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‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’.

Witsens kunst- en natuurkabinetten

Nicolaes Witsen begon reeds vroeg met verzamelen, al hield hij het aanvankelijk nog hoofdzakelijk bij informatie op papier.1 Het verslag van een reisje naar
Engeland met zijn vader in 1656 vormde de aanzet alles te boekstaven en te bewaren wat zijn leven aan opmerkelijks bood. Ruim een halve eeuw later keek hij
terug op het resultaat in ‘Kort verhael van mijn levensloop tot den jaere 1711 en
die van seventig mijns ouderdoms’. Zijn dossier was toen uitgegroeid tot ruim
dertig banden. Hiervan bestreken de eerste vijf zijn school- en universiteitsjaren. Daarna volgden delen met de journalen van het gezantschap naar Mos kovië, zijn grand tour en nog een tweede tocht naar Engeland – reizen die hij als
jonge ling ter afronding van zijn opvoeding had gemaakt. Verder waren daar
banden met verslagen van zijn ervaringen in 1689 als buitengewoon ambassadeur naar Engeland en zijn verrichtingen in 1703 vanwege de Spaanse Successieoorlog als gedeputeerde te velde; banden met uittreksels, aantekeningen en
rapporten inzake zijn politieke carrière; notities van wat hij in uiteenlopende
commissies had beweerd, bijzondere brieven en nog velerlei andere memorabilia. Ergens tussen al deze papieren lag ook de lijst van de inhoud van zijn kabinet met zeldzaamheden in handschrift gevoegd.2
Behalve fanatiek in het samenstellen van een dossier van zijn privéverrichtingen was Witsen ook een fervent verzamelaar en optekenaar van alles
wat zijn afkomst betrof. Hierop duiden de talrijke stamboomoverzichten, notities van familieanekdotes en vooral ook zijn serie getekende portretten van
voorouders die hij als jongen op diverse locaties in de stad naar schuttersstukken en andere schilderijen had gekopieerd.3
Witsens verzamelgedrag had dan ook zeker iets obsessiefs. Zijn reis naar
Moskovië zorgde voor een nieuwe impuls. Uitgaand van de overtuiging dat,
zoals hij het ergens in zijn aantekeningen uitdrukte, de ‘negotie de ziel van
Hollands welvaren en welzijn’ was, en dat negotie gebaat was bij wetenschap,
wenste Witsen daarna ook alle mogelijke kennis te vergaren die de verbetering
en vergroting van de koophandel ten goede kwam. Door de hartstochtelijke
manier waarop hij dit principe zelf in de praktijk bracht ontpopte Witsen zich
als de ideale mercator sapiens. Om aan zijn doelstellingen tegemoet te
komen diende hij niet alleen kennis van wiskunde en logistiek te bezitten,
maar ook van de betrokken landen, volken, talen, zeden en dergelijke zaken
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meer. Onderwijl groeide met het bijeengaren van geschreven en getekende
informatie ook de behoefte naar de tastbare vorm ervan. Door voorwerpen
zelf in handen te nemen, te voelen en te betasten, te beruiken en – indien mogelijk – ervan te proeven, zou Witsen voortaan zijn eigen oordeel kunnen volgen en voor het bepalen van zijn mening niet van anderen afhankelijk hoeven
te zijn. Van deze methode heeft Witsen zich altijd een bijzonder overtuigd
voorstander betoond.
Het tastbare resultaat van al deze verzamelactiviteiten liet zich achtereenvolgens zien in een bibliotheek, een collectie tekeningen en kaarten, een collectie antiquiteiten, rariteiten, munten en penningen, een schelpenverzameling, een mineralenverzameling, een verzameling wapens, kledingstukken,
vaatwerk, een kast met Surinaamse insecten, schedels, honderden dierpreparaten, en andersoortige curiositeiten. De laatste vijf jaar van zijn leven bevonden
al deze objecten zich op Herengracht 440 in de kunst- annex studeerkamer,
met uitzondering van zijn fraaie schelpenkabinet, dat in het ‘voorsalet’ stond.
Om al deze voorwerpen te kunnen herbergen moet deze ruimte wel van enige
omvang zijn geweest, want afgezien van de bibliotheek van omstreeks 2200
boektitels, die in vijf grote kasten was ondergebracht, besloeg de veilingcatalogus 85 pagina’s om zijn verzameling plaatwerken, artiﬁcialia en naturalia te
kunnen beschrijven.
De verhuizing van Herengracht 479 naar dit laatste adres, die eind 1711
plaatsvond, was dan ook bepaald geen sinecure, temeer omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Een jaar later waren nog steeds delen van zijn verzameling niet
uitgepakt.4 Voor de bejaarde oud-burgemeester hield deze periode tegelijk een
tijd van bezinning in, want hij wist dat zijn dood niet lang meer op zich zou
laten wachten. Met deze gemoedsgesteldheid heeft hij toen al zijn mappen met
notities, brieven en aantekeningen nog eens doorgenomen, ondertussen aan
zijn secretaris zijn ‘Kort verhael’ dicterend, dat zowel een biograﬁsche schets
als een register op zijn ‘dossier’ inhoudt. Ook dicteerde hij een codicil op zijn
testament voor zijn dertien jaar jongere vrouw om haar tegen zijn erfgenamen
te beschermen, zo hij eerder mocht komen te overlijden.
Zoals dat in die tijd met verzamelingen in Nederland vrij gebruikelijk was,
werd Witsens collectie zeldzaamheden in 1728 – met later nog eens een restantje in 1761 – door zijn erfgenamen op een veiling te gelde gemaakt. Dankzij
de veilingcatalogi zijn we redelijk op de hoogte van wat Witsen bezat aan realia
en getekende documentatie. Hierdoor is het mogelijk inzage te krijgen in de
speciﬁeke bijzonderheden van zijn ‘kabinet’, en kunnen de onderdelen zowel
in verband worden gebracht met zijn boeken Scheepsbouw en Bestier en Noord
en Oost Tartarije, als met wat hij hierover in de briefwisseling met Gijsbert
Cuper te berde heeft gebracht.
Dit laatste hoofdstuk heeft daarom als doel de onderscheiden aspecten
van Witsens verzameling in kaart te brengen. Hiervoor zal eerst aan de familiale context van Nicolaes Witsens verzamelactiviteiten aandacht worden besteed. Daarna volgt een analyse van de collectie. In de behandeling van de
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‘realia’ is zoveel mogelijk de systematiek en naamgeving van de veilingcatalogus aangehouden. Op die manier krijg je niet alleen beter inzicht in de samenstelling en opbouw van en criteria voor de verzameling, maar het verduidelijkt zo ook meer welke rol Witsens collectie in zijn onderzoek en zijn
maatschappelijk optreden had vervuld.

De familie
Problemen met de erfgenamen
Over de perikelen in de afhandeling van Witsens erfenis is al het een en ander
opgemerkt. Deze eindigde in rechtszaken die dienden voor zowel het Hof van
Holland als het Hof van de Hoge Raad in Den Haag. Immers met de dood – vermoedelijk in het begin van de jaren tachtig – van hun laatst in leven zijnde
kind Cornelis was het echtpaar Nicolaes Witsen en Catharina Hochepied blijvend kinderloos geraakt. Dit had tot onvermijdelijk gevolg dat bij overlijden
de huwelijkse voorwaarden van hun trouwcontract leidden tot scheiding van
de boedel. In 1712 maakte Witsen daarom een codicil op om de implicaties
van het huwelijkscontract voor zijn vrouw te verzachten door te eisen dat de
boedelscheiding pas na haar dood zou plaatsvinden.
Maar dit was tevergeefs. Omdat al zijn broers gestorven waren, golden als
zijn enige wettige en universele erfgenamen de vier kinderen van zijn overleden broer Lambert en de zoon van wijlen zijn broer Jonas; zijn twee andere
broers Jan en Cornelis waren ongehuwd. Beide partijen zouden de helft van
Witsens deel ontvangen, zo had de testateur bepaald, maar onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zijn echtgenote gedurende haar leven, of tot zij opnieuw
zou trouwen, in het volle bezit van zijn goederen zou blijven. Daarvoor was
vol doende dat zij een inventaris van zijn goederen op zou maken, die zij voor
zichzelf mocht houden ‘zonder dat zijne erfgenamen haar die zouden mogen
afvorderen of daarom mogen molesteren’. Wel moest zij na zijn overlijden een
uittreksel geven van de goederen die onder de Collaterale Successie vielen.
Voorts was het Witsens wens dat zijn vrouw tot het eind van haar leven eigenares van Trompenburg, de hofstede aan de Amstel, zou blijven.
Dat Witsen moeilijkheden voorzag, en wel hoofdzakelijk van de tak van
broer Lambert, blijkt uit de bepaling, dat als een of meer van hen zich tegen
zijn laatste wil zouden verzetten ‘sij allen sullen sijn gepriveert en versteecken
van sijne of haer erffenissen’, ofwel in gewoon Nederlands: dat zij dan zouden
worden onterfd. Zijn geliefde, door twee huwelijken schatrijk geworden neef
Jonas, die zijn ‘opvoedeling’ was, zag hij duidelijk niet als gevaar.
Witsen had het juist gezien, want de moeilijkheden bleven niet uit. In
Den Haag klaagden de neven en nichten de weduwe voor de twee hoven van
justitie aan. De erfgenamen eisten volledige inzage in hun ooms ﬁnanciën en
betichtten haar ervan dat zij tegenwerkte. Niettegenstaande Witsens codicillen
– hij schreef er nog drie van gelijke strekking – werd de weduwe in het onge-
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lijk gesteld. Aldus gedwongen overhandigde Catharina op 13 april 1724, blind
en kreupel van ouderdom en bijgestaan door haar al even bejaarde knecht
Jonas Hobrink, ten overstaan van notaris Arent van Eybergen en de erfgenamen een 85 foliobladzijden omvattende ‘Staat en inventaris van de goederen,
middelen en effecten’ van haar en haar overleden man. Het hierin beschreven
vermogen kwam neer op 1.037.452 gulden. Let wel: de veilingopbrengst van
Witsens verzameling en bibliotheek was hier nog niet bij opgeteld en ook was
daarbij de inboedel van hun huis buiten beschouwing gelaten.
Op grond van het ‘Accoord en Transactie’ van 4 oktober 1725 erfde Witsens
neef Mr. Nicolaas Lambertsz. (1682-1746) naast zijn wettige portie zoals gezegd ook de gehele bibliotheek en alle door Witsen nagelaten manuscripten
die zijn privéarchief betroffen. Afgezien daarvan moest de weduwe aan de gezamenlijke erfgenamen de ‘Kaarte, Printen, en Tekeningen’ afstaan – waarmee de kaart van Tartarije, de platen bij het boek en zijn manuscriptkaarten
zullen zijn bedoeld –, alsmede de collectie rariteiten, schelpen, munten, insecten, vreemde wapens, en de verschillende portretten van staatshoofden
met edelstenen omlijst. Voorts werd nog gesproken over een ijzeren kist, waarin zich ‘twee Sakjens, met penningen’ bevonden.
In 1728, op 30 maart en volgende dagen – acht maanden voor Catharina’s
dood – werd de gehele collectie geveild ten huize van Pierre Teixier. Volgens de
advertentie in de Amsterdamse Courant van 23 maart gebeurde dit in de ‘Spiegelwinkel’ in de Kalverstraat, ‘het derde huys van de Gapersteeg’. Vier dagen later
kondigde dezelfde krant aan dat de manuscripten en kaarten ‘om redenen’
waren teruggetrokken. Deze papieren lagen daarna nog vele tientallen jaren
onaangeroerd in een kist bij Teixier opgeslagen en zouden tenslotte in 1761 ter
veiling worden gebracht.
Verzamelend huisgezin
Kijken we naar het gezin waar Nicolaes Witsen uit voortkwam, dan wordt begrijpelijk dat verzamelen een passie was waar bijna alle familieleden mee
waren behept. Alleen Cornelis junior deed hier voor zover bekend niet aan mee,
omdat die als militair meestal ergens op pad was. Wel voorzag hij zijn familieleden van de nodige souvenirs.
Vader Cornelis, Jan, Nicolaes en Jonas verzamelden munten en medailles;
wellicht gold dit ook voor Lambert, maar daar zijn geen gegevens over bekend.
Bij het opzetten van hun respectieve collecties maakten zij gebruik van de adviezen van de in Rotterdam woonachtige oudheidkundige Joachim Oudaan
(1628-1692). Oudaan was zowel een numismaticus van aanzien als dichter en
productief schrijver van theologische strijdschriften. Zijn ouders behoorden
tot de oprichters van de Rijnsburger collegianten. Hij was bevriend met de
dichter Joannes Antonides van der Goes, maar zijn steil gereformeerde opvattingen maakten hier een einde aan. In zijn in 1669 verschenen boek Roomsche
Mogentheyt, dat over het verzamelen van munten gaat, bedankt Oudaan
Cornelis’ oudste zoon Jan voor het mogen bekijken van zijn penningen. In een

