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Johan de Witt is een van de bekendste figuren uit de vaderlandse geschiedenis. 
Anders dan men zou verwachten, is er relatief weinig onderzoek naar hem gedaan. Dit is 
niet het gevolg van een tekort aan bronnen; er zijn tienduizenden brieven van en aan De 
Witt bewaard gebleven. Tot op heden zijn deze stukken echter niet (of slechts beperkt) 
toegankelijk geweest voor onderzoekers – binnenkort, na honderden jaren, zullen de 
stukken van en aan De Witt door het Nationaal Archief in Den Haag beschikbaar worden 
gesteld aan onderzoekers. Zonder toegang tot de stukken waren onderzoekers aangewezen 
op 18de-, 19de- en begin 20ste-eeuwse bronnenpublicaties Voor de correspondentie met 
staatslieden in het buitenland kunnen de delen van Hendrick Scheurleer (1686-1769) uit 
de jaren ’20 van de 18de eeuw worden geraadpleegd.1 Recenter is de zesdelige uitgave van 
brieven van (vier delen) en aan (twee delen) De Witt uit het begin van de 20ste eeuw.2 Deze 
delen zijn allen grotendeels gebaseerd op de excerpten die door Robert Fruin (1823-1899) 
bij elkaar waren gebracht. Na zijn overlijden zijn deze excerpten verwerkt tot zes delen 
voorzien van toevoegingen door Gerhard Kernkamp (1864-1943) en Nicolas Japikse (1872-

1 Hendrick Scheurleer (ed.), Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt 
[...] raeckende de negociatiën van de heeren C. Boreel en C. van Beuningen, in Vranckrijck, deel 1 
(Den Haag 1723); Schuerleer (ed.) Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de 
Witt [...] sijnde de verdere negociatiën van den heer C. van Beuningen, in Vranckrijk, ende die van 
den heer P. de Groot, in Sweden, deel 2 (Den Haag 1723); Scheurleer (ed.), Brieven, geschreven ende 
gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt [...] behelsende de negociatiën van den heer W. Nieupoort, 
in Engelandt, deel 3 (Den Haag 1724); Scheurleer (ed.), Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen 
den Heer Johan de Witt [...] behelsende de negociatiën van de heeren L. de Nassau, S. van Hoorn, 
M. van Gogh, J. Meerman en J. Boreel, in Engelandt , 1 juli 1660-27 december 1669, deel 4 (Den 
Haag 1724); Scheurleer (ed.), Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt 
[...] behelsende de negociatiën van de heeren C. van Beuningen, N. Kaiser, G. van Slingelandt, P. 
Vogelsangh, en F. van Dorp, in Sweden, Denemarcken ende in Poolen , deel 5 (Den Haag 1725); 
Scheurleer (ed.), Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt [...] behelsende 
de negociatiën van de heeren G. van Slingelandt, P. Vogelsangh, P. de Hubert, W. van Haeren, I. 
van den Honert, J. IJsbrandts, N. Heyns, G. van Reede van Ameronge, in Sweden, in Denemarcken 
ende in Poolen, deel 6 (Den Haag 1725); Scheurleer (ed.), Volkoome register over de ses deelen der 
brieven des raedt-pensionaris J. de Witt en der ministers van haer hoog mogende naebuerige vorsten 
residerende; alsmeede over het verbael door Hieron. van Beverningh, enz. te London gehouden ..., 
register (Den Haag 1727). 
2 Robert Fruin en Gerhard Wilhelm Kernkamp, Brieven van Johan de Witt. Eerste deel 1650-1657 
(1658) (Amsterdam 1906); Fruin en Nicolas Japikse, Brieven van Johan de Witt. Tweede deel 
(1657)1658-1664 (Amsterdam 1909); Fruin en Japikse, Brieven van Johan de Witt. Derde deel 1659-
1669 (Amsterdam 1912); Fruin en Japikse, Brieven van Johan de Witt. Vierde deel 1670-1672 
(Amsterdam 1913); Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel 1648-1660 
(Amsterdam 1919); Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Tweede deel 1660-1672 
(Amsterdam 1922). 
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1944). In deze bronnenpublicatie komen zowel binnenlandse als buitenlandse 
correspondenten voor. Deze zes delen vormden (en vormen) de voornaamste bron van 
materiaal voor onderzoek naar Johan de Witt (en zijn tijd). 

Wie onderzoek doet naar De Witt is dus aangewezen op oude bronnenpublicaties. 
Deze zijn nuttig maar geven geenszins een compleet beeld van het werk en leven van De 
Witt. De bronnenpublicaties vormen een kleine selectie van een enorme hoeveelheid aan 
bronmateriaal. Dat bronnenpublicaties niet alles opnemen valt te verdedigen, maar omdat 
de stukken noch raadpleegbaar noch geïnventariseerd zijn, zijn historici al lange tijd 
aangewezen op bronnenpublicaties alléén. Het gevolg is dat veel stukken onbekend zijn 
gebleven; een aanzienlijk deel van de geschiedenis is nog niet verteld. Het is bovendien 
belangrijk om te beseffen dat de selectie die de auteurs van de bronnenpublicaties hebben 
gemaakt, de geschiedschrijving en de kennis over De Witt sterk heeft beïnvloed. Hun 
keuzes en interesses die bepaalden welke stukken werden opgenomen, bepaalden (en 
bepalen nog steeds) grotendeels wat er over De Witt geschreven en bekend is. 

