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Stadhouder-koning Willem III

De jeugd van Willem III (1650-1702)

Kind van Staat
De jonge Willem III heeft zijn vader nooit gekend. Zijn moeder, 
Mary Stuart, stierf toen Willem nog maar elf jaar was. Hij werd 
verder opgevoed door zijn grootmoeder Amalia van Solms. 
In 1665 spraken Johan de Witt en Amalia van Solms af dat 
Willem voortaan door de Staten opgevoed zou worden. ‘Kind 
van Staat’ werd hij genoemd. Johan de Witt begreep wel dat 
Willem niet altijd zonder een belangrijke functie zou kunnen 
blijven. Toen stelden de Staten van Holland in 1667 het 
‘Eeuwig Edict’ op. Daarin stond dat een kapitein-generaal niet 
tegelijk stadhouder van één van de gewesten mocht zijn. 

‘Hé, daar ligt het boek dat we nu op zondag lezen,’ zegt Jos tegen Mirthe 
als ze bij een boekenkraam stil staan. Op de voorkant van het boek is een 
man te zien met een pak op zijn rug en een Bijbel in zijn hand. Naast hem 
staat iemand, die de weg wijst. Mirthe leest de titel: De christenreis naar de 
eeuwigheid, geschreven door John Bunyan. De boekverkoper vertelt dat 
Bunyan vanuit de gevangenis een droom beschrijft van een christen op reis 
naar de hemel. 

Prins Willem III

Standbeeld van Johan de Witt



Kapitein-generaal
In 1671 kwam Johan 
de Witt erachter dat de 
Engelsen en de Zweden 
hun woord hadden 
gebroken. De Republiek 
was omringd door 
vijanden. De vloot kon 
nog versterkt worden, 
maar voor het leger 
was het te laat. Aan 
geweren, kanonnen en 
kruit hadden de zuinige Staten de laatste jaren veel te 
weinig geld besteed. 

Toen het gevaar zo groot was geworden, werd prins 
Willem III benoemd tot kapitein-generaal, al was het 
dan maar voor één veldtocht. Zo werd een jonge 
prins van 21 jaar, ondanks zijn zwakke gezondheid, 
opperbevelhebber van een verwaarloosd leger met 
ouderwetse geweren en verroeste kanonnen. 

De Hollandse Waterlinie
In 1672 werd de Republiek aangevallen door Frankrijk 
en Engeland. Vanuit Duitsland trokken de legers 
van de bisschoppen van Keulen en Münster op. Het 
Franse leger telde wel 120.000 soldaten en werd 
aangevoerd door de beste generaals van Europa. 
Het trok bij Lobith de Rijn over. De steden Naarden, 
Amersfoort en Utrecht vielen zonder slag of stoot in 
handen van het Franse leger. Overijssel, Drenthe en 
de Achterhoek werden veroverd door het leger van 
de Duitse bisschoppen. De bisschop van Münster trok 
op naar Groningen. Hij bestookte de stad met allerlei 
‘bommen’. De inwoners verdedigden zich dapper 
tegenover ‘Bommen-Berend’, die uiteindelijk de 
aftocht moest blazen. 

Tussen Muiden en Gorinchem waren dijken 
doorgestoken en sluizen opengezet om het land 

Het RampjaarPrins Willem III

De Fransen trekken over de Rijn, bij Lobith
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onder water te laten lopen. Holland werd zo 
beschermd door de ‘Hollandse Waterlinie’. Daarachter 
had prins Willem III zich met zijn leger teruggetrokken. 
Zijn hoofdkwartier was gevestigd in Bodegraven. Deze 
Waterlinie bleek voor het Franse leger onneembaar. 
Op zee had De Ruyter de Engelse vloot zoveel schade 
toegebracht, dat die voorlopig was uitgeschakeld.

De broers De Witt vermoord
In de zomer van het Rampjaar 1672 voelde het 
Nederlandse volk zich angstig en verraden. Volgens 
hen was Johan de Witt de schuld van alle ellende. Was 
er maar weer een stadhouder. De Zeeuwen riepen als 
eersten de prins uit tot hun stadhouder. De Hollanders 
trokken het Eeuwig Edict in en Willem III werd ook 
daar benoemd tot stadhouder. Daarop trad Johan de 
Witt af als raadpensionaris.