368

d e w i j z e ko o p m a n . l i e f h e b b e r va n w e t e n s c h a p

uit dezelfde tijd daterend ‘bijschrift’ noemt hij hem ‘Groot Beminner, keurig
Achter, en ryke Bezitter der Roomsche Penningen, en Oudheden’.5
De enige nog bewaarde persoonlijke brief van Cornelis Witsen is aan deze
Oudaan gericht. Witsen vraagt hem advies over de aankoop van enkele gouden medailles: ‘’Tis wel waer, ik ben tot noch grooter liefhebber, als kenner,’
schrijft hij 23 februari 1663, ‘niettemin beelt ik mijn in alreede soo veel ervarenthijt te hebben, dat ik met UEd oordeelen kan dat deselve [munten] op al te
hoogen prijs gehouden werden.’ Witsen zou zijn ‘curieushijt matigen’ tot
Oudaan hem de eer van een bezoek brengen zou. Hij belooft Oudaan – en dit
aanbod is typerend voor hun vriendschap en de daaraan verbonden patronageopvattingen, zoals nog blijken zal – dat wanneer hij ‘iets tsijnen dienst, tsij in
[het] stuk van medalien of anders’, voor hem kon doen, ‘schroomt mij niet te
beveelen, ik sal in alle geleegentheeden toonen dat ik ben en blijven sal UE
dienstschuldige Dienaer K. Witsen’. 6 Oudaan liet deze mooie kans niet voorbijgaan en verzocht prompt op 15 maart om begunstiging voor zijn zwager.
Dit lezen we uit de reactie van Cornelis’ jongste zoon Jonas (1647-1675) negen
dagen later, die hem beloofde zijn zaak zoveel hij kon te ‘favoriseeren’.
Met deze vorm van dienstverlening, te weten het aanbod van Cornelis en het
daaruit voortvloeiende beroep op zijn zoon, zien we een situatie weerspiegeld
die de verzamelwereld in hoge mate typeert. Liefhebbers met invloed waren immers afhankelijk van de hulp van deskundigen in de vorm van kennis, adviezen
en offertes, waar zij dan weer hun begunstiging en netwerk tegenover stelden.
Jonas’ verdere brief bepaalt zich tot waar het bij hem daadwerkelijk om
draaide, namelijk het verzamelen van munten. Want de genegenheid voor
deze liefhebberij was intussen sterker gegroeid dan het bezit ervan, bekent
hij Oudaan. Hij vraagt hem professor Jacob Golius eens aan te spreken over
hoe het met de medailles was gesteld die hij door zijn bemiddeling uit Aleppo
verwacht. ‘Als Ued hier [in Amsterdam] sijnde mij ’t geluck van sijn bijsijn sal
gelieven te geeven, soo hoop ik Ued noch al iets te sullen toonen tgeen waerdich is gesien te werden.’ En mocht hij nog gouden penningen tegenkomen –
liefst met een keizer erop in het geval Oudaan die niet wilde hebben – dan verzoekt hij hem vriendelijk die naar hem toe te zenden. Want zijn hoop was ooit
een voltallige serie gouden keizers bij elkaar te krijgen. De prijs liet hij aan zijn
deskundigheid over.7
Bij vader Cornelis blijkt de liefhebberij ten slotte zijn beslag te hebben gekregen in een zeer kostbare en uitgebreide collectie munten, gemmen en oudheden, ondergebracht in acht kabinetten, naast nog een uit 149 lotnummers
bestaande afdeling ‘Antiqua supellex’ (Oud gereedschap). Negen jaar na zijn
dood ging de familie tot de verkoop van de verzameling over.8 Joan Speelman
uit Rotterdam betaalde er het enorme bedrag van 30.000 gulden voor. Speel man was de enige erfgenaam van de steenrijke gouverneur-generaal Cornelis
Speelman. Weliswaar liepen van zijn vader in Batavia opvallend veel bastaardkinderen rond, maar Joan was de enige ofﬁcieel uit een huwelijk voortgesproten
zoon die hij had erkend.9
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Twee jaar na Cornelis’ dood, in 1671, bracht de Franse arts en numismaticus Charles Patin (1633-1693) een bezoek aan het huis Keizersgracht 327,
waar nu de oudste zoon Jan de pater familias was. Patin kwam in eerste instantie om Jans bijzondere collectie munten te bekijken en hij roemt zijn kabinet ook als het mooiste van heel Amsterdam. 10 Maar wat hij verder nog zag
was al even indrukwekkend, zo schrijft hij in Relations Historiques et Curieuses
de Voyages (1674). Want dit ouderlijk huis leek eerder gemaakt voor het plezier van de ogen dan om erin te wonen. Het was allerwegen pracht en symmetrie. Men wist niet of het het kabinet was dat tot ornament van het huis diende, of het huis tot dat van het kabinet! Hij had schilderijen, boeken, bustes,
oudheden, en in hun soort de mooiste. ‘On peut dire que ce qui est rare par
tout, se trouve en abondance chez luy.’11
In de correspondentie tussen Witsen en zijn vriend Gijsbert Cuper komen
af en toe de voorwerpen uit het huis van zijn ouders ter sprake, die na hun
dood in Nicolaes bezit waren overgegaan, zoals ‘een seer schone tafel’ van
‘Lace demo nisch marmer’ met groene, bruine en witte kleuren vermengd.
Een kapitein had die voor zijn vader uit Griekenland meegenomen. Van zijn
ouders bezat hij ook een miniatuurportret van Alexander de Grote afkomstig
uit India. ‘En mij dunkt, het gelijkt vrij wel, na die portrajten, welcke wij van
hem op de oude munten vinden’, schrijft hij Cuper. ‘Het is een waerdig stukje
en aen mijn vader gegeven voor iets bijsonders, wesende copij van een portrajt, dat aent hof van den groten Mogol wert bewaert.’ Verder vertelde Nico laes naar aanleiding van een discussie over het gebit van Groen landers die
‘tanden als kiezen’ hadden, dat aan zijn vader ooit enige tanden door de
koopman en ontdekkingsreiziger Isaac le Maire (1558-1624) of diens erfgenamen waren geschonken ‘uyt de mond van een mensch geligt, die verstorven
was, so ik meen, of verslagen’. Deze tanden waren zeer lang en smal als een
dunne schacht van een schrijfpen. 12 Cornelis Witsen kreeg deze rariteiten
van zijn wijdverspreide clientèle als relatiegeschenk.
Lambert (1638-1697), Nicolaes op een na oudste broer, moet eveneens
één of meer verzamelingen hebben bezeten. François Valentijn plaatst hem
in zijn Verhandeling der zee-horenkens (1754) op een lijst met Amster damse
liefhebbers van schelpen, waarop ook zijn broers Nicolaes en Jonas staan.
Het kan zijn dat Lambert daarnaast nog een rariteitenverzameling bezat.
Nico laes refereert in brieven aan Cuper tenminste aan een kabinet dat door
‘zijn broer’ was nagelaten en dat hij had verkocht.13 Het bewuste kabinet kwam
ter sprake in een discussie over het bestaan van meermannen. In dat kabinet
lag een hand, schreef Nicolaes, ‘genoegsaem als van een mensch, men seyde
het was van een meereman’. Die hand en betrouwbare ooggetuigenverklaringen hadden hem ervan overtuigd dat ‘die zeemonsters’ bestonden en zich in
de oceaan ophielden.
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Beeldarchief
Iemand die verzamelt krijgt gewoonlijk ook de neiging tot ordenen (waarover
later meer). Destijds was een volgende vrij vanzelfsprekende stap om van de
afzonderlijke objecten een registratie te maken. Meestal waren die ‘met grote
moeite en kosten’ vergaard, zoals de documenten doorgaans vermelden, want
een collectie vertegenwoordigde status en geld. Zo’n beschrijving was tegelijk
praktisch voor de eigenaar als voor nieuwsgierige bezoekers, en bij verkoop
kon het tevens als handleiding dienen. Hoewel deze handmatige registraties
meestal zelf niet zijn bewaard, maken de notariële archieven wel melding van
zulke lijsten. Hun aanwezigheid kan worden herleid uit de gedrukte verkooplijsten van de collecties waarvoor ze veelal tot leidraad hadden gediend, of,
wat ook nogal eens gebeurde, uit de publicatie ervan in boekvorm door de verzamelaar zelf.
Als nauwgezet boekhouder van alles wat hemzelf en zijn bezit aanging,
had ook Nicolaes Witsen een inhoudsbeschrijving van zijn verzameling gemaakt. In zijn autobiograﬁsche schets ‘Kort verhael’ uit 1711 maakt hij gewag
van een band met ‘De beschrijving van een aansienlyk cabinet van allerhande
seltsaam heden, door hem versamelt’ – maar helaas is, samen met de meeste
andere dertig delen, ook dit deel verloren gegaan.14 De beschrijving moet vergezeld zijn geweest van getekende afbeeldingen van de desbetreffende objecten, omdat Witsen de gewoonte had elk bijzonder stuk dat bij hem binnenkwam door een beroepstekenaar te laten vastleggen. Dit had het voordeel dat
hij die afbeelding ook naar deskundigen kon toesturen om hun mening erover te horen. 15 Een voorbeeld daarvan zijn de fraaie penseel tekeningen die
hij in 1716 van een serie bronzen godenbeeldjes en twee boed dha’s uit India
had laten maken. Hij stuurde die naar Cuper toe, en de enige reden waarom
deze originelen nog tussen de brieven van de Deventer geleerde bewaard liggen, is dat Cuper toen stervende was.
Hoewel Witsen er nergens speciﬁek melding van maakt, is het de vraag of hij
op het laatst van zijn leven ook niet met de voorbereiding van een gedrukte registratie van zijn verzameling bezig is geweest. Voor deze mogelijkheid zijn
verschillende argumenten aan te voeren. Zo valt op wanneer men de ingebonden illustraties uit de derde editie van 1785 van het boek Noord en Oost Tar tarije beschouwt, dat de reeks prenten a tot en met t, de platen dus die van
een letter zijn voorzien, geheel los van de inhoud staan. Het lijkt uitgesloten
dat hij na de tweede editie van 1705 met nog weer een nieuwe editie bezig was,
zoals door Gebhard eens is geopperd, in weerwil van Witsens hebbelijkheid
om zijn boek, zelfs al lag het kant en klaar gedrukt, almaar te blijven aanvullen
en corrigeren – een hebbelijkheid die ook voor het plaatwerk gold. Immers,
Witsens hele ziel en zaligheid ging al meer dan een halve eeuw in zijn studie op.
Wat met name voor een geïllustreerde catalogus in wording pleit zijn de
in deze editie opgenomen vijf prenten met afbeeldingen van Romeinse en

w i t s e n s k u n s t- e n n at u u r k a b i n e t t e n

371

Ganesha (Noord en Oost
Tartarije, 1785). Dit bronzen beeld uit Malabar
werd buitgemaakt in
oktober 1691 in de expeditie tegen de radja van
Parur. In 1716 ontving
Witsen het als geschenk
van de gouverneur van
Ceylon, Laurens Pijl.
Dezelfde afbeelding werd
door Gijsbert Cuper
gebruikt voor zijn boek
over de olifant op munten
(De Elephantis in nummis
obiis, 1719).

Egyptische oudheden uit zijn bezit, zaken die hoe men het ook wendt of keert
niets met de inhoud van Witsens boek te maken hebben. Bovendien staan op
talrijke afbeeldingen van deze reeks – anders dan het geval is met de overige
prenten in het boek – meerdere, onderling samenhangende objecten gegroepeerd. Nog het meest opvallend echter aan de hele serie is dat op de platen
het verklarende bijschrift ontbreekt.
Daar staat tegenover dat in de desbetreffende reeks zelf nauwelijks een
verband valt te ontdekken, hoewel een opeenvolging op alfabet gewoonlijk
toch een vaste volgorde suggereert. Behalve vijf prenten van objecten uit de
Oudheid vindt men voorbeelden van teken- en schilderwerk uit Witsens reusachtige platen bestand. Hieronder het portret van tsaar Peter de Grote en afbeeldingen van de robbenvangst, terwijl naast Aziatische rariteiten als ‘vreemde
wortelgewassen’, het kunstig gewrochte heft van een Javaanse kris en bronzen
beelden van hindoegoden, ook de verschillende stadia van het insect vliegend
blad is te zien, dat een wonder van mimicry is.
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Romeinse oudheidkundige
voorwerpen uit Witsens
bezit.