In dit stuk zal ik me richten op hoe de zesdelige serie Brieven aan en van Johan de 

Witt is samengesteld. Hierbij zal ik de focus leggen op de auteur Nicolas Japikse, hij was 
immers verantwoordelijk voor de vervaardiging van vijf van de zes delen. Hoe ging hij te 
werk, wat waren zijn afwegingen om iets wel of niet op te nemen, hoe bepaalde zijn 
voorkeuren en interesses de inhoud van de werken en wat zijn van dit alles de gevolgen 
voor het onderzoek naar De Witt (en zijn omgeving)? Eerst zal ik nog kijken naar 
historische bronnenpublicaties en de vervaardiging ervan in het algemeen; hierdoor kan 
het werk Brieven aan en van Johan de Witt en de wijze waarop het tot stand kwam in een 
bredere traditie worden geplaatst. 

 

Historische bronnenpublicaties 

Het samenstellen van een bronnenpublicatie vereist het maken van verschillende 
keuzes daar het in de meeste gevallen niet haalbaar is alles uit te geven – in deze tijd zou 
dat probleem met het digitaal beschikbaar stellen van bronmateriaal op te lossen zijn. De 
auteur van een bronnenpublicatie moet verschillende keuzes maken wil het tot een 
uitgave komen. Deze keuzes, zo wijst Roelevink uit, zijn niet zelden arbitrair en reflecteren 
de persoonlijke keuzes van de auteur. In sommige gevallen is die werkwijze slecht te 
begrijpen. Welke stukken worden opgenomen ligt aan de auteur, die bepaalt wat er 
interessant en/of belangrijk genoeg is om op te nemen. Bovendien kan de indeling van een 
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publicatie (hoe de selectie uiteindelijk wordt gepresenteerd) het beeld van de 
werkelijkheid verder vertroebelen; wordt er voor een chronologische indeling gekozen, of 
kiest men juist voor een zakelijke indeling. Over het algemeen vertonen zulke indelingen 
volgens Roelevink de zwakheden van de historiografie op dat moment; ze zijn dus nooit 
perfect.3 

De tijdgeest en ‘nationale mode’ is altijd zichtbaar geweest in bronnenpublicaties. 
De tweede helft van de 19de-eeuw en begin van de 20ste-eeuw, ook de tijd waarin de Brieven 

aan en van Johan de Witt werd uitgeven, wordt gekenmerkt door een positivistische 
instelling. Auteurs wensten in hun werken de bouwstoffen van de geschiedenis aan te 
leveren. Hierbij werd het nuttig geacht het belangrijkste te selecteren en dat zakelijk en 
overzichtelijk aan de geschiedschrijver te presenteren. 4  In Nederland kenmerkte de 
werkwijze van auteurs zich op deze manier; het aanleveren van bouwstoffen met een 
zaakgerichte aanpak. Verschillende auteurs lieten weten dat zij, bij het samenstellen van 
hun bronnenpublicaties, geselecteerd hadden wat zij belangrijk achtten. De meeste 
indelingen van bronnenpublicaties waren zakelijk, pas in de loop van de jaren ’30 en 
daarna begon een puur chronologische indeling de standaard te worden.5  

Voor de jaren ’30 hanteerden auteurs zelden formele selectiecriteria.6 Het gevolg is 
dat het selectieproces veelal arbitrair is en boven moeilijk na te gaan. Huysman en 
Leerintveld stellen dan ook dat de werkwijze die J.A. Worp hanteerde voor zijn 
bronnenpublicatie van de brieven van Constantijn Huygens, waarbij deze zeer veel wegliet, 
niet meer van deze tijd is.7 De bronnenpublicaties laten niet alleen zaken weg, ze zijn ook 
een reflectie van de interesses van de auteur. Zo liet De Valk zien hoe de interesses van 
H.T. Colenbrander in zijn uitgebreide bronnenserie Gedenkstukken der algemeene 

geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 terug zijn te vinden. 8 Het gevaar dat 
hierdoor ontstaat is dat de geschiedschrijving van nu wordt beïnvloed door de keuzes van 
toen. Wat is weggelaten dreigt vergeten te worden, wat is gedrukt dreigt te veel belicht te 

3 J. Roelevink, ‘Van bouwstoffen tot aanknopingspunt. De opzet van grote bronnenuitgaven in de 
laatste anderhalve eeuw’, Theoretische geschiedenis 17 no. 4 (1990) 393-409, aldaar 395-401. 
4 Roelevink, ‘Van bouwstoffen tot aanknopingspunt’, 402. 
5 Ibidem, 402-404. 
6 Ibidem, 405. 
7  Ineke Huysman en Ad Leerintveld, ‘New perspectives of the Digitzed Correspondence of 
Constantijn Huygens (1596-1687)’ in Dutch Crossing vol. 38 no. 3 (2014) 244-258, aldaar 247-249. 
8 J.P. de Valk, ‘Eene geschiedenis door bescheiden. De Gedenkstukken van H.T. Colenbrander nader 
beschouwd’, Theoretische geschiedenis, nr. 4 (1990) 411-431. 
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worden.9 Kortom, door niet kritisch naar de bronnenpublicaties te kijken en beschikking 
te verkrijgen over primaire bronnen, doen historici zichzelf te kort. 

