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Johan de Witt en Engeland
Engeland, diplomatie en internationale betrekkingen staan vanwege Brexit momenteel volop in de belangstelling. In de tijd dat
Johan de Witt (1625-1672) raadpensionaris is van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden is dit niet anders. Gedurende
een periode van bijna twintig jaar is De Witt direct betrokken
bij belangrijke gebeurtenissen zoals de Vrede van Westminster
(1654) die een einde maakt aan de Eerste Engels-Nederlandse
Oorlog, de val van Cromwell en de restauratie van de Stuarts
(1660), en de tocht naar Chatham (1667) tijdens de Tweede
Engels-Nederlandse Oorlog.
Tijdens zijn turbulente loopbaan wisselt De Witt tienduizenden
brieven uit met koningen, diplomaten, regenten en familieleden. Deze brieven liggen – nog grotendeels onbekeken – in het
Nationaal Archief in Den Haag. De projectgroep Briefwisseling
van Johan de Witt van het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis werkt momenteel aan de digitalisering en ontsluiting van deze brieven. In 2019 komt daarvan het eerste
deel online beschikbaar: de diplomatieke correspondentie van
Johan de Witt. Ook wordt de bundel Johan de Witt en Engeland
uitgebracht: een bloemlezing brieven die de diversiteit van De
Witts Engelse correspondentie belicht. De vertaling in modern
Nederlands en de fraaie illustraties ontsluiten deze selectie van
onontgonnen bronnenmateriaal voor een breed publiek.
De bundel is samengesteld door Ineke Huysman, onderzoeker
bij het Huygens ING en projectmanager van de Briefwisseling
van Johan de Witt, en Roosje Peeters, gastonderzoeker bij het
project. De illustraties zijn van de hand van Jean-Marc van Tol,
auteur van Musch (2018) en tevens gastonderzoeker bij het
project. Met bijdragen van alle leden van het projectteam.

• Veel originele brieven met transcriptie, vertaling en toelichting
• Illustraties van Jean-Marc van Tol aan de hand van gravures,
etsen en schilderijen uit de zeventiende eeuw
• Belangrijke momenten uit bijna twintig jaar diplomatieke
betrekkingen tussen de Republiek en Groot-Brittannië belicht
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Mary Henrietta Stuart

29 september 1660
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[In het handschrift van De Witt:] Aen [den] heer Oudart ges[chreven]
den 15en octob[er] 1660.

Edele, erentfeste, wijse, voorsienige Heere,
Wij hebben onderwegen herwaerts serieuselijck overdacht den inhoudt
van Haere Ed. Gro. Mogende de heeren Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt haer goede resolutie van den 25. deser jongst aen ons
behandight. Ende hebben daerop wel willen metten eersten aen deselve
haer Ed. Gro. Mog. bekent maken ons bedencken, vervat in de missive
hier nevens gaende, dewelcke wij desireren dat U.Ed. ter bequaemste
gelegentheyt Haere Ed. Gro. Mog. gelieve te presenteren, tenderende
ten fine van eenige voornaeme wel gequalificeerde heeren uyt derselver
vergaderinge te dispiciëren ende authorizeren, omme de geresolveerde
educatie van den Prince onsen sone bij der handt te willen nemen, ’tgene wij seer geerne sullen verstaen alsoo te mogen geschieden, alsmede
d’occasie om te connen bewijsen dat wij sijn, edele erentfeste, wijse,
voorsienige Heere,
Uwer Ed[ele] geaffectionneerde vrundinne,
Marie
Uyt Hellevoetsluys, den
29. sept[ember] 1660

Brief van Mary Henrietta Stuart (1631-1660) aan Johan de Witt, 29 september 1660

• Correspondentie tussen Johan de Witt en o.a. Wendela Bicker,
Michiel de Ruyter, Oliver Cromwell, Walter Strickland,
Mary Henrietta Stuart, George Downing, Jacob Quack,
Balthazar Gerbier, Cornelis de Witt, Willem Nieupoort,
Edward Hyde, George Monck en William Temple
• Lancering in samenwerking met de Britse Ambassade en het
Nationaal Archief in Den Haag, medio maart 2019