De enige logische verklaring voor deze ogenschijnlijk willekeurige opeenvolging is, dat de letters op de prenten slechts een voorlopige status hadden.
In afwachting van een bijschrift en cijferverwijzingen waren de prenten om
fouten te vermijden van een kapitaal voorzien, die later diende te worden
weg gepoetst. Onder het portret van de jeugdige tsaar Peter is bijvoorbeeld
een ﬂinke ruimte opengelaten, naar valt aan te nemen om er zijn vele titels in
te kunnen onderbrengen, een zaak die grote accuratesse vereiste.
Er zijn evenwel nog andere categorieën binnen de reeks nieuw ingebonden
platen te onderscheiden waardoor kan worden aangenomen dat Witsen met
een gedrukte atlas van zijn objecten bezig was. In de eerste plaats kunnen
hieronder de prenten worden gerekend die voor meerdere doelen zijn ingezet. Zo had Witsen volgens het verklarend bijschrift en de erbij staande paginaaanduiding bepaalde prenten voor zijn Tartarije-boek bestemd, maar omdat
het over afbeeldingen van objecten of plaatwerk uit zijn collectie ging, moe-
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ten zij tevens deel van zijn platenatlas hebben uitgemaakt. Deze prenten zijn
vooral te herkennen aan de precieze manier waarop ze zijn afgebeeld. Het betreft toevallig allemaal schedels van wonderlijke dieren, zoals die van een oerrund vanuit drie standpunten bezien (‘Beckeneel van Seeker in Siberie onbekent Dier niet verre van Vergaturia diep onder des aertbodems oppervlak
gevonden int Iaer 1703’), de kop van een narwal van onder en van boven (‘EenHoorens Beckeneel van Bovenen te sien. / Een-Hoorens Beckeneel van onderen
te sien’), en het kakement van een mammoet van onder en van boven. De kaak
van de mammoet ontving Witsen in 1708, drie jaar nadat de tekst van Noord
en Oost Tartarije was gedrukt. De prent kon hij echter naadloos naast de desbetreffende passage in het boek lassen, omdat een uitgebreide discussie over
de zondvloed en deze ‘mammottekoos’ daar al op vooruitliep – want hoe kon
het anders worden verklaard dat zulke grote beesten onder de aarde waren te
vinden?
Binnen het concept van Witsens beoogde prentenatlas van zeldzaam heden uit eigen bezit hoort om zijn buitenissigheid ook de afbeelding ‘Sinesche
Scheep-stryt op Binne-wateren’. 16 De plaat is een nauwgezette kopie van een
originele Chinese houtsnede en illustreert eveneens het meervoudige gebruik
dat Witsen van zijn prenten maakte, omdat hij – met nog de oude pagina-aanduiding erop – eerder voor zijn boek Architectura Navalis (1690) was gebruikt.
Dat uitgever Matthijs Schalekamp deze ‘Chinese scheepsstrijd’ ook in de
derde editie van Noord en Oost Tartarije heeft meegebonden, samen met de
andere platen uit de eerdergenoemde categorieën, laat zien dat de uitgever de
desbetreffende platen voor de prentenatlas als een geheel heeft beschouwd.
Onder de nieuw toegevoegde platen onderscheiden zich voorts nog een
drietal genummerde prenten, die de grafvondsten uit Siberië tot onderwerp
hebben. Deze sterk van de rest afwijkende platen had Witsen wel al meteen
ook voor zijn boek bestemd, zoals hij op 4 september 1715 aan Cuper schreef
toen daarvan net de eerste plaat gesneden was. Hij zou het prettig vinden als
Cuper er zijn oordeel over gaf, ‘dog welEdele Heer en lieve vrint van so veel
jaeren’, klaagt hij, ‘mijn swakheyt is groot en vele dagelijkse wederwaerdig heden hinderen mij het werk van Tartarije en andere studien voort te setten
niet wetende wanneer het de dag sal sien’. In de drie prenten verwijzen letters
of cijfers naar een tekst buiten de voorstelling, maar daar is Witsen niet meer
aan toegekomen.
De vraag of Witsen nu feitelijk bezig was zijn gehele collectie in prent om te
zetten of, gezien de tijdsdruk, enkel een selectie daaruit – en wat waren dan
de criteria voor deze selectie? – valt niet meer te beantwoorden. Duidelijk is wel
dat de afbeeldingen eenmaal in graﬁek omgezet meerdere gebruikfuncties
hebben gehad.
Met de wens om de inhoud van zijn collectie nog eens in een apart boek
met prenten naar buiten te brengen stond Witsen als verzamelaar niet alleen.
De meesten beperkten zich echter tot één verzamelaspect, zoals munten
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Schedel van een narwal. Witsen liet deze walvisachtige in 1702 bij Groenland doden om aan
te kunnen tonen dat het een vis betrof en niet de mythische eenhoorn.

