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Witt is een uitgave van de vereniging Vrienden van De Witt ter 
gelegenheid van haar vijfjarig bestaan. Zij is in 2005 opgericht 
om de herinnering aan de markante staatsmannen én broers 
Johan en Cornelis de Witt levend te houden.

Vrienden van De Witt is ervan overtuigd dat er te weinig 
aandacht en waardering is voor het belangrijke werk dat de 
gebroeders De Witt voor ons land hebben verricht. Zij wil 
daarom de historische betekenis van de broers benadrukken 
en bekendmaken bij een breed publiek. De vereniging is niet 
gelieerd aan politieke organisaties of doelstellingen.

Teksten:
Céline Claassens, Haags Historisch Museum, Christian Melsen, 
Arjan Nobel, Konstantina Ritsou, Martine Zwanenburg

Fotografie:
Christelijk Lyceum Veenendaal, Haags Historisch Museum, 
Annelies Potuyt, Diet Wiegman, Vrienden van De Witt 
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Op de muur van de Nieuwe Kerk in Den Haag hangt alleen 
een ANWB-bordje dat verwijst naar de laatste rustplaats van 
de gebroeders De Witt. Johan zou in de tuin om de kerk zijn 
herbegraven (18e eeuw), maar waar Cornelis rust, is niet 
precies bekend. De plaquette bevindt zich ook nog op een vrij 
afgelegen plek waardoor veel mensen eraan voorbij gaan. 

Vrienden van De Witt wil de gebroeders meer onder de 
aandacht brengen en heeft daarom plannen voor een echt 
grafmonument. Een werkgroep bestaande uit verenigingsleden 
ging voortvarend van start.

De plek van het toekomstige monument is duidelijk: het 
‘Groene Zoodje’. Verenigingslid Edward de Wit namens de 
werkgroep: ‘Op deze plek zijn de gebroeders beiden gelyncht 
in het rampjaar 1672, dus wat is een betere locatie dan deze?’ 
Vlakbij op de Plaats staat natuurlijk al een beeld van Johan de 
Witt uit 1916, een ‘laatste’ eerbetoon aan beide broers mist nu 
echter. 

Dan het ontwerp; hoe eer je twee historische helden zonder 
dat dit oubollig wordt? De werkgroep wil graag een kunstwerk 
dat oud met nieuw verenigt, maar tegelijkertijd niet te modern 
of te ouderwets zal zijn. Op zoek naar iemand die deze twee 
tegenstellingen samenbrengt, kwam de vereniging uit bij 
kunstenaar Diet Wiegman, een veelzijdige kunstenaar die 
zowel in binnen- als buitenland ruime bekendheid geniet. 
Werk van zijn hand staat bijvoorbeeld in Schiedam, maar ook 
in Berlijn. 

Een erg aansprekend project is volgens De Wit ‘Shadowplay’, 
waarin Wiegman wereldbekende sculpturen, zoals ‘de David’ 
van Michelangelo, een moderne uitstraling geeft door met 

een spel van licht en schaduw te werken. Dit type installaties 
is echter ongeschikt voor de open lucht door de cruciale en 
nauwgezette werking van het benodigde kunstlicht. Daarbij 
komt dat alleen een schaduw van Johan en Cornelis volgens 
Wiegman niet direct herkenbaar zal zijn voor een breed 
publiek.

Een nieuw idee is daarom nu in de ontwerpfase; samen met 
Wiegman heeft De Wit een aantal elementen uit het leven van 
Johan en Cornelis benoemd, die in het monument verwerkt 
zouden kunnen worden, zoals het logo van de VOC en 
marineschepen, maar ook het feit dat Johan viool speelde.
 
Wiegman is van plan om 
ook nu met kunstlicht 
te gaan werken, maar 
op zo’n manier dat 
het werk overdag wel 
herkenbaar blijft.  Hij 
wil een dynamisch 
beeld creëren door een 
stapeling te maken van 
houten platen, waarin 
de gebroeders en de 
gekozen attributen voor 
een ieder herkenbaar 
zijn. De kern van de 
stapel zal hol zijn, waardoor er van onderaf licht op de randen 
schijnt en ‘s avonds een boeiend schaduwspel ontstaat. 
 