 

Nicolas Japikse 

 Alvorens ik in zal gaan op Japikse’s werkwijze bij het samenstellen van de Brieven 

van en aan Johan de Witt, is het nuttig om een korte biografie van Japikse op te voeren. 
Juist hierdoor zal het mogelijk worden zijn werkwijze beter te begrijpen en te verklaren. 
Nicolas Japikse studeerde vanaf 1893 in Leiden, hier volgde hij geschiedenis van R. Fruin, 
P. Muller en P. Blok. In 1900 promoveerde hij bij Blok op De verwikkelingen tusschen de 

Republiek en Engeland van 1660-1665. In 1910 werd hij aangesteld als onderdirecteur van 
het Bureau van de Commissie voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën en in 1918 werd 
hij daar directeur. Hiernaast had Japikse verschillende banen waaronder redacteur van 
de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.10 

 Japikse was duidelijk een leerling van Blok – die zag het als zijn plicht het 
nationale verleden te laten spreken tot versterking van het volksbewustzijn.11 De toon van 
Japikse’s werk is nationalistisch en hij onderzocht bij voorkeur grote persoonlijkheden. 
Japikse kon met evenveel sympathie over De Witt als Willem III schrijven, al ging 
orangisme in de loop der jaren steeds meer de boventoon in zijn werk voeren. Ongetwijfeld 
had dit laatste te maken met het feit dat hij de leraar van prinses Juliana was, aangesteld 
was bij het Koninklijk Huisarchief en contacten in hofkringen had. In zijn 
geschiedschrijving betrok Japikse vrijwel uitsluitend het politieke niveau, hierbij 
benadrukte hij sterk de invloed van de internationale verhoudingen op de binnenlandse 
politiek.12 

 

Japikse en De Witt 

Japikse’s interesse voor de grote namen van de nationale politieke geschiedenis 
kennende, is het geen wonder dat hij zich stortte op iemand als Johan de Witt. In zijn 

9 Valk, ‘Eene geschiedenis door bescheiden’, 411. 
10  P. Luykx, 'Japikse, Nicolas (1872-1944)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/japikse [12-11-2013]. 
11  A.Th. van Deursen, 'Blok, Petrus Johannes (1855-1929)', in Biografisch Woordenboek van 
Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/blokpj [12-11-
2013]. 
12 Luykx, 'Japikse, Nicolas (1872-1944)'. 
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leven heeft Japikse over De Witt verschillende stukken geschreven, lezingen gehouden en 
cursussen gegeven. Om zijn keuzes bij het maken van de Brieven aan en van Johan de 

Witt beter te begrijpen, zal ik hieronder een beeld schetsen waaruit duidelijk wordt hoe 
Japikse over De Witt dacht, schreef en sprak. 

Japikse schreef verschillende stukken over De Witt. In 1915 verscheen zijn werk 
Johan de Witt.13 Hij schrijft in de inleiding: 

Dit boek bedoelt Johan de Witt in zijn wezen en werk beter te leeren kennen aan het 

Nederlandsche volk, voor zoover dit in een der grootste figuren uit zijn zeventiende-

eeuwsche geschiedenis belangstelt.14 

Het werk gaat niet louter over De Witt, ook over de wereld waarin hij leefde; “Alsof 

men ook een boek over „Johan de Witt zonder zijn tijd" zou kunnen schrijven!”. De 
geschiedenis van de tijd waarin De Witt leefde komt dan ook aan bod, “in het bizonder de 

politieke, de diplomatieke en de marine-

geschiedenis, omdat De Witt nu eenmaal hierin het 

meeste gepresteerd heeft”. 15  Later zal blijken dat 
deze onderwerpen nu juist de onderwerpen zijn die 
Japikse het sterkst naar voren laat komen in 
Brieven aan en van Johan de Witt. Aan het einde 
van zijn boek schrijft hij dat De Witts 
staatsopvatting “eerlijk gemeend en te goeder trouw 

werd toegepast, wat niet begrepen en absoluut 

miskend werd”.16  

Dat Japikse waardering voor De Witt wél 
meer dan verdiend vond, blijkt onder meer uit de 
rede genaamd Waardering van Johan de Witt die hij 
op 12 juni 1918 uitsprak bij occasie van de 
onthulling van het standbeeld van Johan de Witt op 
de Plaats in Den Haag gemaakt door Frederik Engel 
Jeltsema.17 Japikse verhulde zijn waardering voor 

13 Japikse, Johan de Witt (Amsterdam 1915). 
14 Japikse, Johan de Witt, vii. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, 358. 
17 Japikse, Waardeering van Johan de Witt: rede, uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio 
(Den Haag 1918). 

 
Het beeld van De Witt door Frederik 
Engel Jeltsema op de Plaats te Den 
Haag. Bron: vrij naar Wikipedia. 
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De Witt niet. Na het gebruiken van een citaat van De Witt, verklaarde hij deze gekozen te 
hebben omdat “(…) wij [nu] zijn bijeengekomen, om Johan de Witt eindelijk te waardeeren 

op een wijze, waarop hij recht heeft. Zij is bizonder teekenend, omdat zij spreekt van zijne 

groote toewijding aan zijn vaderland, van zijn krachtigen, zelfbewusten en vooruitzienden 

geest, van zijne geneigdheid, om zich bij de verdediging van het land en de belangen hiervan 

vóóraan te stellen”.18  

In deze lezing komen alle volmaaktheden en prestaties van De Witt naar voren. Hij 
zou zijn taak eervol hebben vervuld, vol toewijding aan zijn vaderland, dit alles zonder 
eerzucht en getemperd van bescheidenheid.19 “Welk een carrière heeft De Witt gemaakt!”, 
sprak Japikse vol lof, en dat voor iemand uit een niet bijzonder aanzienlijk geslacht. De 
Witt sproot uit een Nederland dat in een “roes van vrijheid” verkeerde en een “cultuur van 