(Jacob de Wilde), Nederlandse bodemvondsten (Johannes Smetius), schilderijen (Philip de Flines), naturalia (Albertus Seba), preparaten (Frederik Ruysch).
Witsen handelde ongetwijfeld uit het besef dat zijn kostbare verzameling na
zijn dood door de erfgenamen te gelde gemaakt en verspreid zou worden. Door
haar te beschrijven, af te beelden en te graveren dacht hij deze althans op papier
in het belang van de nazaten te kunnen doen voortbestaan.
Beeldmateriaal uit verre landen
Een belangrijk criterium voor de genoemde platen- en prentenatlassen was
dat de uitbeelding van de afzonderlijke stukken uit Witsens collectie het werk
van beroepskunstenaars is geweest. Witsen bezat ook platenatlassen waarvoor andere selectiecriteria golden, zoals: wat staat erop afgebeeld, hoe is het
afgebeeld, waar komt de afbeelding vandaan – en dit in wisselende combinaties. Alles bijeengenomen hield hij van amateurschilders uit alle delen van de
wereld een immense verzameling beeldmateriaal erop na. Daarnaast bezat
hij volgens de veilingcatalogus nog een indrukwekkende hoeveelheid ‘Chi neese, Mogolse en Japanse Miniaturen, Tekeningen, Prenten &c. bestaande
in Portraiten, His to rien en Indiaansche Landschappen’. En voorts bezat hij,
zoals van een betrok ken voc-bewindhebber en vermogende liefhebber in de
geograﬁe valt te verwachten, nog een uitgebreide verzameling getekende en
gedrukte kaarten.
De verzameling beeldmateriaal was wat onderwerp betreft niet aan beperkingen onderhevig. De functie was zuiver documentair en diende vaak ter
illustratie van een bericht of gedaan onderzoek. Dit bijzondere en almaar uitdijende materiaal vormde de kern van Witsens beeldarchief, dat dankzij het
cliëntensysteem en de wereldwijde handelskanalen tot stand kon worden gebracht. De achtergronden van zijn cliënten waren divers, van voc-gouverneur, koopman en assistent, tot schipper, medicus en predikant, maar hun
motieven waren dezelfde, namelijk dienstbetoon en gunst bejag. Witsen kreeg
vanuit dezelfde overwegingen hulp van autochtone hoogwaardigheidsbekleders, die eveneens hun verplichtingen aan hem hadden. Voor beel den zijn de
Russische vorst Matvej Petrovitsj Gagarin, wiens zoon in Amsterdam een mariniersopleiding volgde en daar door Witsen werd bijgestaan, de verbannen
koning van Georgië, Artsjil Bagration, die hij aan een drukpers hielp, of de koning van Tidor, die een goede verstandhouding met de voc nastreefde.
In de verkooplijst van Witsens verzameling, die in 1728 werd gepubliceerd
onder de titel Catalogus van de uitmuntende en zeer vermaarde konst- en natuurkabinetten [...] Zeer keurlyk by een vergadert en naargelaten door den Wel Ed:
Heer en Mr. Nicolaas Witsen, in zyn Wel Ed: Leeven Burgermeester en Raad der
Stad Amsteldam, &c. &c. vinden we van al dit beeldmateriaal maar een zeer
summier gedeelte terug. Vermoedelijk was dit omdat het zich voor het merendeel in ongebonden toestand bevond en bij de rest van Witsens bronmateriaal in een van de drie kisten was gelegd. Dat Witsen ze inderdaad niet tot boeken had laten inbinden – zoals hij bijvoorbeeld wél met zijn eigen dossier van
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minstens dertig banden had gedaan – tonen de talloze opmerkingen in zijn
brieven aan Cuper. Vaak kon hij een bepaalde afbeelding niet vinden omdat
hij hem had ‘verlegt’. Witsen had de gewoonte Cuper alle mogelijke informatie in de vorm van afschriften en originelen toe te sturen, die deze dan kopieerde voor zijn eigen archief. Een enkele keer mocht de Deventer geleerde een
in opdracht van Witsen vervaardigde ‘nette’ kopie van een voorwerp of schildering houden. Dit ‘lenen van het gezicht’ van materiaal vormde een belangrijk element in hun correspondentie. De enig bekende losse tekeningen van
deze platenatlas in wording duiken dan ook in deze correspondentie op. Hoewel de meeste alleen in kopievorm zijn overgeleverd, zijn onder Cupers laatste
brieven ook nog een stel originele tekeningen achtergebleven.17
In gebonden situatie blijken zulke tekeningen nog wel redelijke kans van
overleven te hebben gehad. In de catalogus van 1728 staan ze vermeld onder
de rubriek ‘Eenige Indiaansche geschilderde kruydboeken’. Het gaat hoofdzakelijk om werken met afbeeldingen van ﬂora en fauna. Witsen kreeg die
boeken in complete toestand en vermoedelijk losbladig toegestuurd uit Batavia,
India, Japan, China en de Kaap, waarna hij ze zelf liet inbinden. Meer gespeciﬁceerd: uit Japan kwamen drie boeken met botanische afbeeldingen en een
boek met vogels, ‘landgedierten’ en insecten. Deze bijzondere collectie ontving hij van het hoofd van de apotheek in Batavia, de opperchirurgijn Andreas
Cleyer, die daar twee seizoenen als opperhoofd had doorgebracht. Verder
kreeg Witsen boeken met botanische afbeeldingen uit India, vermoedelijk afkomstig van Herbert de Jager. 18 Dan waren er nog eens vier boeken met de
ﬂora en één met de fauna uit de omgeving van Batavia, die vrijwel zeker eveneens van De Jager kwamen, en ten slotte nog zeven folianten met planten uit
China. Wie voor de geschilderde ﬂora uit China verantwoordelijk was is onbekend. Maar voorlopig lijkt de meest aangewezen kandidaat, gelet op de uitlating van de jezuïet Tachard in zijn Reis naar Siam, Cleyers protegé Hendrik
Claudius te zijn.
In de catalogus ontbreken echter nog de drie boeken met de afbeeldingen
van ﬂora en fauna van Zuid-Afrika, alsmede een boek met gedroogde planten,
die – zoals we in hoofdstuk 2 zagen – naar Witsen waren gestuurd door de
gouverneur Simon van der Stel. Deze codices gingen in het bezit van zijn neef
Nicolaas ii over, aldus de uitlating van de stadsnatuuronderzoeker Johannes
Burman. 19 Nico laas ii had Burman zowel voor diens Thesaurus Zeylanicus
(1737) als voor zijn tussen 1738 en 1739 verschenen tiendelige reeks Rariorum
Africa norum Plantarum in de gelegenheid gesteld intensief van deze werken
gebruik te maken, zo valt te leren uit de respectieve inleidingen van deze
werken. 20 Eerder had de oude Nicolaes Witsen zijn herbaria aan Burmans
voorganger in de Amsterdamse hortus, Casparus Commelin, en de Leidse
hoog leraar Herman Boerhaave uitgeleend. 21 Van de vermoedelijk negentien
codices was het mogelijk nog van elf banden de huidige verblijfplaats te
achterhalen.22
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Beeldmateriaal afkomstig van Aziatische kunstenaars
Indrukwekkend is ook het vele materiaal dat Witsen uit Azië had laten komen
en dat door inheemse schilders was vervaardigd. Het merendeel hiervan
kwam uit China en India, maar er zat ook werk tussen uit Japan, Perzië en
Siam. Daaronder bevonden zich rolschilderingen en zeer veel bundels en portefeuilles met afbeeldingen van landschappen, gezelschappen, kostuums,
ﬂora en fauna. In de veilingcatalogus ziet men ze tezamen met een verscheidenheid aan cartograﬁsch materiaal, zoals kaarten en reisroutes door Japan
en China (bijvoorbeeld ‘Eenige Chineesche gedrukte Caarten, waar onder
een, de heele Caart van Siberien, gedrukt op fyn Catoen, als mede een gedrukt
Chinees Caarteboek’) en allerlei vormen van schrift (bijvoorbeeld ‘Een Boek
beschreven met Iavaansch Schrift, op Clapperbladen’, ‘Vier Brieven in deselve
taal’). Vergelijking met mededelingen uit de correspondentie met Cuper laat
zien dat Witsen nog veel meer voorbeelden van uitheems schrift bezat.23
Hierbij horen nog een aanzienlijk aantal portretreeksen van mogol heer sers en hun hoogwaardigheidsbekleders. Hoewel dergelijke miniatuurseries
uit India allerminst onbekend waren onder Hollandse verzamelaars, blijkt
Witsen met zeven van dergelijke reeksen verhoudingsgewijs rijkelijk hiervan
voorzien te zijn geweest. Bij elkaar omvatten zij meer dan 450 miniaturen. De
behoefte aan dergelijke portretsequenties stond in een lange traditie, die
zich in beelden, bustes, munten, medaillons, schilderijen en graﬁek vertaalde.
Daarbij konden alle denkbare typen tot onderwerp dienen: galante dames,
honderdjarigen, literatoren, ﬁlosofen, staatslieden, keizers, enzovoorts. Ten
aanzien van de Indiase portretseries stond bij Witsen de genealogie als chronologisch houvast voorop, hoewel de interesse in de manier van kleden van
elke onderscheiden vorst en hoveling eveneens een belangrijke factor was.
Witsen was zeer belust op dergelijke overzichtseries. Hij bezat ze in beeld
en geschrift. Zo had hij over Japan een geïllustreerd boek met daarin de wapens, titels en inkomsten van de Japanse vorsten en groten. In dezelfde rubriek vinden we een serie van vijftien kostuumportretten van Constantinopel,
en elders in de catalogus – onder schilderijen – 24 kostuumschilderijen van
de ‘groten’ uit dezelfde stad. De voorstellingen van de uitvaart van de koning
van Siam dankt zijn aanwezigheid tussen dit beeldmateriaal aan de uittekening van de kleding en rangorde van zijn hofdignitarissen. Over Witsens bezit
van geschreven vormen van dergelijke ‘ordonnantiën’ zijn we vooral geïnformeerd uit brieven aan Cuper. 24 Men herinnere zich ook hoe teleurgesteld hij
in een brief aan Winius is dat de koning van Georgië door al het ongeluk dat
hem had getroffen niet meer in staat bleek hem de geslachtslijsten van zijn
huis te verschaffen.
Van de zeven in de catalogus opgevoerde Indiase series is alleen het zoge heten Witsenalbum nog bekend, dat nu in het Rijksmuseum wordt bewaard. 25
Bij dit uit 49 miniaturen bestaande album zit nog een brief, een naamlijst met
beknopte biograﬁsche gegevens en een toelichting op de genoemde personen.
De brief is gedateerd 18 juli 1692 en afkomstig van de predikant Hen drik
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Francken. Witsen had aan hem verzocht een ‘nette’ volgorde van de afstammelingen van Tamerlaan te geven, de Mongoolse veroveraar die beter bekendstaat
onder de naam Timoer Lenk. Witsen, Cuper en talloze van hun tijdgenoten
waren hevig in deze ﬁguur geïnteresseerd. Een kopie van zijn portret uit dit
album hoort tot een van de weinige ingebonden illustaties van de eerste editie
van Noord en Oost Tartarije (1692). Een andere kopie uit dit album – ‘Abbas de
tweede Koning van Persiën’ – staat hier eveneens in opgenomen, zij het niet in
de twee volgende edities. 26 Francken was een oude bekende van Witsen en
Cuper. Vanuit Smyrna, waar hij tussen 1684 en 1691 als gereformeerd predikant
werkte, had hij met beide burgervaders een correspondentie onderhouden. In
genoemde brief – de datum verraadt dat Francken nog maar net uit Klein-Azië
was teruggekeerd – legt hij uit hoe hij tot zijn genealogie van de mogols was gekomen. Het tweede gedeelte van zijn schrijven was echter praktischer en bevat
een verzoek om meer van zulke opdrachten. Ook hoopt hij dat Witsen voor hem
bij andere heren tot voorspraak wil zijn, hetzij hem iets anders ‘sal gelieven te
gebieden’. Hij verzoekt hem ootmoedig hiervan dan ‘eenige kennis’ te mogen
krijgen, want aan het eind van de week was hij van plan een reisje naar Over ijssel (naar Cuper?) te maken ‘om niet te missen t’geen u Edele [daar] mooge lijk tot mijn vordering mocht hebben geeffectueert’.
Kaartenatlas
Het zal niet verrassen dat Witsen de kostbare negendelige atlas van Blaeu en
diens twee stedenboeken in huis had. De ﬁrma Blaeu was de grootste drukker
uit die tijd en Witsen liet er in 1690 de tweede editie van zijn Archi tectura
Navalis drukken. Zijn Atlas Maior was door de befaamde D.S. van Santen afgezet (ingekleurd), die werd bewaard in een speciaal daarvoor vervaardigd kabinet. Deze Atlas Blaeu werd in 1728 geveild. De overige gedrukte kaarten uit
Witsens bezit gingen echter eerst naar Witsens erfgenaam Nico laas Lam bertsz. om daarna in 1747 onder de hamer te komen.
Naast dit gedrukte kaartbeeld van de wereld bezat Witsen nog een groot aantal getekende kaarten, gebundeld in boeken of los in portefeuilles, evenals
kaartboeken van buiten Europa, gedrukt en in manuscript. Vlak voordat de
veiling in 1728 plaatsvond, besloten de erfgenamen tot terugtrekking van de
meest bijzondere codices en kaartboeken. Hiervan kwam in 1761 het merendeel
alsnog ter veiling, maar nu met talrijke aanvullingen op de eerste lijst. Dit doet
beseffen dat de eerste veilingcatalogus geen volledige registratie vertegenwoordigt van de bezittingen die zich in Witsens kunst- en studeer kamer bevonden. Dit wordt ook bevestigd door hetgeen hij hierover zelf in zijn brieven aan
Cuper meedeelt en wat hij daarover in zijn twee levenswerken schrijft. Puur
afgaand op de catalogus van 1728 zou dan ook een heel ander beeld van Witsens
bezit aan kaarten zijn ontstaan. Verderop zal nog worden aangetoond dat zich
in deze studeerkamer ook niet per se al zijn zeldzaamheden bevonden.
Kijken we naar Witsens bezit aan getekende kaarten, dan valt op dat deze
verzameling een getrouwe afspiegeling vormt van zijn brede interesse als
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voc-bewindhebber en zijn eigen cartograﬁsche activiteiten. Daar staat tegenover dat, met uitzondering van twee of drie kaarten van eilanden in WestIndië, kaarten van de rest van Amerika of Suriname opvallend ontbreken.
Wellicht had hij ten aanzien van dit werelddeel voldoende aan zijn gedrukte
atlassen, maar veel waarschijnlijker is dat deze er door de nazaten van Jonas
ii uit zijn gelicht, aangezien deze in Suriname diverse plantages bezaten.
Onder de getekende kaartboeken springt de volgende titel in het oog:
‘Een Boek met getekende Afbeeldingen der Eilanden Diego Rodrigues, Mauritius en Madagascar, met het Schip de Pieter en Paul in ’t Jaar 1699. opgedaan’.
Deze Pieter en Paul was het schip waaraan tsaar Peter door invloed van Witsen
op de werf in Oostenburg had gewerkt om zijn timmer mansbrevet te halen. 27
Hiernaast bezat Witsen nog een mapje met ‘Diverse getekende Schepen, door
den grooten Czaar gebout’.
Onder de losse kaarten zijn ook verschillende tekeningen van het Zuid land en Nieuw-Guinea te vinden, waarheen Witsen in 1697 een expeditie had
laten vertrekken. Zo bezat hij van de noordoostzijde van Australië een kaart
– zelfs in tweevoud – die door de schipper Jan van der Wall in februari 1678 aan
boord van het schip De Vliegende Swaan was getekend. De kaart stamt uit hetzelfde jaar als het verslag van de schipper Klaas Vlaming over de slachtpartij
bij Namatote in Nieuw-Guinea waar onderhavig boek mee begint. Het bewijst
dat Witsen toen ook al actief bezig was de wereld buiten de noordelijke kusten
van Siberië te verkennen. 28 Twintig jaar later ontving Witsen van zijn cliënt
schipper Willem de Vlamingh veel gedetailleerdere kaar ten van dit gebied.
Daarop stond, zoals gezegd, ook een rivier getekend die hij naar Witsen had
vernoemd.
Volgens Koeman, die uitgebreid onderzoek deed naar het bezit aan kaarten en atlassen in de Nederlanden, was Witsens collectie van getekend kaartmateriaal uniek. Onder de ‘liefhebbers’ was er niemand die zo’n veelomvattende verzameling unica bezat. Hoe kreeg Witsen zo veel bijzondere kaarten
in zijn bezit? Koemans antwoord luidt eenvoudig dat hij ze voor een deel aan
het geheim archief van de voc moet hebben onttrokken. Dit leidt hij af uit de
Ara bische kaartatlas die Witsen onder zich had. Kaarten van deze regio mist
men – op een kaart van Mocha na – in de ofﬁciële Vingboonsatlas (gemaakt
door de voc-kaartenmaker Johannes Vingboons) en ten gevolge daarvan ook
in de zeer omvangrijke particuliere wereldatlas van Van der Hem, naar valt aan
te nemen omdat Witsen ze weggenomen had! Dat Witsen en andere liefhebbers onder de regenten er geen been in zagen manuscriptmateriaal voor persoonlijke doeleinden uit institutionele archieven te lichten, kwam al eerder in
het hoofd stuk over zijn bibliotheek aan het licht. 29 Maar Witsen zal zich in
zijn gedrag gesterkt hebben gevoeld door de inertie van het bestuur. Dit suggereert zijn commentaar toen hij als president over ‘secrete saeken’ Cuper
‘een quohier papieren van eenige bysondere antiquiteyt van Ceylon’ uitleende. De map was ‘nimmer nog bij Auteuren of anderen gesien. Het wort onder de
secrete papieren van de Compagnie bewaert die egter nimant tot curieusheyt
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so ik meyne ojt nasiet’. Bij een andere gelegenheid schreef hij dat op de burelen
van de voc onderzoek van over de hele wereld vergeten in kisten lag opgeslagen
en dat geen van de bewindhebbers hierin interesse had.30
Ontbrekende stukken
Nadrukkelijk dient gezegd dat de veilingcatalogus uit 1728 alleen de zaken uit
Witsens kunst- en studeerkamer beschrijft – en van het ‘voorsalet’, waar zijn
schelpencollectie in een kabinet werd bewaard. De bibliotheek en alle persoonlijke papieren vielen daarbuiten, omdat die, zoals eerder vermeld, in
hun geheel aan de naar hem vernoemde neef Nicolaas ii waren vermaakt. Van
de overige spullen in het huis van het echtpaar Witsen is, voor zover bekend,
geen inventaris overgeleverd. Vermoedelijk is de inboedel daarom naar zijn
weduwe toe gegaan. 31 Bijgevolg weten we niet hoe het echtpaar Witsen hun
woonhuis had ingericht, hoe groot hun verzameling porselein was en of ze
bijvoorbeeld Rembrandts, Italiaanse meesters, Vlamingen dan wel andere
bijzondere schilderijen aan de muur hadden hangen. Slechts een fraai ingelegd, in Italië vervaardigd tafelblad is nog bekend en dat alleen omdat Wit sens familiewapen erop staat afgebeeld. Dit blad bevindt zich nu in het Rijksmuseum.32
Een mededeling van Witsen aan Cuper onthult dat ook zijn echtgenote
Catharina zich interesseerde voor gezichten van exotische landen. In 1695
blijkt haar neef Daniel Joan Hochepied, die consul te Smyrna was, haar een
bestelling schilderijen toe te hebben gezonden. 33 In diezelfde tijd verbleef
daar ook de schilder G. Hofstede van Essen, degene die in 1693 voor Cuper
bezig was geweest het gezicht op de ruïnes van Palmyra te vervaardigen.34 Het
lijkt dan ook aannemelijk dat het werk voor Catharina eveneens van zijn hand
afkomstig was. Witsen had overigens van de betreffende schilderijen prenten
laten maken, waarvan hij er althans één naar de Royal Society in Londen zond.
In 1696 kwam deze in Philosophical Transactions terecht. De tekening van
Palmyra veroorzaakte toen grote opwinding onder de liefhebbers, volgens het
dagboek van Constantijn Huygens de Jonge.35
Uit enkele uitspraken van Witsen aan Cuper valt bovendien op te maken
dat de exotica of rariteiten zich niet tot zijn studeerkamer alleen hebben beperkt, maar dat zij ook in de rest van het huis tot zelfs in de tuin toe konden
worden aangetroffen. Daarbij verkeerde het echtpaar geregeld in hun buitenhuis Trompenburg aan de Amstel, waar ook het een en ander naartoe was gebracht – al was het maar naar de zolder.36 Voor het interieur van het huis op de
Herengracht zullen de Witsens als criterium de persoonlijke en esthetische
waarde van objecten hebben genomen. Daarom zien we dan ook de fraaie
tafel van ‘Lacedemonisch’ marmer, die hij van zijn ouders erfde, niet in de
veilingcatalogus terug. Hetzelfde geldt voor andere bijzondere objecten,
zoals de antieke vergulde schaal die Witsen in 1698 als geschenk van Golovin
had ontvangen, en allerlei Perzisch ‘porselijn’, waaronder een paar ‘seer grote
bloempotten en watervatten’ waarvan hij eerst meende dat het Chinees was.
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Cuper vond dit aardewerk na bezichtiging zo fraai dat hij zich voor kon stellen
‘dat de Dames, als het uijt Persien in dese Landen wierde gebraght, daer wel
sin in souden krijghen’.37
In de tuin achter zijn huis had Witsen bovendien een fontein laten maken
van doopvontschelpen uit Ambon, ‘tegelijk met vele andere schelpen en horens, die sestien voet hoog springt’. Die doopvontschelpen konden wel vijfhonderd pond zwaar zijn, legde hij zijn Deventer vriend uit, zodat ze zelfs door
drie man nauwelijks waren te tillen. Door christenen en mohammedanen
werden ze (Vader) Noachsschelpen genoemd, omdat ze ook op bergtoppen
waar bomen en kruiden groeiden gevonden konden worden – want hoe anders konden de schelpen daar terecht zijn gekomen dan door de zondvloed
ten tijde van Noach? 38 Witsen bezat er zes stuks van en voor zover hij wist was
hij de enige in Nederland die zulke schelpen had. De bewindhebbers stonden
niet toe die mee te nemen, omdat door hun grote zwaarte de schepen te veel
werden belast – nog afgezien van het feit dat er weinig curieuze liefhebbers
waren, ‘en die er al sijn hebben geen macht om alsulke swaere packen te doen
overkomen’. Witsen wist Cuper nog verder te vertellen dat de inheemsen de
inhoud ervan opaten, maar ‘die sijn arm of hant tusschen de schelpen stak als
sij levent sijn, was deselve quyt, als hij toeneep’.39
‘Schilderyen en Portraiten’
Over het schilderijenbezit van het echtpaar Witsen zijn we bar slecht geïnformeerd. Witsen zelf heeft zich er niet over uitgelaten, ook niet in zijn brieven
aan Cuper, aan wie hij wel gaarne vertelde welke zeldzaamheden hij bezat.
Maar de opmerkingen hierin concentreren zich doorgaans alleen op hun gezamenlijke liefhebberij, ‘de studie’. Slechts door het feit dat er een prent aan
Witsen is opgedragen, een kopie naar Ludolf Backhuysens schilderij Schepen
voor rotsachtige kust, kan men aannemen dat dit schilderij ooit in een vertrek
van de Witsens heeft gehangen.
Door Chr.P. van Eeghen is ooit gesuggereerd dat Witsen een papierkunstverzameling bezat. Hieronder zou zich onder meer een ‘oneindig groot aantal’ tekeningen van de zeventiende-eeuwse kunstenaars Jan van Call i, Pieter
Holstijn en Pieter Withoos bevinden. Deze waren ‘naar het lijkt voor één opdrachtgever gemaakt’. De tekeningen bleven nog in familiebezit tot de dood
van Jonas Witsen iv in 1788, uit wiens nalatenschap ook ‘het Wit sen album’
met Indiase miniaturen kwam. 40 Volgens deze auteur waren er veel bewijsgronden aan te voeren dat ze van Nicolaes stamden, maar helaas liet hij het
bij die opmerking zonder daarvoor een verdere verklaring te geven.
Hoewel in de veilingcatalogus een kleine rubriek is gewijd aan ‘Schilderyen
en Portraiten’, blijken deze schilderstukken over het algemeen van een andere
orde dan die in de rest van het huis konden worden aangetroffen. Een soortgelijk genre onderscheid valt ook bij zijn neef en pupil Jonas ii te constateren,
van wiens inboedel op de Keizersgracht 674 in 1716 na zijn dood kamer voor
kamer wél een zeer uitgebreide inventaris is opgemaakt. Jonas had aan zijn
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eerste huwelijk met Elisabeth Basseliers drie lucratieve plantages in Suri name overgehouden, waar hij in 1706 als boekhouder en schilder zijn protegé
Dirk Valkenburg naartoe liet gaan. Deze kreeg de opdracht om naast het verrichten van de ﬁnanciële controle op de plantages ook de situatie, het leven en
werk van de slaven, en ‘raare Vogels en gewassen’ vast te leggen. Dit leverde
afgezien van veel tekeningen tevens een tiental zeer interessante en unieke
tijdsdocumenten in olieverf op. Valkenburg was voordien vooral gespecialiseerd geweest in stillevens, landschappen en portretten; zijn mecenas Jonas
Witsen bezat er achttien van. Maar – en daar gaat het nu om – in zijn huis bestond een duidelijk onderscheid tussen waar Valkenburgs gewone werken
hingen, namelijk in de schilderijkamer, en waar de documentair bedoelde
schilderijen hoorden te hangen, namelijk in de rariteitenkamer.41
Bij Nicolaes Witsen hingen in de studeerkamer daarom vooral portretten
van uitheemse hoogwaardigheidsbekleders. Maar ook de overige schilderijen
waren exotisch van karakter en wel in meerdere opzichten, namelijk ten aanzien van hun onderwerp (bijvoorbeeld ‘Een Indiaansche Zee-stad’) en het materiaal dat tot basis van de voorstelling had gediend (bijvoorbeeld een Chinese
glasschildering, ‘zeer konstig gemaakt’). Wat het basismateriaal betreft betoonde Witsen zich zeer gelukkig met een tafelblad van cederhout uit Siberië.
Daarop stond een kaart van Siberië en Mongolië gegraveerd met de hele topograﬁe van wat er per landstreek aan volken, ﬂora en fauna te vinden was. De
tafel wordt behalve in de inleiding van zijn boek ook uitgebreid onder het
hoofdstuk ‘Siberië’ besproken. Verder werd onder de categorie schilderijen
ook een met paarlemoer gedecoreerde bloempot, door de vermaarde meester
Dirk van Rijswijk ‘na het Leven ingelegt’, als ‘zeer raar’ (zeldzaam) gewaardeerd.
In de studeerkamer hingen ook de geschilderde portretten van de drie opeenvolgende tsaren van Rusland – de vader, grootvader en de regerende tsaar
Peter – en een getekend portret van de verbannen patriarch Nikon in gezelschap van andere Moskovische geestelijken. 42 Nikon was in de jaren vijftig
sterk betrokken geweest bij de Russische uitgave van de beroemde vierdelige
stedenatlas van Blaeu, maar dit plan was na zijn ontzetting uit zijn ambt in
1658 blijven liggen.43 Het portret van Peter i – aangeduid als ‘Petrus Alexowitz
in zyn Jonkheid geschildert’ – komt mogelijk overeen met die uit het boek van
Noord en Oost Tartarije, waarvan de plaat in de editie van 1785 te vinden is.
Afgezien van deze Russische potentaten hing er van Cornelis de Bruyn
een serie van 24 kostuumportretten van Turkse staatsgroten, die ‘den grooten
Reiziger’ had geschilderd aan het hof van de sultan in Constantinopel (nu
Istanbul). Om het documentaire karakter ervan te onderstrepen bevond zich
bij de schilderijen een verwijzing naar hun verschillende rangen. Voorts trof
men er de twee geschilderde portretten van de ‘Zuydlanders’ aan, met in de
catalogus de verklarende tekst toegevoegd: ‘die hier voor dezen te zien zyn geweest’. En tot slot hing tussen al deze exoten ook een voorouderlijk portret,
dat van ‘de familie van Heymen Jacobs van den Ouden Amstel’. Vroeger had
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het boven het voormalige altaar van het Agnietenklooster gehangen, waar
later het Athenaeum Illustre naartoe was verhuisd. Tussen deze voorstellingen hingen nog een paar Hollandse en Italiaanse schilderijtjes, evenals ‘Een
Christus Beeltenis, met de Doorne-kroon, zeer konstig met zyde gestooken’.
Familiestukken
Dat van alle familieportretten juist een voorouderlijk schilderij van de familie
Van den Ouden Amstel in Witsens kabinet hing is opmerkelijk, want het valt
aan te nemen dat Witsen van dit soort voorouderschilderijen veel meer in bezit
moet hebben gehad. Hoewel deze buiten de veiling zijn gehouden en er daarom in de desbetreffende veilingcatalogi hiervan verder niets is terug te vinden,
maakte het wel deel uit van een speciﬁeke collectie, namelijk de familiememorabilia. Zo bewaarde Witsen een glas waaruit zijn overgrootmoeder Catrijn of
Trijn Claes Gaeff haar laatste dronk had uitgebracht. Deze Trijn was eerst tien
jaar met Lambert Cornelisz. Opsy getrouwd geweest (gestorven in 1583) en
daarna met Joost Jansen Bilhamer (1541-1590, ook wel ‘Beeldsnijder’ genoemd).
Zij stierf op 29 januari 1619 ‘met alsulke couragie en goet gemoet’, schrijft
Witsen in ‘Geslagtregisters’, ‘dat sy de doot voelende genaken een wijnglas vorderde, dede inschenken en de vrinden rontsom voor een laetste scheydeldronk
toebragt, waer nae sy de geest gaf, welck glas nog bij mij wert bewaert’.
Trijn Gaeffs tweede echtgenoot Joost Jansen Bilhamer, een indertijd bekende persoon, krijgt van Witsen veel aandacht in het tweede deel van ‘Ge slagt registers’. Witsen had een grote verering voor de man en bezat ook een
verzameling tekeningen van zijn hand.44 Op een daarvan, een plattegrond van
het minderbroeders klooster aan de Oudezijds Achterburgwal, tekende hij
aan dat deze door Joost Jansen Bilhamer was gemaakt, ‘Beelthouwer, Archi tect, Plaet snijder, lantmeter en Horologiemaker die voor hondert jaeren
heeft geleeft, en seer vermaert was. Hij was mijn over-grootmoeders tweede
man’. Deze tekeningen kwamen via Nicolaas iii in handen van de Amster damse koopman en verzamelaar Jacob Marcus, in wiens nalatenschap zij in
1750 opdoken.45
In het hoofdstuk over Witsens bibliotheek is er al op gewezen dat Witsen
de traditie volgde door stukken die verband hielden met de familie, te laten
vergezellen van verklarende briefjes. Zo stond bij een rode kruik geschreven:
Dese rode cruyck is gekomen uyt het sterfhuis van mijn grootmoeders
grootvader Albert Barentse en is meschien ouder.