Het is natuurlijk lastig om nu al een exact beeld hierbij te vormen, 
maar zoals Wiegman het voor zich ziet, zal het monument met 
de gebroeders ‘als een abstractie ogen, maar tegelijkertijd toch 
een realistisch beeld zijn. Het zal mensen nieuwsgierig maken 
en ruimte geven voor een vrije interpretatie; men kan er zijn 
eigen invulling aan geven.’  
 
Zo’n monument zal grote aandacht trekken en zowel toeristen 
als inwoners van Den Haag uitdagen terug te komen.

Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, heeft 
aangegeven dit initiatief van harte toe te juichen. Voor de 
uitvoering wordt nu onder meer samengewerkt met de afdeling 
Monumentenzorg. Zodra een schetsontwerp gereed is, zullen 
de fondsenwerving en vergunningstrajecten van start kunnen 
gaan. Het is niet meer de vraag óf het monument er komt, maar 
wanneer!

Voor meer informatie over de kunstenaar: 
www.dietwiegman.com | www.kunsthalkade.nl
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Nederlandse Vereniging

Vrienden van De Witt maakt in dit project graag gebruik 
van haar comité van aanbeveling. 

Dit bestaat uit Jan teeuwissen – Museum Beelden Aan 
Zee, Antoinette Visser – Haags Historisch Museum en 

Kees Stal – jarenlang verbonden aan het 
Gemeentearchief Den Haag. 

Vrienden van De Witt
Nederlandse Vereniging
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Aan het woord is museumdirecteur Antoinette Visser 

Kennis over en liefde voor 
Den Haag, dat is wat het Haags 
Historisch Museum samen met 
de Gevangenpoort wil over-
brengen. Wij presenteren en 
verduidelijken de geschiedenis 
en het erfgoed van de stad. Wij 
betrekken bewoners, bezoe-
kers en onze partners, zoals 
de Vrienden van De Witt, daar 
actief bij. Onze missie is een 
puur educatieve. 

Den Haag kent vele gezichten. internationale stad van vrede 
en recht bijvoorbeeld. Of het centrum van de democratie, of 
stad aan zee, of de stad van het zand en het veen, rijk en arm. 
Of indische stad. Ons museum weerspiegelt al deze facetten. 
Het verduidelijkt de internationale en nationale betekenis van 
Den Haag en werpt licht op de lokale geschiedenis en cultuur, 
het typisch Haagse. 

Daarbij neemt de Gevangenpoort de bezoekers mee naar Mid-
deleeuws Den Haag en laat de oorsprong zien van Den Haag 
als stad van het recht. De Gevangenpoort was kasteelpoort van 
het Binnenhofcomplex en werd in gebruik genomen als gevan-
genis van het Hof van Holland, waar de rechters de verdachte 
ondervroegen en hun vonnis uitspraken. De meest beruchte 
gebeurtenis betrof de moord de op de gebroeders De Witt. 
Deze moord is voor altijd verbonden met de geschiedenis van 
de Gevangenpoort en de geschiedenis van Den Haag.  Vanaf 
het moment dat de Gevangenpoort museum werd (26 februari 
1882), is het verhaal van de gebroeders steevast opgenomen in 
de rond- leiding aan de bezoekers. De tong en 

de teen werden een bizar topstuk in 
de collectie van het Haags Histo-

risch Museum. 

Speciaal voor de heropening van de Gevangenpoort op 1 sep-
tember jl. werden de portretten van Johan en Cornelis de Witt 
gerestaureerd. Zolang de Poort museum was, hebben deze por-
tretten in de zogenaamde Ridderkamer gehangen, waar deftige 
gevangenen hun vonnis afwachten. Ondanks het ontbreken 
van klimaatbeheersing waren deze portretten in opmerkelijk 
goede staat.

