De rondreizen van de gebroeders De Witt in Europa
Op 24 november 2018 openden de deuren van het Dordrechts Museum voor een
bijeenkomst van de Vrienden van De Witt in samenwerking met het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis.. Deze dag ging over de rondreizen van de gebroeders
De Witt in Europa. Dat er geen betere stad is om een bijeenkomst over de broers te
houden, vertelde voorzitter Christian Melsen. Om dit nog eens duidelijk te maken werd
Ben Corino naar voren geroepen, die elke zaterdag het Dordtse radioprogramma Studio
De Witt presenteert. De radiomaker noemt Dordrecht de stad van De Witt, waarin hij
graag de herinnering aan de broers levend houdt met een jaarlijkse herdenking.

Vervolgens was het tijd voor de eerste spreker van de dag: Jean-Marc van Tol, historisch
letterkundige en tekenaar van Fokke en Sukke. Hij bespreekt de reis die de gebroeders
De Witt in 1644 in het gezelschap van hun vader maakten. In de zomer van 1644 werden
twee ambassades vanuit de Republiek naar Denemarken en Zweden gestuurd om vrede
tussen de twee landen te laten sluiten, maar ook om ervoor te zorgen dat de Sont-tol op
de meest gunstige voorwaarden werd gewaarborgd. Jacob de Witt was de leider van de
Zweedse ambassade, waarschijnlijk na afspraken te hebben gemaakt met de Dordtse
burgemeester Jacob van Beveren. Voor Jacob de Witt waren er nog meer voordelen, zijn
twee zoons waren namelijk net oud genoeg om mee te reizen met het gezelschap. Daar
konden zij als gentilhommes kennis maken met de omgangsvormen en de etiquette in de
hoogste kringen en als ‘manusjes-van-alles’ verschillende zaken regelen. Het was
daarnaast een reis waarbij een vader of oom ook nog een oogje in het zeil kon houden.
De reis begon op 7 juli 1644. De eerstvolgende stop waar het gezantschap van boord
ging was Göteborg, waar deze op 23 juli over land verder reisde. Op 2 augustus 1644
arriveerde het gezelschap in Stockholm. De gehele periode verbleven de broers in
Stockholm, in het huis van burgemeester Grundel. De onderhandelingen verliepen
stroef, de afgevaardigden mochten geen beslissingen maken over de Nederlandse vloot
en om uitsluitsel te vragen, en twee ambassadeurs werden in november teruggestuurd
naar Den Haag. Jacob de Witt zou achterblijven in Stockholm, Johan en Cornelis zouden
wel met de twee terugkerende ambassadeurs terugreizen. Waarom is niet met
zekerheid te zeggen. Het bericht dat hun moeder Anna van den Corput ernstig ziek was,
kan een reden zijn geweest. Op 11 december vertrokken ze vanaf Stockholm weer

richting huis. Door slecht weer was men genoodzaakt op de Pommerse kust te landen
waarvandaan zij over land verder zouden reizen. Volgens Van Tol is het aannemelijk dat
het door de Dertigjarige Oorlog verwoeste land, waar ze op de terugreis doorheen
trokken, grote indruk heeft gemaakt op de broers. Zo’n zeven tot acht weken duurde de
reis. Op 24 januari 1645 keerde het gezelschap terug in Den Haag. Het is twijfelachtig of
Johan en Cornelis hierbij aanwezig waren of dat zij het sterfbed van hun moeder op 22
januari hebben gehaald. Op basis van de eerdergenoemde terugkeerdatum in Den Haag,
wordt in de literatuur eigenlijk altijd gezegd dat zij het niet hebben gehaald. Van Tol
denkt echter dat er zeker een kans was dat ze zo snel mogelijk zijn teruggereisd naar
Dordrecht en dus wel aanwezig waren toen hun moeder haar laatste adem uitblies.
Jacob de Witt bleef tot september 1645 nog in Zweden, totdat de vrede tussen Zweden
en Denemarken werd getekend.

De tweede spreker van de dag is Alan Moss. Verbonden aan de Radboud Universiteit is
hij deze dagen bezig met de afronding van een proefschrift over identiteitsvorming in de
Nederlandse Grand Tour verslagen. In de 17e eeuw was het gebruikelijk voor
patriciërszonen om na hun studie een grote reis te maken door Europa. Tijdens deze
reizen deden zij ervaringen op en werden ze klaargestoomd voor een aanstaande
carrière die paste bij de statuur van een patriciër. Ze kwamen in aanraking met andere
religies, nationaliteiten en de hoven van Europese vorsten. Daarnaast was deze reis ook
een mooie gelegenheid om adellijke vaardigheden zoals tactiek en leiderschap aan te
leren of om een bul te halen aan een van de bekendere Europese universiteiten. Naast de
educatieve waarden van zo’n reis voelden waarschijnlijk veel jongeren zich eveneens
aangetrokken tot het maken van een Grand Tour, omdat het ook de kans bood om dingen
te doen die in hun vertrouwde omgeving in de Republiek niet snel geaccepteerd zouden
zijn door bekenden. Een gedicht van Simon van Beaumont dat voorbij komt beschrijft dit
beeld van de reis spottend:
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Een wulps gelaet, een valsch bedeckt gemoedt,
Hoererens lust, een dert’le quispel-voet
Een tongh ghewent tot vloeck en laster-reden
Sijn het cieraet dat Napels, dat Parijs,
Dat Roome geeft. Hollanders, sijt ghij wijs,
Blijft t’ huys, leert wel ’s Lands-recht, ghebruyck en seden.
De gebroeders De Witt ondernamen in de periode tussen 1645 en 1647 ook zo’n reis.
Tijdens deze reis doorkruisten ze Frankrijk en Engeland en passeerden plaatsen als
Londen, Loudun, Parijs, Rochelle, Orange en Angers de revue. In de laatstgenoemde stad
promoveerden Johan en Cornelis in de rechten. Ook zagen ze de kleine Lodewijk XIV
dineren en kwamen ze op audiëntie bij de gevangengenomen Engelse koning Karel
Stuart I. Alan Moss vertelt dat de reis van de broers helaas door de zuinige en nuchtere
Johan de Witt niet uitvoerig is beschreven, tekenend is dan weer wel dat Johan een
uitgebreide boekhouding bijhield van alle kosten en uitgaven. In totaal gaven de broers
fl. 8997,48 uit. Omgerekend via een applicatie van het IISG is dat meer dan 100.000
euro. Al was dit bij lange na niet de duurste Grand Tour, maakt het toch duidelijk dat
zo’n lange reis alleen voor de rijksten was weggelegd.

Als laatste krijgt Ineke Huysman, onderzoeker bij het Huygens ING het woord. Zij
presenteert de visualisatie van de reizen van de broers, gemaakt door leden van het De
Witt projectteam in samenwerking met Alan Moss . Voor zowel de reis naar Zweden als
de Grand Tour is op Google Maps de route gereconstrueerd. Daar zijn verschillende
markeringen op aangebracht waar data, afbeeldingen en beschrijvingen terug te vinden
zijn. Met de presentatie van de visualisaties werden de kaarten ook gelijk online
gelanceerd.
Zie daarvoor: http://resources.huygens.knaw.nl/BriefwisselingJohandeWitt/reizen
Na afloop van het symposium was er nog een rondleiding door het Dordrechts Museum
en werd de dag afgesloten met een borrel.

Floor Hoekstra en Tom Kreischer,
stagiaires bij het De Witt Project, 3 december 2018
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