Daarna in het handschrift van Witsen:
Dit bovenste is copy van mijn grootvader Optie by aentekening so dat
uytgeraemt mag werden hoe lange dese kanne in onse familie is geweest,
meschien ver over de twe hondert jaaren so dat waerdig is voor [de] outheyt
van de familie be[waert te blyven] N. Witsen.
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De kruik werd op de veiling van 1728 verworven door de verzamelaar Gerard
van Papenbroeck, die hier vervolgens weer aan toevoegde:
Albert Banjaart, hier boven gemelt, bestaat mij in maagschap even nae als
den Burgermeester Witsen, zynde de oud overgrootvader geweest van mijn
grootvader Jacob van Neck, van mijn vaders zijde. Deze kan is naa de doodt
van den Heer Witsen aan mij gekoomen, en wort tot een gedachtenisse van
de familie bewaart.
G.N. Papenbroek

Van Papenbroeck had op deze veiling met name op de oudheidkundige stukken van Witsen geboden, die hij met de rest van zijn verzameling, beter bekend
als de Marmora Papenburgica, na zijn dood aan de universiteit van Leiden
legateerde. Hieruit moet ook dit briefje afkomstig zijn. 46 Van Papenbroeck
was overigens ook degene die uit de nalatenschap van Cuper de hand had
weten te leggen op diens meer dan vier meter lange schilderij Gezicht op
Palmyra, het werk dat de gebroeders Von Uffenbach nog bij hem in de gang
hadden zien hangen.47

De realia: artiﬁcialia en naturalia
Witsens verzameling was zo omvangrijk en omvatte zo veel categorieën dat
men gerust van een universele verzameling kan spreken. In Nederland blijkt
de verkoop van zijn collectie de laatste in zijn soort geweest te zijn. Door de
gestage aanvoer van exotica uit verre landen was men er inmiddels van doordrongen geraakt dat de wereld oneindig veel gedifferentieerder was dan men
had aangenomen. Een zodanige wijze van collectioneren was alleen nog weggelegd voor vorsten en overheidsinstanties. Burgerverzamelaars legden zich
daarom toe op speciﬁeke, meer systematisch gerichte verzamelingen.48
Het veilinghuis waar Witsens verzameling werd verkocht, had hiermee al
rekening gehouden door de catalogus in vier afzonderlijke delen uit te geven;
buiten een gezamenlijk titelblad zijn deze ook telkens van een eigen titelblad
voorzien. Deze delen betreffen:
1
2
3

4

Antieke munten
Nederlandse historiepenningen en uitheemse munten; Chinees-Tartaarse
antiquiteiten; objecten uit de klassieke Oudheid; oude manuscripten
Diverse curiosa; bronzen hindoegoden; exotisch schilderwerk;
geschilderde codices met Aziatische ﬂora en fauna; schilderijen;
manuscriptkaarten; uitheemse wapens; mathematische instrumenten;
uitheemse scheepjes; uitheemse kledingstukken; Russisch vaatwerk
Schelpen; koralen; mineralen; fossielen; kruiden; wortel- en rotangewassen; natte en droge dierpreparaten
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Mammoettanden en -kiezen in de aarde gevonden bij Kiev, plus een fossiele vis.