Het eindresultaat van de restauratie kunt u nu met eigen 
ogen aanschouwen. Wij ontvangen u graag in de hernieuwde  
Gevangenpoort.

www.gevangenpoort.nl

Meesterwerk Johan de Witt 
in nieuw jasje

Deductie
Vrienden van De Witt heeft het initiatief genomen om in 
samenwerking met uitgeverij Sonsbeek Publishers BV te  
Arnhem de Deductie van Johan de Witt te voorzien van een 

moderne hertaling geschikt voor alle leeftijds-
groepen. Sinds najaar 2009 is de Deductie 
gratis beschikbaar voor alle scholen voortge-
zet onderwijs in Nederland. Daarnaast is het 
boek te koop in de boekhandel. De hertaling 
bleek noodzakelijk om dit belangrijke poli-

tieke werk uit onze Gouden Eeuw voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. 

De Deductie op de Universiteit
Arjan Nobel, docent geschiedenis Universiteit Leiden

Op 24 oktober 1641 lieten twee jongemannen uit Dordrecht 
zich inschrijven aan de Universiteit van Leiden om hier rech-
ten te gaan studeren. Hun namen? Cornelis en Johan de Witt, 
18 en 16 jaar oud. Meer dan 350 jaar later komen zij, aan deze 
en andere universiteiten, nog jaarlijks voorbij tijdens de colle-
ges geschiedenis. Studenten leren dan de bekende feiten rond 
het stadhouderschap, de Ware Vrijheid, de raadpensionaris en 
natuurlijk het Rampjaar 1672.

Voor een docent vroegmoderne geschiedenis is het leuk 
om studenten ook op een andere manier kennis te laten 
maken met de zeventiende eeuw. Bijvoorbeeld door eens 
naar een archief te gaan en ze te laten snuffelen in oude ak-
tes en papieren. Of door een museum te bezoeken, zoals 
het Haags Historisch Museum. Daar kan men dan schil-
derijen bekijken van oude meesters maar ook de gruwe-
lijke overblijfselen van de moord op de beide De Witten:  
de tong van Johan en de teen van Cornelis.

Een enkele keer lezen studenten zeventiende-eeuwse teksten. 
Vaak is dat echter moeilijk. Niet alleen vanwege de inhoud, 
maar zeker ook omdat veel teksten handgeschreven en dus 
lastig leesbaar zijn. Gelukkig zijn bekende aktes, zoals de 
Unie van Utrecht en het Verdrag van de Vrede van Münster, 

in transcriptie verschenen. in 2009 is daar een belangrijke 
tekst bijgekomen: De Deductie van Johan de Witt. Hierin wil 
de raadpensionaris aantonen dat de republikeinse staatsvorm 
het nieuwe onafhankelijke Nederland het meeste voordeel zal 
brengen.

Het mooie van de uitgave van de Deductie is dat in het boek 
niet alleen een hertaling maar ook het origineel is opgenomen. 
Op die manier kun je studenten kennis laten maken met de 
oorspronkelijke tekst en ze direct laten zien wat er nu eigenlijk 
precies staat. Vaak vinden ze het geweldig om nu eens een echt 
werk te kunnen lezen van een vroegmoderne staatsman. 

Wie denkt even snel een lesje te kunnen vullen door zijn stu-
denten een paar pagina’s Deductie te laten lezen, komt echter 
bedrogen uit. Hertaling of niet, de Deductie vraagt veel uitleg. 
Het is en blijft, ook in een modern jasje, een heel ingewikkeld 
traktaat. Dat neemt niet weg dat de Vereniging Vrienden van 
De Witt een groot compliment verdient. Niet alleen voor de 
fraaie wijze waarop het geheel is uitgegeven, maar vooral ook 
voor het feit dat het boekwerk voor het geschiedenisonderwijs 
op scholen gratis beschikbaar wordt gesteld.

Belang van educatie: Haags Historisch Museum 
en Museum de Gevangenpoort

4

Minister Plasterk neemt 
het eerste exemplaar van de 
nieuwe Deductie met zichtbaar 
genoegen in ontvangst

Diverse scholen maken al actief gebruik van de Deductie. 
Zo ook het Christelijk Lyceum Veenendaal. Docente Ellen 

Leijten zet Johan de Witt in bij haar lessen Nederlands.