grote vormkracht” bezat.20 

Volgens Japikse heeft De Witt de publieke zaak gediend met al de eigenschappen 
die hem ten dienste stonden. Dit waren volgens hem: een onvermoeide werkkracht, de 
bewaard gebleven brieven zijn hier een aandenken van. Een groot verstand. Initiatief en 
doorzettingsvermogen, “degelijk, zonder eenige neiging tot phantasie of overhaasting, die 

altijd weldadig aandoen”. Vooral dit is een eigenschap die volgens Japikse zeldzaam is “in 

ons flegmatiek volk”. De Witt was zeer eerlijk en betrouwbaar. Tot slot had hij een 
“koelbloedigheid zonder weerga. Deze is wel echt-Nederlandsch en komt het meest uit op 

het zilte element, waarmede we het best vertrouwd zijn”. De Witt was zeer zelfbewust en 
draaide niet om zaken heen. Tegen zijn huishouden was hij echter warm doch streng.21  

Japikse besteedde veel aandacht aan de prestaties van De Witt die hij zeer 
bewonderde. De Witt was in staat de vloot op te bouwen en hiermee resultaten 
(overwinningen) te behalen. De Witt was ook in staat de staatsschuld verminderen. Tot 
slot was ook zijn buitenlandse politiek grotendeels succesvol. Zeker als het aankwam op 
het verdedigen van de handelsbelangen van de Republiek. 22  “Deze uitingen”, schreef 
Japikse, “weerspiegelen ten volle den practischen, nuchteren geest van ons volk, dat zich 

nooit op avontuurlijke banen heeft laten verleiden (…)”.23 Al deze zaken (en met name de 

18 Japikse, Waardeering van Johan de Witt, 6. 
19 Ibidem, 7-8. 
20 Ibidem, 11-12. 
21 Ibidem, 15-19. 
22 Ibidem, 20-33. 
23 Ibidem, 29. 
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buitenlandse politiek) komen, het zal geen verassing zijn, ruimschoots aan bod in de 
Brieven aan en van Johan de Witt. 

Telkens weer blijkt dat Japikse De Witt als échte Nederlander naar voren wil laten 
komen. Zo zegt Japikse aan het einde van zijn lezing over De Witt:  

Zien wij dan dezen grooten vaderlander bovenal: door zijn werk als mede-arbeider 

in de eerste rij – samen met onze nadere staatslieden van beteekenis, onze 

vlootvoogden en landontdekkers, onze kunstenaars en mannen van wetenschap – 

aan den opbouw van onze Nederlandsche cultuur der 17e eeuw, die ons een vaste, 

eervolle plaats heeft bezorgd in Europa en in de wereld en die tevens een der hechtste 

waarborgen biedt voor onze verdere ontwikkeling als zelfstandig volk; door zijn 

persoon, met zijn eenvoudig, door en door degelijk, nobel karakter, met zijn groot en 

doordringend verstand, met al zijn kracht van willen en doen, als: een volmaakt 

Hollander.24 

Ook uit andere lezingen blijkt dat Japikse De Witt graag als een échte Hollander 
beschreef. Zo sprak hij in een lezing in 1918 voor de Vereeniging geloof en wetenschap dat 
hij “De Witt als een echt Hollander geleerd te hebben kennen, met al zijn deugden en ook 

enkele gebreken”. Bovendien, “Sympathie voor hem zou sympathie voor de Nederlander 
betekenen.”25 In de lezing genaamd Johan de Witt als Mensch in 1925 zei Japikse Johan 
in de eerste plaats als echte Dordtenaar te kennen, door en door zeeman. “De kalme 

nuchterheid en bezonnenheid, de vastheid van overtuigen en de degelijkheid, die een goed 

Dordtenaar kenmerken, vormen de grondslag van zijn karakter, en zijn rondheid en 

oubolligheid, want De Witt is niet zoo’n stijve Klaas als men wel eens meent.”26 

 

De brieven van Johan de Witt 

 In dit stuk ligt de focus op de werkwijze van Japikse, hij was echter niet de eerste 
die begon met het werken aan de uitgave van de brieven van en aan Johan de Witt. De 
productie van de werken begon op basis van excerpten die Fruin had nagelaten. Kernkamp 
was verantwoordelijk voor het eerste deel van de brieven van De Witt. Zijn werkwijze is 
voor de daaropvolgende drie delen overgenomen door Japikse. De grondslag van de eerste 

24 Ibidem, 38. 
25 Japikse, Johan de Witt. Lezing gehouden voor de Vereeniging Geloof en Wetenschap te Den Haag 
op 15 okt. 1918. Koninklijke Bibliotheek (KB): 135 A 55. 
26 Japikse, Johan de Witt als mensch. Lezing gehouden voor het Comite ́ tot herdenking van den 
300sten geboortedag van Johan de Witt te Dordrecht op 24 sept. 1925. KB: 135 A 57. 
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vier delen ligt dus bij Fruins excerpten en de manier waarop Kernkamp is begonnen deze 
te werken. Derhalve reflecteren de delen van de brieven van Johan de Witt in mindere 
mate Japikse’s werkwijze dan de delen van de brieven aan Johan de Witt. 