De volkswoede tegen Johan de Witt bereikte een 
hoogtepunt. Zijn broer Cornelis zat al gevangen. Hij 
was vals beschuldigd van een samenzwering tegen 
de prins. Ondanks martelingen op de pijnbank bleef 

Cornelis de Witt volhouden dat hij onschuldig was. 
Toch werd hij veroordeeld tot het verlies van zijn ambt 
als burgemeester van Dordrecht en verbanning uit 
Holland. Toen zijn broer Johan bij hem op bezoek 
kwam in de Gevangenpoort van ’s-Gravenhage, drong 
het volk de gevangenis binnen. Op een gruwelijke 
manier werden de twee broers vermoord. 

Aardenburg dapper 
verdedigd
Het Franse leger belegerde in 1672 ook het 
Zeeuwse stadje Aardenburg. Nog geen veertig 
soldaten verdedigden de stad en sloegen de 
aanval af. Bijna 700 Franse soldaten en officieren 
werden gevangengenomen.
 ’De grote God, Die de Staat voorheen uit zoveel 
moeilijkheden en ellende verlost heeft, is nog 
dezelfde in kracht en vermogen,’ schreven toen 
de Staten van Zeeland.

Luchtfoto van een fort, onderdeel van de Hollandse Waterlinie 
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De vijand verdreven
Stadhouder Willem III bleek een 
knap veldheer te zijn. Hij wilde de 
Franse voorraadsteden aanpakken. 
Daarom trok hij de Zuidelijke 
Nederlanden binnen. Inmiddels 
had hij Spanje en de Duitse keizer 
als bondgenoten. Die waren ook 
bevreesd voor de macht van de 
Zonnekoning. 
Toen het winter werd, bevroor de Waterlinie. Over 
het ijs trokken de Fransen Holland binnen. Gelukkig 
begon het al gauw te dooien. De Fransen konden na 
plundering van Bodegraven en Zwammerdam nog 
net op tijd wegkomen. 

In de zomer van 1673 verschenen de verenigde vloten 
van Engeland en Frankrijk voor de Hollandse kust. Het 

gevaar van een vijandelijke landing 
dreigde. Maar Michiel de Ruyter en 
Cornelis Tromp zagen kans die vloot 
tot twee keer toe te verslaan. Eerst 
bij Schooneveld en later bij Kijkduin. 
Tijdens de gevechten beierden de 
kerkklokken om op te roepen tot 
gebed. 
In hetzelfde jaar veroverde prins 
Willem III de stad Bonn, één van 

de belangrijkste voorraadsteden van de Fransen. Die 
begonnen zich toen terug te trekken uit de Republiek. 

De Hollanders en Zeeuwen waren nu heer en meester 
op zee. Honderden Engelse koopvaarders werden 
buitgemaakt en Engelse koloniën werden veroverd. 
De Engelsen verlangden naar het einde van de oorlog. 
In 1674 werd de Vrede van Westminster gesloten. Niet 
lang daarna sloten ook Münster en Keulen vrede. 

Stadhouder Willem III

Stadhouder Willem III

Slag bij Kijkduin



De Ruyter sneuvelt
Met Frankrijk ging de oorlog door in de Zuidelijke 
Nederlanden. 
In de Middellandse Zee kon de Spaanse vloot geen 
stand houden tegen de Franse vloot. De Ruyter werd 
er in 1676 met een armoedige vloot heen gestuurd 
om te helpen. Een Franse overmacht wachtte hem op. 
Bij Syracuse werd slag geleverd. De Fransen moesten 
wijken, maar Michiel de Ruyter raakte ernstig 
gewond. Na een week van veel pijn stierf hij. Op de 
terugtocht naar het vaderland klonken bij Calais 
Franse saluutschoten ter ere van de overleden ‘Schrik 
des groten oceaans’. De Ruyter werd begraven in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

In 1678 kwam Lodewijk XIV met gunstige 
vredesvoorstellen. De Staten-Generaal en het volk 
wilden graag vrede. Prins Willem III was er tegen. Hij 
begreep dat de Zonnekoning de vrede wilde gebruiken 

In de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Amsterdam staat de kist 
met het lichaam van Michiel de Ruyter

