
De Witt of Oranje – voorbereidend lesmateriaal Voortgezet Onderwijs 

De theatervoorstelling en begeleidende rondleiding De 

Witt of Oranje gaat over de gebroeders De Witt, maar 

laat meer zien dan alleen het ‘rampjaar’ 1672. Het is 

een breder verhaal over de positie van de Republiek 

der Vereenigde Nederlanden in de wereld, de 

bijzondere staatsvorm en de machtsstrijd waarin de 

Republiek verwikkeld raakte in de tweede helft van de 

17de eeuw.  

Voorbereidende les (50 minuten) 

Ter voorbereiding op de voorstelling en het 

museumbezoek kunt u met deze les de leerlingen op 

een actieve wijze kennis laten maken met het 

onderwerp. De verworven voorkennis leidt tot een nog 

rijkere leerervaring. Extra inhoudelijke informatie met 

links naar de collectie vindt u in de bijlage aan het einde 

van dit document. Er is ook een inhoudelijk filmpje 

ontwikkeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXpBm5XSK_U 

Inhoud 

Introductie op het ‘rampjaar’ 1672, en een eerste 

kennismaking met het fenomeen ‘pamflet’ door middel 

van een debat over vrijheid en recht. 

Leerdoelen 

- De leerlingen op een actieve wijze kennis laten maken met bovenstaande historische onderwerpen.  

- De leerlingen denken na over de verbanden tussen 17de en de 21ste eeuw. 

- Leerlingen reflecteren op vrijheid en recht en wat dat voor hun eigen leven betekent. 

Begrippenlijst 

 Gouden Eeuw (de 17de eeuw, Nederland floreerde in handel en welvaart); 

 Regenten (hoge bestuurders in Nederlandse steden en gewesten, die de bovenlaag van de 
maatschappij vormden); 

 Stadhouder  (een soort koning, maar met minder macht. Een stadhouder was ook de 
kapitein-generaal); 

 Staten-Generaal (is de bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle provincies van de 
Nederlanden); 

 Prinsgezind/Oranjegezind (aanhangers van Prins Willem III van Oranje); 

 Staatsgezind (aanhangers van Johan en Cornelis de Witt); 

 Rampjaar (1672, Nederland werd door verschillende landen aangevallen); 

 Pamflet (meestal een enkel velletje papier, dat dubbelzijdig bedrukt is. Het werd gebruikt om 
ergens tegen te protesteren). 

 Vrijheid van meningsuiting (een grondrecht die bepaalt dat iedere burger zijn of haar mening 
kenbaar mag maken zonder controle van de overheid). 

 
Tijdsduur 
50 minuten (exclusief voorbereiding) 
 
Voorbereiding/materiaal 

 Computer(s) 

 Markeertape 

 Evt. boeken uit de schoolbibliotheek 

 Internetverbinding 

 Digibord 

 Pen en papier (leerlingen) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RXpBm5XSK_U


Vooraf 

Open uw internetbrowser op het digibord. 

De les: 
1. Prikkelende eyeopener (5 minuten) 

Laat de leerlingen een of twee prikkelende posters, flyers, stickers of tweets zien van een 

politieke partij of politicus. Een paar voorbeelden uit de collectie van het Rijksmuseum zijn: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-1980-42-5 

 

 

Bespreek met de klas: wat is dit? Wat is het doel van deze poster? Vinden jullie het 

overtuigend? Waarom wel of niet? Wat maakt een poster of flyer eigenlijk overtuigend? Mag 

je in zo’n poster of flyer eigenlijk alles zeggen wat je wilt? 

Sla dan een bruggetje naar de historische context: in de 17de eeuw had je ook al flyers om 

mensen van een standpunt te overtuigen. Die heetten pamfletten. 

 

Korte uitleg context (15 minuten) 

Een pamflet kan een omvang hebben van een enkel velletje tot een heel boekwerk. Het kan 

bovendien verschillende soorten inhoud hebben, van politieke oproepen tot persoonlijke 

boodschappen.  

In het jaar 1672 drukten en verspreidden voor- en tegenstanders van de Johan en Cornelis 

de Witt zoveel pamfletten, dat je het met recht een pamfletoorlog kunt noemen. De pamfletten 

werden ook steeds extremer en dreigender van toon. De moord op de gebroeders De Witt 

was eigenlijk het gruwelijke resultaat van deze pamfletoorlog.  

 

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-1980-42-5


Pamfletten verspreiden was een risicovolle bezigheid. Je eerlijke mening geven in de 17de 

eeuw kon betekenen dat je als politiek tegenstander veroordeeld werd, met soms de 

doodstraf tot gevolg. Veel auteurs van pamfletten kozen er dan ook voor om anoniem te 

blijven. Maar in een tijd zonder televisie, computer en telefoons, was een pamflet dé manier 

om toch je mening te geven. 