 Kernkamp ging, zoals gezegd, aan de slag met Fruins excerpten. Deze waren, zo 
merkt hij op, niet bestemd voor de pers maar voor eigen onderzoek. Fruin stelde de 
stukken samen op grond van belang; in zijn aantekeningen vermeldde hij telkens welke 
brieven wel en niet van belang waren. Het doel van de publicatie, aldus Kernkamp, was 
de correspondentie voor zover deze nog niet in de 18de eeuw is uitgegeven (in de 
bronnenpublicatie van Scheurleer), toegankelijk te maken voor historici. Hiermee kon 
Kernkamp niet volstaan met de excerpten van Fruin; deze had immers bepaalde stukken 
weggelaten terwijl andere stukken hem niet bekend waren. Kernkamp wenste Fruin aan 
te vullen, “niet aan het onbelangrijke, maar aan het minder belangrijke”. Hij schreef niet 
té exclusief te werk te zijn gegaan. Hij vreesde namelijk dat bepaalde onderwerpen door 
een té exclusieve selectie bij historici onbekend zouden blijven. Hij streefde ernaar 
onderwerpen beter uit te leggen voor een groter publiek. Wat betreft de exacte betekenis 
van het werk, behalve als aanvulling van de 18de-eeuwse bronnenpublicatie van 
Scheurleer, vermeldt Kernkamp het volgende: “de correspondentie bevat een schat van 

belangrijke mededeelingen, èn voor de politieke geschiedenis, èn voor het particulier leven 

van De Witt.” Specifieker dan dit gaat Kernkamp niet in op de betekenis van de uitgave.27 

 Vanaf het tweede deel neemt Japikse het van Kernkamp over, die zijn werk “met 

groote bereidwilligheid afstond.” Japikse verwijst in de inleiding van het tweede deel naar 
de werkwijze van Kernkamp waarmee hij zich “geheel kon vereenigen”. Hij vult de 18de-
eeuwse bronnenpublicatie van Scheurleer verder aan evenals de excerpten van Fruin die 
wat betreft de particuliere correspondentie er “slechts het allerbelangrijkste en meest 

typische heeft uitgenomen.” Japikse wil vooral De Witts omgang met de familie van zijn 
vrouw zo duidelijk mogelijk laten zien. Ook het particulier financieel beleid van De Witt 
wenst Japikse toe te lichten. De 18de-eeuwse bronnenpublicatie zal wat betreft 
Staatskunde nog steeds van belang blijven. Veel veranderde er dus niet; Fruins excerpten 
werden nog steeds gevolgd. Fruin had geen excerpten van de minuten van 1672 gemaakt, 
vermoedelijk omdat die reeds uitgegeven waren. Toch is bij het selecteren van de stukken 
van ook dat jaar dezelfde werkwijze aangehouden als voorheen.28 

27 Fruin en Kernkamp, Brieven van Johan de Witt. Eerste deel, v-xxvi. 
28 Fruin en Japikse, Brieven van Johan de Witt. Tweede deel, v en ix; Fruin en Japikse, Brieven van 
Johan de Witt. Vierde deel, v-vi. 
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Wat betreft het belang van de opgenomen stukken wil Japikse niets kwijt, 
Kernkamp had dit immers ook niet gedaan. Desalniettemin schreef hij in de inleiding van 
het derde deel: 

Toch kunnen wij den lust niet weerstaan hier te wijzen op de groote beteekenis van 

de brieven uit de jaren 1665-1667, voorzoover zij de zaken van de vloot betreffen. Zij 

zijn grootendeels onbekend en voor de kennis van De Witt's persoon, zoowel als voor 

die van het Nederlandsche zeewezen van zeer uitnemend belang. Zij doen den 

persoon van de gunstigste zijde kennen en zij illustreeren het groote aandeel van 

dezen man van de daad aan den krachtigen uitbouw van de Nederlandsche vloot op 

voortreffelijke wijze. Niemand, die eenig belang in onze geschiedenis stelt, zal het 

zich berouwen met deze brieven kennis te maken. Ook onzen tijd heeft De Witt hier 

nog wel iets ie zeggen.29 

 Het bovenstaande fragment typeert Japikse’s interesse – en daarmee ook zijn 
werkwijze bij het aanvullen van Fruin; het ging om de grote, nationale geschiedenis. 
Japikse, als ‘echte Hollander’ zoals Japikse al in een rede sprak, komt door deze brieven 
ook naar boven. 

 

De Brieven aan Johan de Witt 

 Net als bij de delen met de brieven van De Witt, werden de excerpten van Fruin bij 
het maken van de delen met de brieven aan De Witt zoveel mogelijk aangehouden. Fruin 
was gestopt bij het jaar 1667, wat Japikse meer werk opleverde. Japikse schrijft dat: “De 

leidraad, die ik mij hierbij gesteld heb, is de volgende: Fruin’s excerpten uit de collectie der 

zgn. particuliere missives, voor zoover dit mij noodig voorkwam, aan te vullen; ze bovendien 

te completeeren met de collectiën, die Fruin ter zijde gelaten had.” Fruin kopieerde uit de 
missiven “wat hem merkwaardig voorkwam”, hij had niet de intentie zijn excerpten van 
brieven van De Witt met excerpten van brieven aan De Witt te complementeren.30 Tot 
zover is er niet veel veranderd in vergelijking met de voorgaande delen. 

