist Margaretha haar man op 16 augustus te melden. Op 20 
augustus 1672 werd de sententie door het Hof van Holland 
bekend gemaakt: Cornelis werd verbannen, zijn goederen 
werden geconfisqueerd en hij moest opdraaien voor de 
proceskosten. De sententie werd razendsnel in druk 
verspreid. Een woedende menigte, oneens met de in hun 
ogen veel te milde uitspraak, stormde vervolgens in de 
richting van de Gevangenpoort. 

De dagboeknotie van een anonieme Amsterdamse schutter, 
gedateerd 21 augustus 1672, is opvallend gedetailleerd. 
Cornelis zou eerst geraakt zijn door een schot, vervolgens 
gestoken met een rapier en had daarna een slag op zijn 
hoofd gekregen met de kolf van een musket. Daarna waren 
beide broers uitgekleed en aan de galg gehangen, waarna 
hun lichaamsdelen werden afgesneden en, samen met hun 
kleding, verkocht. De schutter werd op de hoogte gebracht 
door ooggetuige Nicolaas van Toor, die hem zelfs een stukje 
van de borstrok en het hemd van Johan de Witt kon laten 
zien. 

Ook Isaac Pool was snel op de hoogte. Op 21 augustus kreeg 
hij bezoek van ene meneer Ottingha, die wist te vertellen 
wat er in Den Haag was voorgevallen. De broers waren 
doodgeslagen en ontdaan van allerlei lichaamsdelen en 
kledingstukken. Vervolgens waren ze vastgebonden aan de 
galg, waar ze bleven hangen ‘alsoo sij voor veraders 
gehouden werden’. Vervolgens werden de lichaamsdelen en 

31 Missive Van sijn Hoogheyt Den Heer Prins van Orange, Aen haer 
Ed.Hroot-Achtb. de Heeren Borgermeesteren, ende Regeerders der 

kledingstukken op straat verkocht.  Een ‘gruwelyck kruwel en 
nooyt gehoorde dingh’, oordeelde Pool. 

Jan de Baen, De lijken van de gebroeders De Witt, ca. 1672-1675. 
Rijksmuseum Amsterdam. 

De moord op de gebroeders De Witt was een zeer 
ingrijpende gebeurtenis, die tot op heden tot de verbeelding 
spreekt. Dit gold ook voor tijdgenoten. Van Domselaer 
verwees niet voor niets naar de moord op de gebroeders De 
Witt toen hij in 1674 schreef over het aan stukken scheuren 
van een afbeelding van de ‘verader Mombas’. Voor veel 
tijdgenoten was het evident dat het land aan de vijand 
verkocht was. De gebroeders De Witt moesten het 
vermeende verraad uiteindelijk met hun levens bekopen. 

Over de auteur drs. Merle Lammers 

Merle Lammers rondde in juli 
haar opleiding tot militair 
historicus aan de Universiteit 
van Amsterdam af. Merle 
schreef haar masterscriptie 
over de Hollandse Oorlog 
(1672-1678) door de ogen 

van tijdgenoten. Dit artikel is gebaseerd op één van de 
hoofdstukken uit deze scriptie. Merle is daarnaast als 
(beeld)redacteur verbonden aan Stichting Platform 
Rampjaarherdenking. 

Stadt Amsterdam (Amsterdam 1672). Gedrukt door Hendrick en 
Dirck Boon. Knuttel nr. 10157.  
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Cornelis de Witt: 
de vergeten held van Chatham en Solebay 

Hoewel elke Nederlander met ook maar enige historische vorming bekend is met de gebroeders de Witt 
en hun gruwelijke dood, is het vooral Johan die in de geschiedschrijving de boventoon voert. Hij wordt 
altijd als eerste genoemd, heeft een prestigieus gymnasium naar zich vernoemd gekregen, is een held 
voor antimonarchisten in Nederland en -ook niet geheel onbelangrijk in deze tijd- levert maar liefst 8,4 
miljoen Google-hits op, terwijl zijn oudere doch minder bekende broer het moet doen met ‘slechts’ 
400.000 resultaten op ‘s werelds grootste online zoekmachine.  