Anders gezegd: de eerste drie delen hebben betrekking op artiﬁcialia, de door
mensenhand vervaardigde voorwerpen, en deel 4 op naturalia, zaken die door
de natuur zijn voortgebracht. Deze indeling zal ook in het vervolg van dit
hoofdstuk worden aangehouden. Van de catalogus zijn de delen 1 en 2 van de
artiﬁcialia geheel gewijd aan voorwerpen die verband houden met geschiedenis, waarvan munten en penningen het hoofdbestanddeel uitmaken. Muntenen penningencollecties werden aangelegd vanwege de historische aanwijzingen erop, die door hun datering als chronologisch handvat konden worden
gebruikt. Liefhebbers plachten hiernaast nog anderen ordeningen aan te
brengen, zoals op materiaal, vorm, formaat, tijdvak en onderwerp. Als aanvulling op deze historische ‘bronnen’-collectie bezat Wit sen nog een verzameling antiquiteiten en oude manuscripten uit Oost en West. Deel 3 van de catalogus raakt afgezien van een serie heidense en christelijke voorwerpen een
reeks terreinen, die de kunstvaardigheid, inventiviteit en wetenschap van de
mens omvatten – waaronder een part van de reeds besproken platenatlas.
Deel 4, de ‘naturalia’, vervat een selectie van Gods Schepping.
Wanneer men de eigentijdse literatuur op indeling of presentatie van col-
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lecties erop nakijkt, dan valt met name de behoefte aan rubricering op. In het
hoofdstuk over de bibliotheek is de ﬁjnmazige classiﬁcatie van Morhof in zijn
boek Polyhistor (1708) al ter sprake geweest. Dit boek wil met de indeling naar
kennisgebieden feitelijk de systematiek van de kosmos weergeven. Maar dezelfde classiﬁcatiegedachte viel uiteraard ook toe te passen op alle andere
disciplines. Aan de verkoopcatalogus van Witsen kan echter – uitgezonderd
de indeling in hoofdcategorieën – weinig worden afgeleid. Hoogstens welk
soort objecten zich bij elkaar in een kast of lade hebben bevonden, in ﬂessen
of in dozen, of wat er los stond opgesteld en wat aan de muur of van het plafond hing. Maar hoe de rangschikking er daadwerkelijk uitzag, welke principes
Witsen daarbij hanteerde en dus hoe hij zich zíjn microkosmos voorstelde, is
uit de catalogus niet of nauwelijks te achterhalen.
Daarbij sprak Nicolaes Witsen in zijn correspondentie uitsluitend over
stukken uit zijn kabinet, waarbij ‘kabinet’ hier dan dient te worden opgevat
als de hele ruimte waarin zijn verzameling stond opgesteld. Hij benoemde
nooit enige deelverzameling (bijvoorbeeld als hij het over schelpen heeft, of
mineralen), maar sprak zich alleen over afzonderlijke voorwerpen uit, in de
trant van: ‘onder mij berust een schelp’ of: ‘ik bezit een schelp’. Het is daarom
helemaal niet zeker of de door pragmatische overwegingen ingegeven categorisering van het veilinghuis wel de systematiek van Witsen was. Voor de identiﬁcering van de inhoud zullen zij beslist bij zijn handmatige beschrijving te
rade zijn gegaan, maar die dateerde van vóór 1711 – en misschien zelfs wel
ruim daarvoor. Nadien moeten er uiteraard nog allerlei verschuivingen in zijn
collectie zijn opgetreden vanwege de immer gestage aanvoer van materiaal.
Misschien heeft Witsen nieuwe aanwinsten door middel van een appendix
aan zijn beschrijving toegevoegd, alhoewel het opvallend is hoeveel zaken het
in de veiling catalogus met een algemene omschrijving hebben moeten doen,
zonder dat zelfs maar de plaats van herkomst is aangeduid.
Daarentegen maakt de verkoopcatalogus wel duidelijk dat Witsen voor
talrijke deelgebieden van zijn verzameling aparte kasten of ‘kabinetten’ bezat.
De voorwerpen hierin worden hierdoor min of meer als bij elkaar horend gepresenteerd met uitsplitsingen naar ‘laden’ of vakken. Zo had hij voor munten
en penningen zowel losse ‘laden’ (waaronder echter ook, om het lastig te maken,
kastjes werden verstaan) als kabinetten in verschillend formaat, voor rariteiten een kabinet met negen laden; voor schelpen een kabinet met 42 laden én
een met zes laden, en voor mineralen een achthoekige eikenhouten piëdestal
met drie laden. Dan had hij nog een sandelhouten kabinetje, ‘swaar met Zil ver beslaagen’, waarin zich vijftien ﬂesjes welriekende oliën bevonden, en
een cederhouten insectenkabinet met tien laden.
Verder waren er nog twee van cederhout gemaakte glazen vitrinekasten.
Het grootste bevatte de onderkaak van een mammoet; de afbeelding hiervan is
te vinden in de derde editie van 1785 van Noord en Oost Tartarije. In het andere
kastje lag een gebalsemd Guinees hertje met een patrijshondje ‘in een daar toe
gemaakt Leger’. Als laatste valt nog een cederhouten kastje op, met een geschil-
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derde vanitasvoorstelling. Hierin zaten de skeletjes van een pasgeboren en een
‘onvoldragen’ kindje. Op het deurtje was een ‘Juffertje’ afgebeeld dat een brief
las. Boven op het kastje lag een stuk van de hersenpan van een reus, ‘die, na uitrekening omtrent 13 voet (= 3,68 meter) hoog moet geweest zyn volgens de aftekening daar van gemaakt’. Tot slot bezat Witsen volgens een notarieel stuk, de
in 1724 opgemaakte inventaris, ‘nog een Cabinett met rarityten, dat op syn Ed.
Comptoir [kantoor] staat’. Hij had dit geërfd van zijn moeder, maar uit de catalogus valt niet op te maken of dit kabinet eveneens ter veiling is gebracht.49
Overigens zijn in 2006, zoals in hoofdstuk 2 reeds is vermeld, in Witsens
vorige woonhuis op de Herengracht 479 tijdens een restauratie op de bel-etage
twee beschilderde plafonds tevoorschijn gekomen. Gezien de ligging van de
betreffende kamers – links van een lange brede gang die door het midden van
de verdieping loopt – en de geschatte datering van de schildering wordt door
de restauratoren ervan uitgegaan dat die twee plafonds tot Witsens kunst- en
studeerkamer hebben behoord. 50 De Witsens bewoonden dit pand tussen
1690 en 1711. Tussen de balken zijn ﬂadderende vogels afgebeeld, waaronder
een rood-blauwe ara en een koningsparadijsvogel te midden van nog andere
paradijsvogels. De laatste blijken verrassenderwijs zonder pootjes te zijn geschilderd. Weliswaar meende men destijds dat deze vogels pootloos waren,
omdat die altijd aan de overgekomen preparaten ontbraken, maar Witsen
wist wel beter, zo blijkt uit zijn antwoord aan Cuper hierover; toch had hij de
foute weergave op de zoldering geaccepteerd.
Uit praktische overwegingen zal bij de behandeling van de artiﬁcialia en
naturalia voor het vervolg van dit hoofdstuk zoveel mogelijk de in de veilingcatalogus gehanteerde volgorde en naamgeving van de rubrieken worden
aangehouden. Dit maakt ten eerste de traditionele opbouw van de opeenvolgende subcategorieën binnen de verzameling begrijpelijk. Tegelijk kan zo de
gegeven informatie in de context van het grotere verhaal van de verza meling
worden getoond. Een overzicht van de rubrieken vindt men in bijlage v.

Artiﬁcialia
Munten
Het mag wel zeer spijtig heten dat het de gebroeders Von Uffenbach niet was
gelukt Witsen thuis een visite te brengen. Aan een unverfroren typering van
deze invloedrijke burgemeester heeft zich verder niemand gewaagd, terwijl
ook hun mening over de inhoud en kwaliteit van Witsens verzameling en over
de manier waarop hij ze had geëxposeerd node wordt gemist. Voor hun rondreis langs de bibliotheken en verzamelingen van vermogende liefhebbers en
geleerden in Nederland, die zij eerst in 1705 en later nog eens in 1710-1711 ondernamen, hadden de Von Uffenbachs zich goed laten voorlichten, in de eerste plaats door literatuur, en voorts via doorverwijzingen van handelaren en
door aanbevelingen van andere verzamelaars. Graag hadden zij in 1711 ook
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Witsens muntenkabinet bezocht, zo valt in Merkwürdige Reisen durch Nieder sachsen, Holland und Engelland te lezen, omdat Patin er zo lovend in zijn
Voyages over sprak en het bovendien in het populaire (anoniem uitgebrachte)
Der Geöffnete Ritterplatz (1702) werd geroemd. Dit laatste werk vormde de verzameltitel van een praktische handleiding voor bezoekers van kabinetten die
geïnteresseerd waren in ‘galante Wissenschaften’. De Von Uffenbachs maakten gebruik van het deeltje Der Eröffnete Münz-Cabinet. Op 28 maart hadden
zij zich, vlak voor hun vertrek naar huis, nog tot driemaal toe vergeefs bij Witsen laten aandienen, maar ‘er hat sich aber bis in den Monat April, da er nicht
auf dem Rathaus seyn dörfte, entschuldiget’.51
Het verzamelen van munten en medailles vormde voor geletterde heren
een geliefd en gerespecteerd tijdverdrijf. Tot de aantrekkelijke eigenschappen
van munten hoorde hun betrouwbaarheid als bron voor de chronologie van
historische gebeurtenissen. Anders dan bij bijvoorbeeld handschriften en
bouwwerken het geval was, waren zij in staat oorlogen, natuurrampen en tijd
te trotseren. Van een munt viel van alles af te lezen: er bevonden zich afbeeldingen en teksten op en als het meezat ook een datering. Ook Witsen gebruikte
verschillende malen munten als bron bij zijn onderzoek. Voor Scheepsbouw
en Bestier toonde hij aan de hand van afbeeldingen op oude penningen hoe
bepaalde schepen er uit hadden gezien. 52 Uit voorstellingen op uitheemse
munten (‘ropyen’), die in een koperen pot waren gevonden bij graaf werkzaamheden voor een nieuw op te richten fort in Negapatnam – een voc-vestiging op de Coromandelkust in India – kon hij in Noord en Oost Tar tarije argumenten poneren voor zijn vermoeden dat heidenen vuur aanbaden.53
Hoe belangrijk deze collectie voor hem was, maakt zijn uitgebreide bibliotheek aan numismatische werken duidelijk. Hij bezat niet minder dan 28 titels
over dit onderwerp, nog daargelaten alle naslagwerken ter oplossing van de
vraagstukken die hieraan waren gerelateerd. Zijn grootste passie betrof de
antieke munten. Hiervoor bezat Witsen onder meer een eigen bestellijn naar
Smyrna (Izmir), dat gedurende lange tijd tot het Oost-Romeinse Rijk had behoord. Zijn zwager was hier consul, maar hij had er, net als bij Cuper het geval
was, nog velerlei andere connecties. Scheepskapiteins speelden in deze antiekhandel een niet te verwaarlozen rol. Voor Witsen vormde Cupers expertise
een belangrijke hulp bij de nieuwe aanwinsten, al stonden hem meer geleerden ten dienste om de inscripties en datering voor hem te ontraadselen, bijvoorbeeld de hoogleraren Hadrianus Relandus (Adriaan Reland), Ezechiel
Spanheim en Johannes Graevius. 54 Na de eeuwwisseling vormde ook Siberië
een vast aanvoerkanaal voor oudheden, soms zelfs voor Romeinse. Zo schreef
Witsen op 10 oktober 1715 aan Cuper dat met het laatste schip uit Archangel
twee Romeinse munten meegekomen waren, ‘die mij maer nog beter aen
Ued: sijn bekent. Ik sie er niets bijsonders aen als dat sij uyt Tobol komen, de
hoofstat van Siberien, dog hoe aldaer gekomen, weet ik niet.’ Het kenmerkt
de raadsels waarvoor hij zich steeds weer gesteld zag.
Naast de oude munten bezat Witsen nog een afdeling Nederlandse histo-