De bevrijder van Hongaarse 
predikanten
In Hongarije werden in de zeventiende eeuw predikanten 
verplicht om rooms-katholiek te worden. Zesentwintig 
predikanten weigerden. Ze werden als slaven verkocht voor 
dienst op de galeien in Napels. 
Michiel de Ruyter bevond zich in 1676 met een vloot in de 
Middellandse Zee. Hij was daar om Nederlandse koopvaarders te 
beschermen en Spanje te helpen tegen Franse kapers. Toen hij 
in Napels aan land ging, bewerkte De Ruyter dat de zesentwintig 
Hongaarse predikanten werden vrijgelaten. 
Ter herinnering aan deze bevrijding wordt elk jaar in 
de Hongaarse stad Debrecen een krans gelegd bij het 
admiraalsmonument. Aan de krans hangt de tekst: ‘De 
gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn’. 
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om zijn tegenstanders uit elkaar te drijven. Daardoor 
zou de Franse koning nog machtiger kunnen worden. 
Maar er werd niet naar de prins geluisterd. Datzelfde 
jaar werd de Vrede van Nijmegen gesloten.

De hugenoten vervolgd
In 1572 waren veel hugenoten vermoord in de 
Bartholomeüsnacht. Nadat de hugenotenleider 
Hendrik van Navarre rooms geworden was, werd hij 
koning van Frankrijk. Er brak een rustige tijd aan. De 
nieuwe koning vaardigde een 
wet uit, het Edict van Nantes, 
waarin de hugenoten vrijheid 
van godsdienst werd beloofd. 
In 1610 werd de Franse koning 
door een monnik vermoord. 

Tijdens de regering van 
koning Lodewijk XIV kregen 
de hugenoten het steeds 

moeilijker. Het Edict van Nantes werd ingetrokken 
en er braken vervolgingen uit. Veel protestanten 
vluchtten Frankrijk uit en gingen in de Republiek of in 
Duitsland wonen. Daar was vrijheid om de Heere te 
dienen naar Zijn Woord.

Willem III was toen stadhouder van Holland, Zeeland, 
Utrecht, Gelderland en Overijssel. Toch besteedde 
hij de meeste tijd aan buitenlandse zaken. Hij zag 

hoe Lodewijk XIV de machtigste 
heerser van Europa werd. Hoewel 
er vrede was, begon Lodewijk XIV 
weer de grenzen van zijn land te 
verleggen, nu naar het oosten. 
Willem III kon er niets tegen doen. 
Zolang het vaderland niet werd 
bedreigd, gaven de Staten hem 
geen geld voor een leger. De 
handel was belangrijker!

Voor godsdienst en vrijheid

Bartholomeüsnacht

Het sterfbed van  
Michiel de Ruyter
In zijn boek Het leven en bedryf van den Heere 
Michiel de Ruiter schreef Gerard Brandt over het 
sterfbed van Michiel de Ruyter: ‘Hij lagh geduurig 
met gevouwen handen en badt Godt om een zalig 
einde, zich onder anderen dienende van Davids 
woorden uit den 63 Psalm: O Godt, Gy zyt myn 
Godt, ik zoek U in den dageraadt, myn ziele dorst 
naar U, myn vleesch verlanght naar U in een landt 
dor en mat, zonder water.’

De vluchtwegen van de hugenoten



75

De protestanten in gevaar
In de tijd van de Hervorming waren de geschriften 
van Luther ook in Engeland bekend geraakt. 
Koning Hendrik VIII moest niets van Luther en zijn 
denkbeelden hebben. Na een ruzie met de paus 
stichtte hij een eigen kerk, de Anglicaanse Kerk. De 
Anglicaanse Kerk was hervormd, maar had nog een 
groot aantal overblijfselen uit de Rooms-Katholieke 
Kerk. Er waren in Engeland ook calvinisten. Zij vonden 
de Anglicaanse Kerk met zijn bisschoppen, beelden en 
altaren te rooms. Deze Engelse calvinisten kregen de 
naam ‘puriteinen’, wat ‘vromen’ betekent. 
Koning Karel I wilde dat de puriteinen hem zouden 
erkennen als hoofd van de kerk. Toen ze dat 
weigerden, liet de koning hen vervolgen. 