 

Laat ter illustratie een van de volgende filmpjes zien (of allebei): 

 Robin in het Rijks – Robin gaat op onderzoek uit en probeert te weten te komen of hij 

moet kiezen voor De Witt of Oranje. https://www.youtube.com/watch?v=RXpBm5XSK_U 

 The making of De Witt of Oranje – over hoe de voorstelling is gemaakt. Leerlingen zien 

alvast alle spelers en horen wat van de muziek. http://youtu.be/fdggu1Pb81A 

 

Laat de leerlingen eventueel een voorbeeld zien van een 17de-eeuws pamflet: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BI-B-FM-063  

              

Vraag de leerlingen wat de auteur van het pamflet hiermee probeert te zeggen? Aan welke 

kant staat de auteur? (Hij verwijt de aanhangers van Willem III dat zij hem verafgoden, en 

herinnert hen eraan dat afgoderij een zonde is die God in de bijbel boven alle andere zonden 

plaatste. Hoewel de gebroeders De Witt al twee jaar dood waren, staat de auteur dus 

waarschijnlijk aan hun kant.) 

2 Voorbereiding voor de pamflet battle (5 minuten) 

Vertel de leerlingen: we gaan nu een pamflet battle houden: oorlog voeren met woorden en 

argumenten.  

- Verdeel de klas in de volgende groepen: voorstanders en tegenstanders. 

- Leg de klas een stelling voor:  

Ik mag alles zeggen wat ik wil, want ik heb vrijheid van meningsuiting. 

- Iedere leerling krijgt drie minuten de tijd om zoveel mogelijk argumenten op te schrijven voor 

https://www.youtube.com/watch?v=RXpBm5XSK_U
http://youtu.be/fdggu1Pb81A
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BI-B-FM-063


of tegen de stelling (afhankelijk van zijn of haar positie). 

 

3 Instructies voor de pamflet battle (5 minuten) 

Maak nu alles klaar voor de battle. Het doel van de battle is om de jury te overtuigen. 

- Kies uit het kamp van de voorstanders en het kamp van de tegenstanders een aantal 

observanten: vier tot zes in totaal. Zij zijn de onafhankelijke jury.  

- Wijs een gespreksleider aan. De gespreksleider leidt het gesprek door strak de orde te 

houden en beide teams evenveel spreektijd te geven.  

- Schuif het meubilair in de klas aan de kant zodat een grote lege ruimte ontstaat. Trek door 

het midden van de ruimte een lange streep, bijvoorbeeld met markeertape. De voorstanders 

van de stelling gaan aan de ene kant van de lijn staan, de tegenstanders aan de andere kant.  

- De juryleden bespreken kort de taakverdeling. Het is belangrijk dat de jury let op de 

volgende dingen:  

 Inhoud (zijn de argumenten overtuigend?); 

 Vorm (wordt de boodschap overtuigend gebracht?); 

 Reactie (hoe reageren beide kampen op elkaars argumenten?).  

 

4 Kern: Pamflet Battle (20 minuten) 

- Lees nog een keer de stelling voor: Ik mag alles zeggen wat ik wil, want ik heb vrijheid van 

meningsuiting. 

- Tel af: de battle begint nu echt. 

- Om de beurt geven de leerlingen een argument voor of tegen de stelling. Eerst een 

voorstander dan een tegenstander en zo voort. De argumenten wisselen elkaar snel af, 

iedereen komt aan de beurt. De gespreksleider houdt in de gaten dat iedereen minstens één 

argument geeft.  

- Zet halverwege de tijd de discussie even op stil: vraag de jury door welke groep zij nu het 

meest overtuigd zijn. Spoor de leerlingen aan nog even heel hard hun best te doen om de 

jury te overtuigen.  

- Aan het einde van de discussie wijst de jury een winnende groep aan. Wat is hun conclusie 

over de stelling? Is die waar of onwaar? 

 

5 Afsluiting (5 minuten) 

Vat met de leerlingen kort samen wat de belangrijkste argumenten waren voor en tegen de 

stelling.  

Geef de leerlingen deze aanvullende opdracht: 

De argumenten die jullie aan het begin van de battle hebben opgeschreven zijn eigenlijk al 

een pamflet. Maar alleen tekst is niet genoeg (laat als voorbeeld nogmaals het 17de-eeuwse 

pamflet zien). Als huiswerk maken leerlingen hun pamflet af: zij zoeken beelden bij hun 

argumenten en maken daarmee een overtuigende poster/filmpje/sticker/flyer. 