Cornelis Bisschop, Allegorie op de tocht naar Chatham met een portret van Cornelis de Witt, 1668, Rijksmuseum Amsterdam.  

Deze asymmetrie in aandacht voor wellicht het 
belangrijkste broederverband van de vaderlandse  
geschiedenis is echter ergens ook wel logisch. Johan was als 
raadspensionaris immers de facto het staatshoofd van de 
Republiek, terwijl Cornelis voornamelijk in de schaduw van 
zijn jongere broertje zou opereren. Toch speelde Cornelis 
wel degelijk een belangrijke rol voorafgaand en tijdens het 
Rampjaar en kan hij met recht een oorlogsheld genoemd 
worden.  

Naast een grote hoeveelheid civiele en politieke functies, 
die hij voornamelijk aan de invloed van zijn broer te danken 
had, was Cornelis de Witt namelijk ook de gedeputeerde te 
velde: de vertegenwoordiger van de Staten-Generaal bij het 
leger, hetgeen in de staande praktijk van de Republiek 

meestal neerkwam op meevaren met de vloot. In die 
hoedanigheid heeft Cornelis dan ook zijn meest tot de 
verbeelding sprekende daden vertoond. Zo voer hij mee 
met de vloot van de Ruyter mee tijdens de Tweede Engels-
Nederlandse oorlog (1665-1667) en nam daarbij ook deel 
aan de fameuze tocht naar Chatham, waarbij de vloot van 
de Republiek de Engelsen een zware klap toebracht en het 
Engelse vlaggenschip, de Royal Charles, veroverde.  

De rol van Cornelis in ‘Chatham’ is vaak onderbelicht 
gebleven, maar uit de correspondentie tussen de broers De 
Witt tijdens de expeditie blijkt dat Cornelis al zijn 
overredingskracht in heeft moeten zetten om de 
vlootofficieren te overtuigen van de noodzaak om de 
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Anoniem naar Jan de Baen, Apotheose van Cornelis de Witt met de Tocht naar Chatham op de achtergrond, ca.1667-1700, Rijksmuseum 
Amsterdam.  

risicovolle onderneming naar Chatham door te zetten.32 Het 
is dus goed mogelijk dat er zonder de aanwezigheid van 
Cornelis de Witt helemaal geen glorieuze ‘tocht naar 
Chatham’ was geweest en dat de spiegel33 van de Royal 
Charles nu niet in het Rijksmuseum, maar in het Britse 
Imperial War Museum had gehangen. 

Chatham was echter niet de enige zee-operatie waarbij 
Cornelis zich op positieve wijze manifesteerde. Ook tijdens 
het Rampjaar vervulde de gedeputeerde te velde grote 
heldendaden, door tijdens de Slag bij Solebay -waarbij De 
Ruyter de numeriek grotere Engels-Franse vloot slechts met 
de grootste moeite wist terug te slaan- stug door te blijven 
gaan met orders uitdelen. Zelfs toen een groot gedeelte van 
zijn persoonlijke lijfwacht was gesneuveld in het gevecht,  

bleef Cornelis zich in het heetst van de strijd begeven. Deze 
daden zouden het grotere publiek echter nooit bereiken, 
omdat Cornelis zich nog geen maand na Solebay wegens 
ziekte aan wal moest laten zetten. Omdat de oorlog op zee 
zich nog steeds in een kritieke fase bevond, viel de 
terugtrekking van de oudste de Witt niet in goede aarde bij 
de publieke opinie, die zich door de aanhoudende verliezen 
op het land toch al steeds meer tegen de gebroeders de 
Witt begon te keren. Hoewel De Ruyter meermaals heeft 
geprobeerd om het op te nemen voor Cornelis, zou diens 
reputatie nooit meer herstellen en is hij tot op de dag van 
vandaag in de schaduw blijven staan van zijn politiek 
behendigere, maar ongetwijfeld minder heldhaftige jongere 
broer.  