 Toch is de werkwijze van zowel Fruin als Japikse wezenlijk anders dan bij de 
voorgaande delen. Dit heeft alles te maken met de aard van de stukken; in deze delen 
werden brieven van zeer veel verschillende personen opgenomen. Dit vereiste een andere 

29 Fruin en Japikse, Brieven van Johan de Witt. Derde deel, vi. 
30 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel, ix-x. 
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aanpak. Japikse merkte op dat Fruin veel minder heeft overgenomen uit de brieven aan 
De Witt dan uit de brieven van De Witt.31 Geen wonder, vond Japikse, die hierover het 
volgende schreef: 

Men kan dit zeer goed begrijpen: de raadpensionaris had gewoonlijk meer 

belangrijks te vertellen dan zijne vele correspondenten en het is het algemeen van 

meer gewicht te weten, wat hij zelf schreef dan wat aan hem geschreven werd.32 

Misschien laat Japikse’s werkwijze, bij het maken van de bronnenpublicatie 
Brieven aan en van De Witt, zich nog wel het best illustreren door het volgende fragment 
uit de inleiding van het eerste deel: 

Er is in de zgn. particuliere missives een heele massa, dat van uitermate geringe 

beteekenis is. Eerlijk gezegd, moet ik erkennen, dat de collectie in haar geheel mij 

zeer tegengevallen is. Ik had verwacht in een verzameling brieven aan onzen eersten 

staatspersoon meer opmerkelijke uitingen over allerlei dingen te zullen aantreffen 

dan het geval geweest is, en ik heb nooit in die mate als bij het voorbereiden dezer 

uitgave het aangename gevoel gehad, hier mijne overtuiging bevestigd te zien, dat 

wij ons met onze uitgaven op den rechten weg bevinden, door maar niet in den blinde 

weg alles, wat wij vinden, te publiceeren, maar ons eerst grondig af te vragen, in 

hoeverre de uitgave de moeite loont. Meer werk voor den uitgever stellig, maar tevens 

veel gemakkelijker en aangenamer voor den gebruiker, om van de besparing van 

drukkosten maar niet eens te spreken. Een chronologische uitgave van al deze 

grootendeels nietige bescheiden, ware het zelfs in excerpt, zou het er aan bestede 

papier niet waard zijn.33 

 Japikse draaide er niet omheen; hij vond het gros van de stukken die aan De Witt 
werden gezonden ronduit onbelangrijk, saai zelfs. Met enige verbazing, achtte hij het niet 
nodig Fruin sterk aan te vullen, terwijl Fruin zoveel terzijde had gelaten. “Maar”, schreef 
hij, “evenmin als hij (Fruin), kon ik er aan denken de overtalrijke verzoeken om hulp of om 

aanbeveling van familie-leden en anderen over te nemen of de vele uitnoodigingen, 

kennisgevingen van geboorte, overlijden, die De Witt welhaast alle bewaard schijnt te 

hebben. Genealogen mogen mijn werk hier nog eens napluizen, indien zij dit noodig achten.” 

31 Ibidem, x-xi. 
32 Ibidem, xi. 
33 Ibidem. 
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Dat hij het meeste het papier niet waard vond, mag niet als al te grote verassing 
komen; Japikse was zoals we eerder al stelden een man van de grote geschiedenis. Japikse 
schrijft dan ook: “Mijn aanvulling bewoog zich in hoofdzaak in dezelfde richting als die 

Fruin genomen had, d.w.z. het opmerkelijkste uit te pikken betreffende familieleven, kerk, 

staat, belangrijke personen en gebeurtenissen”. Hiernaast heeft hij iets meer dan Fruin de 
excerpten van de brieven van De Witt aangevuld met antwoorden (zij het voor slechts een 
beperkt aantal personen; Willem Frederik, Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek, Van 
Beuningen, enz.). Het valt op, niet tegen verwachtingen in, dat Japikse hier vooral de 
grote mannen uit de geschiedenis uitkoos.34 

Voor de jaren waarvoor nog geen excerpten bestonden is Japikse iets minder zuinig 
geweest met selecteren, maar ook hier is het aantal dat ogenomen moest worden “echter 

ten slotte gelukkig niet zóó groot gebleken, dat Fruin’s excerpten er door in de verdrukking 

geraakten” – met andere woorden: er zat volgens Japikse niet veel tussen.35 Dit gold ook 
voor het tweede deel met brieven aan De Witt. Japikse maakte hier dan wel gebruik van 
materiaal dat Fruin nog niet had bekeken, hij herhaalde nog maar eens wat hij in het 
eerste deel zei: “er komen stellig een aantal gewichtige documenten in voor, maar het 

onbelangrijke overweegt in zeer sterke mate”.36 

Japikse was zeer tevreden met de twee uitgaven. De betekenis van het eerste deel 
lag volgens Japikse vooral in het feit dat deze “de gelegenheid [biedt] kennis te maken met 

vele der personen, die De Witt meer of minder na stonden, met een aantal tijdgenooten, die 

met hem in betrekking geraakten; hieronder ook enkele buitenlanders als Gerbier, Gentillot, 

Manley en Dolman”.37 Wat betreft het tweede deel schatte hij de betekenis ervan nog al 
hoog: 

In algemeenen zin gesproken, mag men zeggen, dat er weinig belangrijke 

onderwerpen uit de jaren 1660 tot 1672 zijn, waarop deze uitgave geen licht werpt. 