w i t s e n s k u n s t- e n n at u u r k a b i n e t t e n

389

riepenningen. Anders dan de munten, die oorspronkelijk als betaalmiddel
waren gebruikt, werden penningen ter ere van een gebeurtenis of persoon
gegoten of geslagen. Grote verzamelaars streefden ernaar met hun collectie
penningen allerlei reeksen en geschiedoverzichten, ‘histoires métalliques’,
te geven. Zowel van Simon Schijnvoet als van Anthony Grill is bekend dat zij
een uitgebreide verzameling penningen met als onderwerp Lodewijk xiv bezaten, en ook Witsens jongste broer Jonas streefde naar een complete reeks
Romeinse keizers in gouden medailles.55
Witsens verzameling was minder speciﬁek, althans die indruk wekt de
verkoopcatalogus. Er bevonden zich wel zeer kostbare medailles onder. De
gouden medailles die door de magistraten van respectievelijk Amsterdam en
Utrecht waren uitgegeven ter gelegenheid van de vrede van Rijswijk werden
elk op 500 gulden geschat. Hoewel penningen in de catalogus doorgaans zonder datum staan vermeld, kan aan de onderwerpen worden afgeleid dat er een
redelijk aantal uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) stamde, destijds een uitermate belangrijke periode. Verder treft men in zijn collectie
vredes penningen aan, noodmunten, legpenningen en medailles met afbeeldingen van Europese vorsten en pausen, evenals twee eeuwfeestpenningen
van de voc uit 1702. Willem iii is met drie medailles opmerkelijk mager ver tegen woordigd, zeker wanneer men Witsens goede relatie met de prins in
aanmerking neemt. Dat hier iets niet klopt, lijkt ook de aanwezigheid van
Nicolas Chevaliers boek Histoire de Guillaume iii par Médailles (Amsterdam
1692) in zijn bibliotheek te bevestigen, waarin de loopbaan van Willem iii
wordt gevolgd aan de hand van de vele te zijner ere geslagen penningen. Het zelfde geldt voor Lodewijk xiv, van wie in de catalogus slechts zes medailles
voorkomen. Daarnaast vindt men van de medailles die de Amsterdamse regenten van zichzelf hadden laten slaan, alleen die van de burgemeesters Corver en
Tulp (‘twee kopere portraiten’) genoemd, naast twee van de secretaris Schaap.
Welbeschouwd komt het erop neer, dat wat de verkoopcatalogus aan historiepenningen te bieden heeft, een zeer onvolledige representatie van Wit sens werkelijke bezit behelste. Afwezig zijn bijvoorbeeld ook de medailles die
Witsen in 1685 en 1688 van zichzelf ter gedachtenis van zijn bekleding van het
burgemeesterschap had laten slaan, hoewel men zich dáárover niet hoeft te
verbazen. 56 Of de penning uit 1666 ter ere van admiraal Cornelis Tromp, van
wie hij het buitenhuis Trompen burg erfde, en trouwens die van alle andere
zeehelden die de Republiek toen rijk was. 57 Ook ontbreken de penningen die
in 1692 van de predikant Balthasar Bekker bij diens overlijden in omloop
waren gebracht.58 Witsen stond samen met Johannes Hudde immers juist bekend als voorstander van Bekker. En hoewel de medaille van de Rus ‘Theod.
Alex. Golowin’ hier wel present is, verwondert het dat er geen andere exemplaren te vinden zijn van Russen die hier Amsterdam hadden aangedaan.
Medailles van tsaar Peter komen evenmin voor. Witsen móet de penning van
de zege bij Azov in bezit hebben gehad, zo niet al die andere munten en penningen met Peters beeltenis erop. Met de uitheemse munten is het even
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vreemd gesteld. Geen enkele Russische munt, oud of nieuw, treft men hier
aan, en evenmin munten uit China of Oost- en West-Indië, terwijl een brief van
de oriëntalist en cartograaf Adriaan Reland aantoont dat Witsen ook nog Ara bische penningen onder zich moet hebben gehad. Ook die mist men in de catalogus. Buiten drie ‘lissebootjes’ uit Japan staan hier als vreemde munten alleen een serie ‘ropyen’ uit India en Perzië aangeboden, hoewel hij in 1691 in
Japan speciaal een bestelling had laten doen ‘op alle munten van Japan, zoo
goude, zilvere als kopere’.59
Het zou niet verbazen als Witsens weduwe Catharina Hochepied hier de
hand in had gehad. 60 De processtukken getuigen van haar grote weerzin de
munten en medailles aan de erfgenamen af te staan. Zij werd min of meer beticht een stel ervan te hebben willen verduisteren. Op 28 maart 1727 moest zij
dan ook zweren dat zij ‘gene andere off meerdere medailles tot den voors zeiden boedel behorende, heeft, weet of daarvan sig heeft weerloos gemaakt,
[...] met belofte, dat in cas [voor het geval] haar eenige nog andere medailles
soude mogen voor komen, off soude gevonden mogte werden, alle deselve aan
gemelte erffgenaamen te sullen extraderen, offte sullen doen extra deren’.
Hiervan was één penning uitgezonderd. Een medaille van de vroedschap
mocht zij houden. 61 Wat voor haar hiervan de speciale waarde uitmaakte, is
niet bekend, maar duidelijk is wel dat het tussen beide partijen inmiddels
hard tegen hard was.
Oudheden
Tot de categorie geschiedenis hoorde uiteraard ook Witsens verzameling
antiquiteiten. Hieronder zaten enkele bodemvondsten uit Kleef, maar
Witsens interesse ging meer naar Griekse en Romeinse oudheden uit. De eerste aanwijzingen over bezit van Romeinse oudheden zijn te vinden in zijn in
1671 gedrukte boek Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier.
Witsens liefde voor de klassieken – aanvankelijk had hij alleen de samenstelling van een boek over antieke scheepsbouw in gedachten – had hem in
1670, tegelijk met vele andere vermogende liefhebbers, naar de veiling van de
vermaarde collectie van de overleden burgemeester Gerard Reynst gedreven.
Witsen was met de inhoud van deze collectie – driehonderd antieke sculpturen en tweehonderd Italiaanse schilderijen – vrij vertrouwd, omdat zowel Jan
als Gerard Reynst een dikke vriend van zijn vader was geweest. 62 Witsen wist
er ten minste vijf, zo niet meer objecten uit te bemachtigen, waaronder de Romeinse askist van Haterius Famulus, die nu in het Leidse Rijksmuseum van
Oudheden berust.63
Tussen Witsens oudheden bevond zich ook het bas-reliëf en het stuk steen
met hiërogliefen dat Cornelis de Bruyn uit het paleis in Persepolis brak – een
door Alexander de Grote verwoest paleis van Xerxes.64 Deze schrijvende schilder, die als Witsens cliënt al vaker ter sprake kwam, was op zijn reizen altijd
druk bezig met het uitvoeren van opdrachten van klanten thuis.
De meeste oudheden uit zijn verzameling stamden evenwel uit Smyrna,
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‘Een Basrelief standbeeld, door
Cornelis de Bruyn gebroken uyt
de Ruïne van het oude Persepolis’, aldus Witsens veilingcatalogus uit 1728. Dit bas-reliëf
is door De Bruyn afgebeeld en
beschreven in Reizen over
Moscovië, door Persie en Indië
(Amsterdam 1711).

een stad behorend tot het Osmaanse Rijk, die voorheen deel had uitgemaakt
van het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk. Eind 1710 ontving Witsen door inspanningen van de neef van zijn echtgenote – Daniel Joan Hochepied, die er
als consul zat – een stel marmeren beelden van de beroemde tempel van
Diana in Efeze, die als een van de zeven wereldwonderen wordt beschouwd. 65
In die dagen heerste onder vermogende liefhebbers in Groot-Brittannië,
Frankrijk en de Republiek een ware verzamelkoorts vanwege de oudheden die
in de Levant konden worden gevonden. Elke westerling die hier iets voorstelde
leek dan ook bij deze handel betrokken te zijn: de consul, de onderconsul,
hun familieleden, de predikant, de kooplui en scheepskapiteins. Wanneer
het om echt fraaie of bijzondere stukken ging, wilde het er wel behoorlijk brutaal aan toegaan. Vooral de Fransen waren berucht om het afhandig maken
van spullen van anderen, zoals verschillende Hollanders ervoeren. Ook
Witsen werd zo een aantal maal de dupe van diefstal. Zo berichtte hij Cuper
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Marmeren grafreliëfs
die Witsen in 1710 van
zijn zwager, consul
D.J. de Hochepied, uit
Smyrna ontving (Noord
en Oost Tartarije 1785).

eind augustus 1694 dat de consul Zacharias Cousart te Tripoli door de broer
van diens Franse zwager bestolen was. Deze had de zeldzaamheden die daar
voor Witsen lagen ‘gecollecteert’ ingepikt en mee naar Frankrijk genomen.
Het ging vooral om medailles en een zeer fraaie gouden munt van Dido.
Later waren de Fransen hem nog eens te slim af. De antiquiteiten betroffen
nu zowel medailles en ringen als een marmeren beeld, en waren speciaal voor
hem bij de oude stad Smyrna verzameld. Vooral het verlies van het beeld werd
door hem sterk betreurd, want in plaats van te dienen als sieraad in zijn huis
stond het nu te pronk in de beeldengalerij van Lodewijk xiv te Versailles. Nog
altijd verontwaardigd schreef Witsen aan Cuper hoe die diefstal had plaatsgehad. Omdat het een kleine christengemeenschap betrof was het meeste personeel op de consulaten door huwelijken aan elkaar gelieerd. Hierdoor wist
ieder doorgaans precies wie welk fraais in huis had. De koning van Frankrijk
nu had een commissaris naar Tripoli in Barbarije gezonden om vrede met ‘die
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barbaren’ te sluiten. Niet alleen had die Fransman het voor elkaar gekregen
dat de Turken met de Republiek braken – namelijk door de Nederlandse consul
weg te sturen – het was hem ook gelukt de Turken zover te krijgen de curiosa
die in het huis van de consul bewaard lagen aan hém te geven. Doordat de zuster van de Neder landse consul met de Franse consul was getrouwd, wist hij
wat daar lag opgeslagen. Om goede sier te maken bood hij het beeld aan de
Franse koning aan, die hem in de tuin of galerij van Versailles plaatste, ‘swetsende het journael daer seer van’, aldus Witsen. Uit dépit had Witsen het toen
maar daar ter plaatse laten natekenen en opmeten, ‘het is van hoogte als een
ordinaris mens’. Op Cupers verzoek de tekening van dit beeld te mogen zien,
schreef Witsen op 10 januari 1715 dat hij hem niet kon vinden omdat hij hem
had ‘verlegt’. Zodra hij de tekening vond, zou hij hem toesturen. ‘Het is een
vrouwspersoon gekleet op sijn romeyns, so mij dunkt, staende op een pedestal, [...] het is op enige dusent gulden getaxeert, hoe[wel] vermits de onkunde
der Turken maer weynige ducaten aen mij [heeft ge]kost.’66
Siberische oudheden
Tot de oudheden hoorde ook Witsens collectie gouden sieraden. Tsaar Peter
zou na Witsens dood vergeefs hebben gepoogd van diens weduwe Catharina
dit onderdeel van de collectie te verwerven. 67 Volgens de catalogus waren ze
gevonden in de ‘tempels en graven der Chineese Tartaren’. Hoewel de zestien
lotnummers door hun algemene beschrijving nauwelijks te identiﬁceren zijn
en eerder opvallen door het exact aangegeven gewicht aan goud, lijdt het geen
twijfel, dat het hier om de ‘goude curieusheden’ uit Siberië ging. Van de aanwinst van deze objecten, die vanaf halverwege 1714 gestaag binnenstroomden,
maakt Witsen tegenover Cuper voortdurend in brieven gewag. De lange passages die hij in de tweede editie van Noord en Oost Tartarije (1705) aan deze oudheden heeft besteed, tonen echter aan dat hij al eerder van deze schatten in
kennis was gesteld, zij het toen vooral door middel van tekeningen. 68 Anders
dan de catalogus aankondigt, betroffen de oudheden alleen graf- en bodemvondsten en geen heiligdommen uit tempels. Witsen had ook wel zaken van
ander materiaal toegestuurd gekregen, zoals een koperen pot, maar die zijn
buiten de catalogus gebleven.69
Op 18 september 1714 schrijft hij aan Cuper dat hij weer een lading gouden voorwerpen in handen had. De voorwerpen bestonden uit twee tot drie afgoden, ‘bijkans van gedaante als de voorige, die UwelEd: heeft gesien’, armbanden, halsringen en allerlei oorhangers; een grote afgod met hondekop en
slangenstaart (hiervan schatte hij de goudwaarde alleen al op honderd gulden), een ezel en een leeuw naast nog twee dikke gedrochtelijke beesten ‘swaer
van gout’, een drinkkopje, enzovoorts. Hij zou, zo God het wilde, de sieraden
doen uittekenen en Cuper er dan ‘het gesigt’ van geven.70
De vindplaats bevond zich op ongeveer 60 graden noorderbreedte. Van
tevoren had Witsen van de afzender een opgave van te ontvangen objecten gekregen. Belangrijke bestellingen liet hij nu eens van overzee, via Archangel,
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Gouden Scytische sieraden
gevonden in Siberië.