 

  



Bijlage - Voorbereiding op de historische context 

Tijdens de rondleiding en theatervoorstelling belanden uw leerlingen midden in de 17de eeuw ten 

tijde van het rampjaar, 1672. Het is daarom aan te raden het rampjaar in lessen voorafgaand aan de 

theatervoorstelling en rondleiding in historische context te plaatsen voor uw leerlingen. Onderstaande 

tools kunt u hierbij gebruiken. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1672-rampjaar 

Een ander hulpmiddel dat u hierbij kunt gebruiken is de digitale collectie. Door verschillende 

zoektermen te gebruiken bladert u door de rijke collectie van het Rijksmuseum. Aan de hand van 

diverse schilderijen en objecten kunt u verzamelingen maken in Rijksstudio en deze gebruiken in uw 

lessen.  

Zo kunt u verzamelingen maken bij de onderwerpen handel en rijkdom in de Gouden Eeuw en de 

bijzondere staatkundige positie van de republiek in de 17de eeuw. Een voorbeeld van een Rijksstudio 

voor het voortgezet onderwijs vindt u hier:  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/114220--wouter-van-der-horst/verzamelingen  

De volgende onderwerpen staan centraal tijdens de rondleiding en theatervoorstelling: 

 Dat Nederland zich na de Tachtigjarige Oorlog zelfstandig maakte in een Republiek; 

 Dat in de Republiek de burgers aan de macht waren en dat dat uniek was in Europa;  

 Dat de Republiek erg rijk werd in 17de eeuw door de handel; 

 Dat de Republiek met veel landen in oorlog was; 

 Dat door de rijkdom de kunst bloeide; 

 Wie Johan en Cornelis de Witt waren; 

 Wie Willem III van Oranje was;  

 Dat er in het jaar 1672 een politieke strijd tussen de prinsgezinden en staatsgezinden 

woedde. 

Historische context 

De 17de eeuw wordt in Nederland ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Nederland werd, tijdens de 

opstand tegen de Spanjaarden, het rijkste land van de wereld. Die rijkdom kon niet eeuwig duren. In 

de tweede helft van de 17de eeuw ontstond er steeds meer onrust. In het jaar 1672 kwam de Gouden 

Eeuw abrupt ten einde.  

Samen met de Engelsen was de Franse koning Lodewijk XIV van plan om de machtige Republiek te 

reduceren tot een tweederangs mogendheid. Ze zouden de Republiek te land en ter zee zware 

nederlagen toebrengen. In 1670 sloten ze daartoe het Verdrag van Dover. Uit strategisch oogpunt 

werden de bisdommen Munster en Keulen erbij gevraagd. In april 1672 verklaarde Lodewijk de 

Republiek de oorlog.  

Lodewijk XIV trok om de Zuidelijke Nederlanden heen, die nog steeds in Spaanse handen waren. Via 

het grondgebied van Keulen rukte hij op langs de Rijn en in juni stak hij vervolgens die rivier over. De 

Franse opmars was snel: Overijssel, Gelderland en Utrecht werden volledig bezet. De Fransen 

konden op het nippertje worden tegengehouden door land bij de grenzen van het gewest Holland 

onder water te zetten. Dit werd bekend als de ‘Hollandse waterlinie’.  

Het midden van de Republiek was dus bezet en in het oosten en noorden van het land hielden 

intussen de Keulse en Münsterse troepen huis. Die waren, net als de Fransen, bepaald niet 

zachtzinnig. Het westen van het land was in pure paniek. De zittende regenten moesten het 

ontgelden en het volk eiste de terugkeer van een stadhouder (sinds 1650 was er, behalve in 

Friesland, geen stadhouder meer geweest).  

In augustus 1672 werd de 22-jarige prins van Oranje, Willem III, tot bevelhebber van het leger 

benoemd. Zijn tegenstanders, raadpensionaris Johan de Witt, die tot dan de bestuurlijke touwtjes in 

handen had, en diens broer Cornelis, ook anti-Oranje, moesten het ontgelden. Zij werden na een 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/1672-rampjaar
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/114220--wouter-van-der-horst/verzamelingen


ware pamflettenoorlog vermoord en door een redeloze volksmenigte gruwelijk verminkt. Hoewel 

daarvoor geen sluitend bewijs is, wordt tegenwoordig algemeen aangenomen dat Willem III de 

opdracht voor de moord heeft gegeven. Door de oorlogen en deze moordpartij werd het jaar 1672 

een echt rampjaar. 

 

 