Zelfs over zoo bekende gebeurtenissen als die van de zeetochten van 1667 en 1672 

zal men nieuwe gegevens aantreffen. De aanstelling van De Ruyter in 1665 wordt in 

Vivien's brieven aan De Witt, toen hij op de vloot was, op geheel nieuwe wijze 

verteld.38 

34 Ibidem, xi-xii 
35 Ibidem, xii. 
36 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Tweede deel, viii. 
37 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel, xiii. 
38 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Tweede deel, xiii-xiv. 
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 Ook van groot belang achtte hij de diplomatieke correspondentie van de jaren 1669 
en daarna. Allerlei nieuwe inzichten over de diplomatie komen naar voren uit brieven van 
Boreel, Beuningen en De Groot. Enkele brieven van Fagel zouden zeer interessant zijn, 
zeker voor de geschiedenis van de gewestelijke verhoudingen waarvoor er zeer weinig 
interessante stukken zouden bestaan.39 

 Geheel in traditie met de bronnenpublicaties van de 19de- en begin 20ste-eeuw, nam 
Japikse de stukken op die hij belangrijk achtte. Het is duidelijk dat Japikse’s voorkeur 
naar de grote staatslieden reflecteert in de uitgave; hij wil de politieke geschiedenis 
vertellen. Toch moeten we Japikse meegeven dat hij in het tweede deel heeft gedacht aan 
historici die met andere onderwerpen bezig zijn. Zo zouden de brieven van Jacob Clouck 
en enkele anderen voor economische historici zeer interessant zijn, de brieven van Lievens 
en Quellinus voor kunsthistorici en die van Jan Vos en Jan Zoet voor “den beoefenaar onzer 

letterkunde, die van den laatste ook onze penningkundigen”. Japikse schrijft er naar 
gestreefd te hebben “de uitgave zoo veelzijdig mogelijk te maken, zoover de voorhanden 

verzameling hiertoe maar aanleiding bood”.40 

 Het doel van de zesdelige serie was de belangrijkste stukken – volgens Fruin, 
Kernkamp en Japikse – (voor zover die nog niet uitgegeven waren) uit te geven. Japikse 
liet weten dat: “ik aan een bewerkte publicatie in verkorten vorm van verscheidene 

belangrijke geschiedbronnen, in het bizonder van uitvoerige briefwisselingen, verre de 

voerkeur geef boven eene in extenso”. 41  Uiteraard mits dit op een deugdelijke manier 
gebeurde. Desalniettemin was Japikse zich er zeer van bewust dat er nog veel 
vervolgonderzoek mogelijk was op basis van de niet gepubliceerde bronnen. Hierover 
schrijft hij het volgende: 

Natuurlijk blijft het hier niet uitgegeven gedeelte van De Witt's correspondentie nog 

materiaal bevatten voor allerlei detailonderzoekingen, maar men geloove gerust, dat 

de room er voorgoed afgesnoept is.42 

De vraag is nu of de room werkelijk op is; smaken verschillen immers. 

 

 

39 Ibidem, xiv-xv. 
40 Ibidem, xv-xvi. 
41 Ibidem, v. 
42 Ibidem, xvi. 
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De gebreken van de bronnenpublicaties 

Zoals wel uit de bovenstaande paragraven duidelijk is geworden, zijn Fruin, 
Kernkamp en Japikse zeer selectief te werk gegaan. Het ging de auteurs erom de grote 
lijnen van de geschiedenis weer te geven. Die geschiedenis was een politieke geschiedenis 
van ‘grote mannen’ over ‘grote politieke daden’. Het zal niet als verassing komen dat 
hierdoor allerlei interessante en curieuze zaken uit het leven van De Witt en de 17de-eeuw 
in het algemeen onbeschreven zijn gebleven. Enkele van deze verhalen hebben wij 
inmiddels in blogs beschreven, bijvoorbeeld de predikant Johannes Rothe die De Witt 
maande nederig te zijn voor God of de zielige recommandatieverzoeken van Joris 
Dimmer.44 

Om wat cijfers te geven die illustreren hoe weinig er in verhouding in de 
bronnenpublicaties is opgenomen, geef ik hieronder in een tabel de verhouding van de 
brieven die wij aantroffen tegenover de brieven die opgenomen zijn in de Brieven aan en 

van Johan de Witt weer: 

 Dit korte overzicht is veelzeggend, zeer veel brieven zijn uit de bronnenpublicaties 
weggelaten; niet alleen brieven van allerlei minder vooraanstaande personen, ook die van 
de ‘grote personen’. Japikse schrijft weliswaar dat brieven van Vivien over de aanstelling 
van De Ruyter nieuwe inzichten bieden,45 de brieven van De Ruyter zelf blijven, op één na, 

43 Japikse heeft soms ook brieven uit andere collecties opgenomen; deze stukken zijn wij dus niet 
tegengekomen. 
44 Voor onze blogs, zie: http://resources.huygens.knaw.nl/BriefwisselingJohandeWitt/blogs 
45 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Tweede deel, xiv. 
 

Naam Aantal 
aangetroffen43 

Daarvan 
opgenomen 

Percentage 
opgenomen 

Willem van Beveren (1624-1672) 39 11 28,2% 

Hieronymus van Beveringh (1614-1690) 217 19 8,8% 

Gerard Bicker (1632-1716) 201 9 4,5% 

Jacob van den Bosch (1625-1680) 185 5 2,7% 

Johan Wolfert van Brederode (1599-1655) 112 8 7,1% 

Jean Deutz (1618-1673) 200 9 4,5% 

Cornelis de Graeff (1599-1664) 48 6 12,5% 

Diederick Hoeufft (1610-1688) 77 0 0% 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) 71 1 1,4% 

Jacob Trip (1627-1670) 40 0 0% 

Nicolaas Vivien (1631-1692) 67 28 40,3% 

Cornelis de Witt (1623-1670) 427 67 15,7% 
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buiten de bronnenpublicatie. In totaal heeft Japikse slechts zo’n 14% van de brieven áán 
De Witt opgenomen van het door ons op dit moment bestudeerde corpus van ongeveer 
8.000 brieven gericht aan De Witt. De rest is tot op de dag van vandaag grotendeels 
onbekend gebleven. Voor de brieven ván De Witt is minder streng geselecteerd; hiervan 
werden zo’n 27% van de brieven opgenomen. Dit terwijl er meer brieven áán De Witt zijn 
dan brieven ván De Witt. Voor Japikse waren die brieven dan wel oninteressant, historici 
van nu denken daar vermoedelijk heel anders over.  