Over de auteur drs. Job van den Broek 

Job van den Broek is politiek en militair historicus. Job richt zich met name op de militaire en politieke 
geschiedenis van Frankrijk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Tevens is hij als 
onderzoeksassistent op het project ‘War Dummies’ verbonden aan het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en is hij bestuurslid 
bij het Platform Rampjaarherdenking.  

32 Zie het uitstekende artikel van Marinka Joosten in het online 
geschiedenismagazine Historiek, 
https://historiek.net/ooggetuigenverslag-van-cornelis-de-witt-
van-de-tocht-naar-chatham/69596/  

33 Versiering aan de achterzijde van een 17e en 18e-eeuws 
oorlogsschip.  
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Middeleeuwse kastelen tijdens het Rampjaar: 
hopeloos gedateerd of buitengewoon nuttig? 

Hebben middeleeuwse kastelen in het Rampjaar nog een rol gespeeld in de verdediging tegen de  
Fransen? Middeleeuwse kastelen waren in 1672 al minstens anderhalve eeuw niet meer echt te 
verdedigen, misschien nog tegen een groepje stropende soldaten, maar zeker niet tegen het geschut van 
een modern Frans leger, dat zelfs in de sterkste kasteelmuren gaten zou slaan.

Johannes Jacobsz van den Aveele, Plattegrond van de stad 
Utrecht met stadsgezicht, ca.1700-1710, Rijksmuseum 
Amsterdam.  

De militaire rol van kastelen was vanaf de zestiende eeuw, 
overgenomen door de steden, die in de loop van de tijd 
moderne aarden vestingwerken kregen. Een stad als 
Utrecht, waar men in het midden van de zestiende eeuw 
voor die tijd moderne Italiaanse vestingwerken had 
gebouwd, zou nog te verdedigen geweest. Maar het 
stadsbestuur had de vestingwerken na 1629 niet meer 
onderhouden en gemoderniseerd. De stad werd zonder 
slag of stoot aan de Fransen over gegeven.  

Hollandse Waterlinie 

De verdediging van de Republiek werd geconcentreerd aan 
de oostzijde van het gewest Holland in de vorm van de 
Hollandse waterlinie; deze was eigenlijk de opvolger van de 
1629 aangelegde Utrechtse Waterlinie, die liep van 
Vreeswijk aan de Lek, over Utrecht, langs de Vecht naar het 
Muiderslot.  De Hollandse waterlinie, die we sinds 1815 de 
Oude Hollandse waterlinie noemen, was zeer succesvol 
want de Franse troepen konden de laaggelegen polders 
Holland niet veroveren, omdat zij geïnundeerd waren. De 
zwakke plekken in de Hollandse waterlinie waren de hoger 
gelegen oeverwallen langs de rivieren.    

Twee nog bestaande middeleeuwse kastelen hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de Hollandse waterlinie. Dat zijn 
het Muiderslot en Loevestein, middeleeuwse kastelen van 
de grafelijkheid van Holland en zo strategisch gelegen dat 
Holland ze ook na de middeleeuwen in stand hield. Dat kon 
alleen door ze te versterken met hoge aarden wallen, 
bestand tegen het steeds effectievere geschut. Beide 
kastelen waren ten tijde van de Opstand al versterkt met 
moderne vestingwerken, uitgevoerd met wallen en 
bastions.  

Kasteel Loevestein werd gebouwd vanaf 1360 op de plaats 
waar Maas en Waal samenvloeien. Het kasteel was en bleef 
van zeer strategisch belang, wat blijkt uit de versterking van 
de voorburcht in het eind van vijftiende eeuw met een 
aarden wal, gecombineerd met een grote ronde kruittoren. 
De wal werd rond 1600 verhoogd en verbreed en voorzien 
van voor die tijd moderne bastions.  Loevestein bleef een 
belangrijke landsheerlijke versterking, die in 1672 door de 
Franse generaal Turenne tevergeefs werd opgeëist. De 
commandant van Loevestein weigerde het kasteel op te 
geven en Turenne zag al snel in dat hij het strategisch 
gelegen kasteel zonder grote verliezen aan Franse zijde niet 
kon veroveren.   

