7000 brieven van Johan de Witt gelanceerd

Donderdag 14 maart 2019 was een feestelijke dag voor het Johan de Witt project! 7000
diplomatieke brieven aan Johan de Witt waren vanaf deze dag digitaal toegankelijk. Tweeënhalf jaar
lang was hieraan gewerkt door een team van (gast)onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers van het
Huygens ING. Om dit bijzondere moment te vieren, werd de bundel Johan de Witt en Engeland
gepresenteerd, een bloemlezing van twintig smaakmakende brieven uit de correspondentie van de
raadpensionaris. Dit allemaal op een toepasselijke plek: de prachtige residentie van de Britse
ambassadeur Peter Wilson in Den Haag, onder het toeziend oog van zeventiende-eeuwse
tijdgenoten én correspondenten van De Witt als Charles II, Mary Stuart en Oliver Cromwell.

In zijn welkomstwoord benadrukte Wilson de eeuwenoude relatie tussen Engeland en Nederland,
waarvan de Engelse correspondentie van Johan de Witt een groot voorbeeld is. Hoewel, de vrede
was soms ver te zoeken, verwijzend naar een schilderij van de Tocht van Chatham en de portretten
van Johan de Witts tegenstanders in zijn residentie. Desondanks hebben de twee landen meer met
elkaar gemeen, dan hen verdeelt. In tijden van politieke onzekerheid moet daarom de nadruk liggen
op belangen en waarden die ons verbinden.
Hoe belangrijk de correspondentie van Johan de Witt is, maakte Ineke Huysman, projectleider van
het Johan de Witt project, duidelijk. Zo was er een gespannen relatie tussen Johan de Witt en de
Engelse ambassadeur Downing. Deze ging zelfs zo ver dat hij zijn spionnen liet inbreken bij de
raadpensionaris, om geheime informatie uit zijn brieven te achterhalen. 350 jaar later wordt met de
lancering deze informatie nu voor iedereen toegankelijk. Van de 7000 diplomatieke brieven zijn er
4000 nog nooit gepubliceerd. De correspondentie biedt een schat aan diplomatieke informatie, maar
ook sappige roddels, persoonlijke meningen van ambassadeurs en de vele klachten over het verblijf
in het buitenland. Johan de Witt was een spin in het web: hij was van alles op de hoogte en wist wat
er achter de schermen afspeelde.

Hoewel delen van Johan de Witts correspondentie al opgenomen waren in twintigste-eeuwse
edities, was de digitalisering van zijn brieven hierop een belangrijk toevoeging. Volgens Lex Heerma
van Voss, directeur van het Huygens ING, zijn om economische redenen deze eerdere edities niet
volledig: omdat ze aantrekkelijk moesten zijn voor bibliotheken, kozen de auteurs ervoor om een
selectie te maken en fragmenten uit brieven op te nemen. De geselecteerde brieven gaan vooral
over politieke zaken, waardoor persoonlijke details en brieven van en aan vrouwen vaak ontbreken.
Door de digitale ontsluiting van alle brieven is nu nieuw onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar
emoties en dagelijkse bezigheden in de geschiedenis.
Miranda Lewis, editor van Early Modern Letters Online (EMLO), liet zien hoe de correspondentie van
Johan de Witt een belangrijke toevoeging is aan de database EMLO. Hier zijn de brieven van de
raadpensionaris ontsloten op gegevens als naam van verzender en ontvanger, datum, plaats van
verzending en ontvangst, taal en archiefgegevens. Ook is bij elke brief een digitale afbeelding
opgenomen. In de groeiende catalogus met al circa 170.000 brieven wordt zo het netwerk van
correspondenties in de vroegmoderne tijd steeds zichtbaarder: een ‘Republic of letters’.
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Dat digitalisering veel kansen biedt, benadrukte ook Charles Jeurgens, hoogleraar
Archiefwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Johan de Witt goes viral, niet alleen door de
ontsluiting van de brieven in de online database, maar ook door het actief gebruik van sociale media.
De vele tweets van het Johan de Witt project wekken nieuwsgierigheid op bij een breder publiek
over wie deze zeventiende-eeuwse raadpensionaris was. De brieven van De Witt zijn de zwarte
dozen uit het verleden, die door digitalisering eindelijk helemaal opengemaakt kunnen worden. Het
maakt de brieven toegankelijk, waardoor de lezer ze zelfs thuis kan bekijken. Maar voor de
historische sensatie blijft een bezoek aan het archief noodzakelijk: het fysiek vasthouden van de
brieven, want dichterbij Johan de Witt kan de lezer niet komen. Ook volgende stappen in
digitalisering worden al gezet: het gebruik van software die automatisch handschriften leest en
virtuele tijdmachines. Het Johan de Witt project is een klein onderdeel van dit grotere proces, maar
niettemin een belangrijke bouwsteen.

Als laatste sprak Jonathan Israel, emeritus hoogleraar Europese geschiedenis aan het Institute for
Advanced Study in Princeton, over de grote betekenis van Johan de Witt voor de Nederlandse
geschiedenis. Hij was een van belangrijkste staatsmannen uit de zeventiende-eeuwse Republiek. De
Republikeinse raadpensionaris stond voor Ware Vrijheid: niet geboorte en afkomst waren bepalend
voor een positie, maar capaciteiten en bekwaamheden. In zijn Deductie uit 1654 werkte hij dit uit:
het was terecht dat de prins van Oranje geen plek had in de politiek. Hoewel Engeland en de
Republiek grote rivalen waren, was de Engelse diplomaat William Temple altijd vol lof over de
raadpensionaris. Zo noemde hij hem een bewonderenswaardige man, sprak hij zijn afschuw uit over
De Witts noodlottig einde en ontkende hij het Engelse beeld, ontstaan door de Ambonse moord in
1623, dat Nederlanders zeer wreed waren. Herbert Rowen, die een lijvige biografie van 960 pagina’s
over de Witt schreef, zou volgens Israel zeer veel baat hebben gehad aan het Johan de Witt project.
Het was dit werk, nog steeds de beste studie over De Witt, dat Israel destijds inspireerde om zich in
de Nederlandse geschiedenis te verdiepen.
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Na de toespraken overhandigde Peter Wilson het eerste exemplaar van bloemlezing Johan de Witt
en Engeland aan de Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard. De twintig brieven in deze bundel
zijn voorzien van transcripties en hertalingen, waarbij Jean-Marc van Tol, gastonderzoeker bij het
project, pakkende illustraties heeft gemaakt in de stijl van de Hollandse meesters. Deze tekeningen
waren na afloop onder het genot van een hapje en drankje te bewonderen, evenals originele brieven
uit het Nationaal Archief van Charles en Mary Stuart en Oliver Cromwell aan Johan de Witt en van
de Witt aan Michiel de Ruyter. Ook lagen er van alle brieven die in de bundel zijn opgenomen
replica’s, zowel in open als gesloten vorm, dat wil zeggen de manier waarop ze verstuurd werden.
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Maar het werk is nog niet klaar. Er zijn nog 28.000 brieven van en aan Johan de Witt, die in de
komende jaren aan de database toegevoegd zullen worden. De bijzondere feestelijke dag waarop de
eerste 7000 brieven zijn gelanceerd, is een grote aanmoediging voor het team om de gehele
correspondentie van Johan de Witt online beschikbaar te maken: een schat aan informatie, die dan
voor iedereen toegankelijk zal zijn.
Geeske Bisschop, 15 maart 2019

5