 Japikse had een voorkeur voor de grote politieke geschiedenis, een geschiedenis die 
bovendien een mannengeschiedenis was. Brieven van vrouwen zijn hierdoor grotendeels 
achterwege gelaten in de bronnenpublicaties. In totaal zijn er slechts 41 brieven van 
vrouwen opgenomen, een fractie van de meer dan 400 brieven die aanwezig zijn in het 
archief. Om een voorbeeld te geven van hoe weinig brieven van vrouwen Japikse opnam; 
van de zeker 32 brieven van Louise Christine van Solms-Braunfels nam Japikse er 
welgeteld één op. De schaarste aan vrouwenbrieven in Japikse’s bronnencollectie moeten 
we zien in het licht van de volgende uitspraak van Japikse: “men zal met belangstelling de 

proeven van stijl, die Wendela Bicker ten beste gaf, lezen: het zegt iets dat De Witt met een 

vrouw van zoo geringe ontwikkeling gelukkig heeft kunnen zijn”. 46  Net als andere 
denkbeelden heeft ook deze sterk de selectie van de brieven voor de bronnenpublicaties 
beïnvloed. 

Ook familiezaken hadden niet erg Japikse’s interesse. Hij verklaarde dan wel meer 
op te nemen dan Fruin had gedaan,47 erg veel voegde hij er niet aan toe; brieven van zijn 
kinderen ontbreken terwijl die er wel zijn, zo ook grotendeels de brieven van zijn zussen 
en die van zijn vader. De brieven van Jacob van den Bosch, De Witts klerk, zijn weliswaar 
voor de politieke geschiedenis niet zo interessant omdat het vooral berichten betreft over 
binnengekomen post of bezoek van personen wanneer De Witt niet in Den Haag verbleef. 
Toch bevatten juist deze brieven vaak korte mededelingen over het wel en wee van De 
Witts gezin en andere interessante opmerkingen. Dit alles is buiten het zicht van historici 
gebleven. 

 

 

46 Fruin en Japikse, Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel, xiii-xiv. 
47 Ibidem, xii. 
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Conclusie 

In dit stuk heb ik gekeken hoe Nicolas Japikse, verantwoordelijk voor vijf van de 
zes delen van Brieven aan en van Johan de Witt, te werk ging, wat zijn keuzes waren om 
iets wel of niet te selecteren, hoe zijn interesses en visie op de geschiedenis dit beïnvloed 
hebben en wat de gevolgen hiervan zijn geweest voor de geschiedschrijving.  

Het is gebleken dat Japikse geheel in traditie van de werkwijze waarop 
bronnenuitgaves in de 19de- en begin 20ste-eeuw werden vervaardigd werkte. Zijn interesse 
in de geschiedenis van ‘grote’ mannen en vooral de politieke geschiedenis, is in het hele 
werk terug te vinden. Het doel van de bronnenpublicaties is nooit geweest een compleet 
overzicht te geven; slechts de belangrijkste stukken werden opgenomen. Het meeste was 
het papier niet waard, aldus Japikse. De bronnenpublicatie weerspiegelt in grote mate de 
interesses van Japikse die ook al uit zijn andere werk over De Witt en geschiedkundige 
werken in het algemeen naar voren kwamen. Hierin hadden ‘kleinere’ zaken slechts 
beperkt of geen plaats. Toch zijn ook de stukken van de personen die Japikse wel 
belangrijk achtte lang niet allemaal opgenomen. Brieven van vrouwen worden grotendeels 
genegeerd door Japikse en ook familiezaken blijven vrijwel geheel buiten beschouwing. 
Het is overigens nooit Japikse’s doel geweest om de geschiedschrijving opzettelijk te 
sturen; hij ging er vanuit dat de archiefstukken toegankelijk zouden zijn en wenste de 
lezer te bedienen met een overzicht van wat hij het belangrijkst achtte. 

Over de bronnenpublicatie van de brieven van J.A. Worp concluderen Huysman en 
Leerintveld dat deze niet meer aan de standaard van deze tijd voldoet.48 Voor de Brieven 

aan en van Johan de Witt kan dezelfde conclusie getrokken worden. Te veel stukken zijn 
buiten beschouwing gebleven en het werk Brieven aan en van Johan de Witt geeft een 
onvolledig beeld van de geschiedenis. Momenteel legt het Nationaal Archief de laatste 
hand aan het openbaarstellen van de stukken in het archief van De Witt. Tegelijkertijd is 
het Huygens ING bezig met een project (het Johan de Witt-project) waarbij alle stukken 
in het archief van De Witt op stuksniveau zullen worden geïndexeerd en ontsloten. Op 
deze manier zal het voor onderzoekers gemakkelijker worden om onderzoek te verrichten 
naar het grotendeels nog niet onderzochte archief van De Witt. Dit project, zo mag 
inmiddels wel duidelijk zijn, is zeer welkom. 

48  Huysman en Leerintveld, ‘New perspectives of the Digitzed Correspondence of Constantijn 
Huygens’, 249. 

                                            