Claes Laurens Visscher, Slot Loevestijn, 1619. Rijksmuseum 
Amsterdam.  

Ook het in het noorden van de Oude Hollandse waterlinie 
gelegen Muiderslot speelde in 1672 een belangrijke rol bij 
de bescherming van Holland. Het kasteel was gesticht door 
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de Hollandse graaf Floris V aan de monding van de rivier de 
Vecht, ongetwijfeld om de noordelijke Vechtstreek te 
beheersen, maar ook om invallen vanaf de Zuiderzee te 
voorkomen. Ook hier voldeden de zware muren en 
grachten maar ten dele. Rond 1600 werden het kasteel en 
de voorburcht omgeven door de nog bestaande vesting 
met aarden wallen en bastions. Het kasteel werd betrokken 
door Johan Maurits van Nassau-Siegen, de bouwheer van 
het Mauritshuis. Hij liet de Zuiderzeedijk en de westelijke 
Vechtdijk doorsteken, waarna het kasteel en de stad 
Muiden binnen vijf dagen als een eiland in de zee kwamen 
te liggen. Het kasteel werd bovendien met ‘zulk een 
menigte stukken geschut en palissaden’ versterkt.  Ook het 
Muiderslot werd niet door de Fransen veroverd.   

Claes Janszoon Visscher, Zicht op het Muiderslot, 1617, 
Rijksmuseum Amsterdam.  

Het belangrijke, uit het begin van de vijftiende eeuw 
daterende kasteel Woerden en de bijbehorende stad, die 
samen door een gemeenschappelijke vestinggordel waren 
omgeven, werd wel ingenomen. Maar het Franse leger kon 
door de inundatie van de polders ten westen van de stad 
niet verder optrekken langs de Oude Rijn. Andere 
gemoderniseerde kastelen als Duurstede, Buren en 
Nederhemert hadden weerstand kunnen bieden, maar ze 
vielen zonder slag en stoot in handen van het Franse leger.  

De inname van het in 1577 met moderne versterkingen 
voorziene kasteel Duurstede was voor de Fransen blijkbaar 
van propagandistische waarde, omdat zij van Duurstede 
een tekening lieten maken. Deze was bedoeld om als 
voorbeeld te dienen voor de gobelins met grote krijgsdaden 
van de Zonnekoning. Het middeleeuwse kasteel Duurstede, 
eigendom van de Staten van Utrecht was getuige een 
tekening vanuit het zuiden in het Rampjaar, evenals in 1646 
toen de Rembrandt-leerling Roelant Roghman het kasteel 
tekende, nog steeds van daken voorzien. Op een ets van 
het kasteel uit 1700 is echter te zien dat de daken inmiddels 
waren verdwenen en slechts de zwaarste muren nog 
overeind stonden. Opvallend is dat een aantal kastelen van 
de Oranjes, die voorzien waren van aardwerken, zoals het 
renaissance-kasteel van Buren, het Rampjaar zonder 
kleerscheuren hebben overleefd.   

Caspar Merian naar Johann Merck, Wijk bij Duurstede, ca. 1700.  

In 1672 zijn wel verschillende adellijke huizen, zoals 
Amerongen, Gunterstein en Nijenrode verwoest. Ze werden 
in brand gestoken, omdat de naar Holland gevluchte 
eigenaren niet terug wensten te keren naar hun kastelen en 
bezittingen in de door de Fransen bezette gewesten. 
Bovendien weigerden deze de door de Franse bezetter 
opgelegde afkoopsom (brandschatting) te betalen. Als 
represaille werden ze volgestouwd met takkenbossen en 
vervolgens aangestoken. Meestal bleven de buitenmuren 
staan en kon men na het vertrek van Fransen snel overgaan 
tot herstel (Nijenrode). In andere gevallen besloot men de 
ruïne van het kasteel af te breken en op de plek een nieuw 
landhuis te bouwen (Gunterstein).  