Bestel ook een schoolexemplaar via 
deductie@vriendenvandewit.nl
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in 2009 verscheen er bij uitgeverij Paroussia in Athene een 
opzienbarend boek van verenigingslid Konstantina Ritsou: 
een historische roman over de Nederlandse Republiek in de 
17e eeuw. Het is vrij uniek dat een boek over de Nederlandse 
historie in Griekenland verschijnt. in het boek komen veel be-
kende 17e eeuwse figuren uit onze geschiedenis voor, en er 
is een belangrijke rol weggelegd voor Johan en Cornelis de 
Witt. Sinds augustus 2010 is het boek ook in Engelse vertaling 
verschenen, onder de naam the Lion Souls.

in the Lion Souls bezoekt een Griekse, vrouwelijke arts Ne-
derland. Tijdens haar bezoek krijgt ze visioenen en flarden van 
een kire, een oude ziel die ronddwaalt op zoek naar gerechtig-
heid omdat hem in het verleden onrecht is aangedaan. Deze 
ziel was in de 17e eeuw een Nederlandse arts, namelijk Cor-
nelis van Berckel. Steeds meer gaat de hoofdpersoon op in de 
dingen die Cornelis meemaakte.

Cornelis van Berckel was een volgeling van Johan en Cornelis 
de Witt. Hij raakte bevlogen door de ideeën van de broers De 
Witt; de oprichting van het eerste sociale verzekeringsstelsel, 
de oprichting van de parlementaire democratie en haar maat

schappelijke idealen. De hoofdpersoon ontdekt talloze paral
lellen van het leven van Cornelis van Berckel en  haar eigen 
leven. Ook ‘ontmoet’ ze veel bekende historische figuren zoals 
de broers De Witt, Molière, Rembrandt, dr. Nicolaes tulp, 
Louis XiV, Willem iii en Spinoza. 

Net als met de broers De Witt loopt het met Cornelis niet goed 
af. Hij wordt vals beschuldigd door zijn eigen vrouw en op-
gesloten in de beruchte Haagse Gevangenpoort. Johannes en 
Cornelis de Witt zijn vlakbij de Gevangenpoort door een woe-
dende menigte gelyncht; Cornelis van Berckel wordt in de Ge-
vangenpoort gefolterd. Ondanks alle heftige martelingen blijft 
hij de broers De Witt trouw tot aan het einde. Helaas komt de 
gratie die hem door prins Willem wordt verleend te laat: hij is 
dan al gestorven. 

Na zijn dood blijft zijn ziel rondwaren, om in het reine te 
komen met het verschrikkelijke onrecht dat hem is aangedaan. 
Hij zet mensen aan het denken, zoals de hoofdpersoon in dit 
boek, over onrechtvaardigheid in de geschiedenis en in het 
heden. 

Griekse roman over Johan en Cornelis de Witt

6 7

‘Het is een levendige, vlot geschreven roman, Ritsou ver-
staat haar metier, waarvan je mag verwachten dat menige 
Nederlandse lezer het met plezier zou lezen. […] Het zou 
jammer zijn als we tot de slotsom moeten komen dat die 
belangstelling in Griekenland groter is dan in Nederland. 

ik geloof daar niets van. ik hoop daarom dat de  
Nederlandse letteren binnenkort met een vertaling van 

Ritsous roman worden verrijkt.’ 

Kees Klok, dichter, auteur en historicus
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Onze vereniging kent een groeiende club van  
enthousiaste vrienden. Graag nodigen wij je uit ook lid 
te worden. Dit voor slechts € 25,= per jaar. tegelijker-
tijd onderschrijf je hiermee onze doelstelling. 

Je bijdrage maak je over op rekening 1418.70.346  
t.a.v. Vrienden van De Witt, Utrecht. Vermeld hierbij 
ook je contactgegevens. 

Als welkomstgeschenk ontvang je de nieuwe Deductie 
van Johan de Witt. tevens ben je van harte uitgenodigd 
voor onze bijeenkomsten. Wij komen vier keer per jaar 
bijeen op aansprekende locaties in het land. 

De vrienden verwelkomen je met veel plezier.

Laat zien dat je 
een vriend bent 

van De Witt

www.vriendenvandewitt.nl