Ook in Schotland was de 
Hervorming gekomen. 
De Schotse edelen 
sloten in 1557 een 
verbond. Ze beloofden 
Gods Woord te helpen 
verbreiden en de protestanten te beschermen. 
De Engelse koning Karel I wilde de Schotse 
protestanten onderwerpen. Wie niet wilde, werd 
gestraft met gevangenschap. Zo werd de bekende 
predikant Samuel Rutherford gevangengezet. 
Het duurde niet lang of de Schotten kwamen in 
opstand. Edelen, burgers en predikanten sloten een 
verbond, grepen naar de wapens en verjoegen de 
soldaten van de koning.

Samuel Rutherford 

Het graf van Samuel Rutherford is te vinden bij de ruïne van Sint Andrews Cathedral in Schotland
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In 1685 kwam de rooms-katholieke Jacobus II in 
Engeland aan de macht. Hij sloot een verbond met 
de Franse koning Lodewijk XIV. De Zonnekoning 
wilde graag helpen de rooms-katholieke leer te 
verbreiden in Engeland. Toen hadden de Anglicanen 
de vervolgde Engelse en Schotse protestanten 
ineens nodig in hun strijd tegen de koning. Het 
protestantisme was nu overal in Europa in gevaar. 

Koning van Engeland
De Engelsen verwachtten dat Jacobus II snel 
opgevolgd zou worden door zijn protestantse dochter 
Mary. Die was sinds 1677 getrouwd met stadhouder 
Willem III en woonde in de Republiek. Maar in 
1688 kreeg de oude koning nog een zoon. Die zou 
natuurlijk rooms-katholiek worden opgevoed en later 
zijn vader opvolgen. 
Nu was alle hoop van de protestanten gevestigd op 
Willem III. Ze vroegen hem naar Engeland te komen 

om hen te beschermen. De Staten-Generaal gaven 
stadhouder Willem III toestemming. In het najaar 
van 1688 voer een grote vloot van 250 schepen 
naar Engeland. ‘Pro religione et libertate’, voor 
godsdienst en vrijheid, stond er op de wapperende 
scheepsvlaggen.

Willem III trok op naar Londen, de hoofdstad. Toen 
vluchtte koning Jacobus II naar de Franse koning 
Lodewijk XIV. Niet lang daarna werden Willem en Mary 
tot koning en koningin van Engeland gekroond. Het 
gevolg was een oorlog met Frankrijk. Verschillende 
veldslagen werden door stadhouder-koning Willem 
III verloren. Toch bereikte hij zijn doel: Europa werd 
bewaard voor een Franse overheersing. Daardoor 
werd ook het protestantisme beschermd. 

In het jaar 1702 kwam Willem III tijdens een rit te 
paard ten val. Kort daarna overleed hij aan zijn 

Een grote vloot van 250 schepen voer naar Engeland
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verwondingen. De ‘Beschermer van het geloof’ 
werd begraven in de Westminster Abbey, één van de 
grootste kerken in Londen. 
In hetzelfde jaar brak opnieuw oorlog uit met Frankrijk.

Pilgrim Fathers
De Engelse koning Karel I wilde dat de 
puriteinen hem zouden erkennen als hoofd 
van de kerk. Toen ze dat weigerden, liet 
de koning hen vervolgen. Veel puriteinen 
vluchtten via de Republiek naar Noord-
Amerika. Daar was ruimte en rust genoeg voor 
vluchtelingen. De Pilgrim Fathers stichtten een 
kolonie aan de oostkust van Amerika.

John Bunyan 

(1628-1688)

John Bunyan was eerst een 
onverschillige ketellapper, die graag zijn eigen 
gang ging. Totdat hij op een zondag midden 
in zijn spel een stem in zijn hart hoorde: ‘Wilt 

gij uw zonden loslaten en naar de hemel 
gaan of uw zonden vasthouden en naar 
de hel gaan?’ Na veel strijd ontving hij 
vergeving van zijn zonden. Toen hij zonder 
toestemming van de Anglicaanse bisschop 
ging preken, werd hij gevangengenomen. 
In de gevangenis schreef hij het bekende 
boek De christenreis naar de eeuwigheid.

Pelgrimvaderskerk te Delfshaven waar de Pilgrim Fathers inscheepten naar Amerika