Samenvattend zou men kunnen zeggen dat een tiental 
kastelen in 1672 nog verdedigd konden worden, zoals 
Loevestein en Muiderslot, maar de meeste kastelen werden 
zonder slag of stoot overgegeven.  

Over de auteur drs. Ben Olde Meijerink 

Drs. Ben Olde Meierink is 
architectuur- en bouwhistoricus en 
heeft kunstgeschiedenis gestudeerd 
aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht.  Sinds 2008 is hij werkzaam 
als hoofd onderzoek van de 
Nederlandse Kastelenstichting, 
kenniscentrum voor kasteel en 
buitenplaats. Hier is  hij nauw 

betrokken bij de begeleiding van studenten en stagiaires. 
Als onderzoeker is hij vooral betrokken bij 
bouwhistorisch onderzoek van kastelen en 
buitenplaatsen, en cultuurhistorische analyses 
van  gebieden en steden. Hij geeft ook project- en 
beleidsondersteunende adviezen op het gebied van 
bouwhistorie en cultuurhistorie. Hij heeft als auteur 
meegewerkt aan diverse publicaties over kastelen en 
buitenplaatsen. 
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Rampjaar-webinars in het najaar 
Ook in het najaar gaat het Platform Rampjaarherdenking door met de serie Rampjaar-webinars. Deze 
vinden altijd plaats op de tweede vrijdag van de maand; deelname kost € 4,95. 
Elk webinar kan later terug worden bekeken.  

10 september: Van Amsterdam tot 
Aleppo. propaganda in het Rampjaar 

AMSTERDAM/NIJMEGEN – ‘Propaganda in het Rampjaar: 
Van Amsterdam tot Aleppo’ is het onderwerp van het 
Rampjaar webinar dat dr. Rosanne Baars (Universiteit van 
Amterdam) en dr. Josephine van den Bent (Radboud 
Universiteit) op vrijdag 10 september om 16.30 uur gaan 
geven.  

In het Rampjaar werd een ongekende hoeveelheid 
propaganda verspreid. Nederlandse pamfletten Rosanne 
Baars en Josephine van den Bent beschreven de 
gruweldaden van Lodewijk XIV. Franse propaganda prees 
de heldendaden van Lodewijk XIV en maakte de 
‘hoogmoedige’ Nederlanders zwart. Deze propaganda bleef 
niet beperkt tot West-Europa.  

In deze lezing laten wij zien dat Frankrijk zelfs anti-
Nederlandse pamfletten verspreidde in het Osmaanse Rijk, 
een belangrijke handelspartner van de Fransen en 
Nederlanders. Dit aan de hand van een unieke 
archiefvondst, een Frans pamflet uit 1673, geschreven in 
het Arabisch, waarin de gebeurtenissen in het Rampjaar 
werden uitgelegd aan een Arabisch publiek!    

Informatie en aanmelden: 
https://historizon.nl/event/propaganda-in-het-rampjaar-
van-amsterdam-tot-aleppo/ 

15 oktober: Toneel en liedkunst in het 
Rampjaar 

Dat is de titel van het 
webinar dat Olga van 
Marion op 15 oktober geeft; 
daarbij zullen de 
Rampjaarliederen 
ongetwijfeld aan de orde 
komen. Olga van Marion is 
universitair docent aan  het 
Leiden University Centre for 
the Arts in Society (LUCAS) 

12 november: Het Rampjaar in Noord-
Nederland 

 Op 12 november geeft 
Ineke den Hollander een 
webinar over het Rampjaar 
in Noord-Nederland. 
Volgend jaar verschijnt van 
haar een boek over dit 
onderwerp, uitgave Van 
Goor zonen in Assen. 

10 december: Willem III over “die 
rotzakken van Amsterdam” 

 Op 10 december houdt 
Tessa de Boer een webinar 
over de diplomatie van de 
stad Amsterdam; daarbij 
komt ook de moeizame 
relatie tussen Willem III en 
de bestuurders van 
Amsterdam aan de orde. 
Tessa de Boer is historica in 
Leiden en won dit jaar de Johan de Witt-scriptieprijs. 
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