dan weer over land toesturen, omdat beide routes risico’s inhielden. Want
waren het niet de ‘kapers’ op het water dan waren het wel ‘rovers en moordenaars’ op het land die het op zijn schatten hadden voorzien. Zelfs de mensen
die de kostbaarheden voor verzending mee hadden gekregen, bleken niet te
vertrouwen. Begin juni had Witsen hierover nog aan Cuper geschreven dat
men hem uit de grafheuvels van Tobolsk ‘arm en oorringen, afgoden, etc.’ gezonden had, ‘alles van louter gout, anderhalf pont swaer, daer draeken en afgoden opstonden’. Maar dat de persoon aan wie dit was meegegeven tot zijn
ongeluk ‘om de groote waerde, het silver [?; had] verkoft, so dat meschien [om]gesmolten is, en ik dus sulx misse’. 71 Erg jammer, want door deze objecten
hoopte hij met Cuper te achterhalen wat voor volkeren vroeger in Siberië hadden gewoond.
Afgezien van de gevaren onderweg kostte het Witsen toch al veel moeite
deze voorwerpen voor zich te laten verzamelen en naar Amsterdam te verzenden, aangezien de Russen slechts in de intrinsieke waarde ervan interesse
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Uit grafheuvels van Scythen
(koergans) in Siberië
opgedolven sieraden.

hadden. ‘Rusman kent geen kunst, siet [slechts] na tastelyke waerdyen,’ wist
Witsen in 1665 al, toen de ‘knezen’ (van knjaz, vorst) de kunstig gedreven zilveren geschenken van de Hollandse delegatie alleen op hun geldwaarde en
niet op hun schoonheid taxeerden.72 In Noord en Oost Tartarije kon hij het dan
ook niet laten eenmaal, hoewel terloops, melding te maken van het cultuurbarbarisme van de hoge adel daar: de ‘oppergezaghebber’ van Siberië, Sal tikov, had van alle zilveren oudheden die in de graven bij Tobolsk waren gevonden, ‘ter geheugenis van deze zeltzaemheit’ het gevest van een sabel laten
slaan.73
‘De Moscoviten en Sebirianen die dese dingen onder heuvels vinden, werpen alles weg dat geen gout of silver is,’ en ‘geschriften’ (dat wil zeggen: de
wijze van schrijven, waaruit men wellicht de geschiedenis van deze volken
had kunnen aﬂeiden) ‘daer sien sy niet na’. Alleen omdat Wit sen veel meer
geld bood dan de feitelijke goud- en zilverwaarde kon hij hen bewegen ze in
hun oorspronkelijke staat aan hem over te leveren:
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Het is seer raer [bijzonder] dat door mijne naerstigheyt en belofte van rijke
beloninge dese dingen geheel sijn gelaeten, en tot mij overgebragt, want sij
sijn gewoon wat gout of silver is, aenstonts te smelten, maer omdat ik boven
de waerde voor fatsoen vergeldinge heb belooft, soo is dit in mijn handen
gevallen. Coper, ijser of ander metael wort weggeworpen.74

Witsens relatie Andreas Winius was een van degenen die op bevel van tsaar
Peter voor deze plotselinge stroom van grafvondsten had gezorgd. Winius
ﬁgureert in een verslag van Cuper uit omstreeks 1711 dat hij schreef naar aanleiding van een visite aan Witsen. Cuper noemt Winius ‘un gouverneur de Siberie’.75 Witsen had Cuper verteld dat hij van Winius onder meer een Chinese
spiegel en twee afgodsbeeldjes had ontvangen. Hij had hem ook verteld dat in
Siberië veel graven gevonden konden worden, die de vorm van heuvels hadden (zogeheten koergans), die leken op die tussen Maastricht en Tongeren. 76
Het was Winius opgevallen dat uit één zo’n tombe rook opsteeg, of damp. In
de veronderstelling dat dit van salpeter afkomstig was, had hij hem door boeren laten openmaken. Inderdaad vonden ze salpeter aan het gewelf zitten,
maar ze troffen toen ook de spiegel en de afgodsbeeldjes, talrijke armbanden, oorbellen en andere voorwerpen van zilver aan. Vlakbij hadden ze ook
wat vuil (‘ordure’) gevonden, waarvan werd gemeend dat dit de resten van het
lijk waren, omdat dit in een lijkwade gewikkeld lag. Winius had hierna andere
grafheuvels laten open maken en daarin soortgelijke ornamenten gevonden,
afgezien van beenderen van mensen en salpeter. Aldus bezat hij een prachtige collectie van dit soort zeldzaamheden in goud en zilver. Maar toen hij enkele jaren na de eeuwwende in ongenade viel, was hij verplicht aan prins Mensjikov (‘Menzinkhos’) 50.000 ‘livres’ te betalen, wat hij toen bekostigde door de
hele verzameling te laten omsmelten.77
Witsen liet alle naar hem toegestuurde voorwerpen meteen natekenen en
graveren. In 1710 stuurde hij Cuper op diens verzoek een aantal exemplaren van
een prent, waarop behalve een sabeldier (een marterachtige waarop fanatiek
jacht werd gemaakt vanwege zijn kostbare bont), sieraden en andere voorwerpen stonden afgebeeld. Cuper zond die op zijn beurt naar andere geleerden,
onder wie de bibliothecaris van de koning van Frankrijk, abbé Bignon, met
het verzoek hun gedachten erover te laten gaan. De prent staat ook in Cupers
postuum uitgegeven Lettres de Critique afgedrukt. Hoe dan ook, op 4 september 1715 was er weer een plaat gereed van wat tenslotte een serie van drie zou
worden. Witsen wenste Cupers oordeel hierover te horen. Het was de bedoeling ze in zijn werk te voegen, schreef hij; daarom zou hij niet graag zien dat
‘andere geleerde luyden daervan int publiek proﬁteerden’. Hij verwachtte
nog veel meer van zulke objecten uit grafplaatsen, onder andere twee gouden
oorhangers met als ‘juweel’ een mensentand ‘gelijk hier de diamanten in de
oorhangsels der vrouwen werden geset’. Vooral naar die oorhangers was hij
nieuwsgierig.
Voorjaar 1716 arriveerden opnieuw gouden sieraden uit Siberië, nu vooral
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Cuper stuurde de bovenste prent van Witsen naar verschillende buitenlandse
hofbibliothecarissen met de vraag of zij er hun mening over wilden geven.

door de inspanningen van vorst Matvej Petrovitsj Gagarin, wiens zoon de
voorafgaande vier jaren voor zijn ofﬁciersopleiding op Amsterdamse schepen
had doorgebracht. 78 Deze ‘onderkoning’ van Siberië was van deze oud heden
ook al de belangrijkste leverancier voor de tsaar, wat bijvoorbeeld de talrijke
overeenkom sten in hun objecten aantonen. Uiteindelijk omvatte Peters collectie ruim 240 gouden voorwerpen. 79 Witsen liet de sieraden van Gagarin
meteen uitgraveren voor zijn boek. Het goud was zo curieus bewerkt en met
inzicht gemaakt, vond hij, dat hij zich afvroeg of ze in Europa nog in staat
waren dit te verbeteren. De hoge graad van beschaving en het vakkundige fabrikaat zetten hem voor een raadsel. Siberië werd nu immers alleen nog door
woeste en primitieve nomaden bevolkt. Zij verstonden geen enkel ambacht,
konden lezen noch schrijven en werkelijk niets wees bij hen op een beschaafd
verleden: ze wisten zelfs niet wat er vijftig of zestig jaar geleden was gebeurd.
Hoe konden dan zulke curieuze werken van goud onder de grond zijn weggelegd? Wat voor ontwikkelde volkeren moesten daar ooit zijn geweest? En ook
was het opmerkelijk hoe ‘aerdigh en net’ die begraafplaatsen waren gemaakt.
De Chinese schrijvers maakten er voor zover hij wist geen melding van, terwijl
tot anderhalve eeuw geleden de Moskovieten in deze streken onbekend waren.
Ook zij konden die voorwerpen dus niet hebben begraven.
Ook in Noord en Oost Tartarije (1705) gaat Witsen in op de mogelijke historische
en religieuze achtergrond van de grafgiften. Enerzijds zag hij er Egyp tische
invloeden in, hoewel het hem een raadsel was ‘hoe dusdanige Egyptische
Afgoden-dienst tot in Siberien is over gevlogen’ – tenzij dit vanuit Perzië was
gebeurd. Maar het kon ook zijn dat Egyptenaren hiernaartoe waren gereisd en
bij hun dood door hun makkers ter aarde waren besteld, ‘latende ter valschen
[!] Godsdienst en geheugenis, dit Goude Beeltje in de Begraef-kelder by het
Lyk, of by de Lyken, want men ’er overblijfselen van meer als een verstorven
Mensch heeft gevonden’.80
Anderzijds hadden de grafgiften misschien ook wel hun oorsprong in
Chinese volksplantingen ten tijde van Djengis Khan, eind twaalfde eeuw.
Voor deze mogelijkheid bezat Witsen eveneens aanwijzingen, zoals een stalen spiegel die in een graf bij Verchotoerje aan de oostzijde van de Oeral was
gevonden en die op de voorzijde een devies met Chinese karakters droeg.
Witsen had erg veel moeite gedaan om die tekst te doen ontcijferen, waarbij
hij tot in Peking toe geleerde Chinezen betrok. Weliswaar verstrekten ze hem
uiteindelijk een vertaling, maar nader onderzoek toont aan dat de tekst toch
niet correct was geïnterpreteerd. Ook Cuper had hij het gezicht van dit bijzondere voorwerp niet willen onthouden, wat er de oorzaak van werd dat dit naar
schatting 1800 jaar oude object opgestuurd naar Deventer onderweg brak. 81
In de veilingcatalogus vindt men de spiegel dan ook niet genoemd, maar als
prent staat hij wel twee keer in Noord en Oost Tartarije afgebeeld.
Met dit soort navorsingen raakte Witsen er eens te meer van overtuigd hoe
tijdelijk al het aardse was. Geslachten en beschavingen kwamen op en gingen
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Deze ‘metalen’ spiegel uit de Han-periode van ca. 1800 jaar oud werd omstreeks 1703
gevonden in de mijnstad Verchotoerje. Om de tekst langs de rand te ontcijferen vroeg Witsen
hulp aan Chinezen in Batavia en Peking. De hier weergegeven transcriptie van de archaïsche
karakters en de uitleg blijken onjuist.

heen. In de tweede editie van Noord en Oost Tartarije schrijft hij hoe eertijds
bloeiende steden verwoest en vergeten werden en hele beschavingen verdwenen. Zijn familieboek ‘Geslagtregisters’ gaf aan zulke vergankelijkheidsgedachten eveneens ruim voedsel. In zijn tijd was het vanitasmotief – alles is ijdelheid,
en de mens is een luchtbel (‘homo bulla’) – dan ook een geliefd thema, maar
Witsen gaf er met zijn geograﬁsche bewijslast weer een extra dimensie aan.
Kabinet met ‘Fraaiigheden’
Het derde deel van de catalogus opent met ‘een heerlyk Kabinet’ met daarin
‘Orien taalse agaten kommen, edelstenen, heiligdommen en relikwieën’. De
betreffende kunstkast bevatte negen ‘lades’. De inhoud bestond onder meer
uit voorwerpen die een overzicht gaven van wat de mens aan kunstvaardigheid
had te bieden met door de natuur geleverde materialen. Hoe de kast eruitzag
staat er niet bij vermeld, ook niet of de lades schuiﬂaden waren dan wel ‘vakken’ of compartimenten, aangezien immers voor beide begrippen indertijd het
woord ‘lade’ werd gebruikt.
Het ordeningscriterium van de voorwerpen per lade is slechts ten dele
duidelijk. Twee lades (5 en 6) zijn geheel gewijd aan religieuze souvenirs die
‘door diverse Reizigers’ waren meegebracht. Daarvan bevatte één lade vijf modellen van de heilige grafkapel uit Jeruzalem en twee modellen van de kerk in
Bethlehem, maar ook meer dan twintig kruizen in diverse afmetingen. De andere
lade was ingericht met stenen en ‘Heilige Aarde’ uit het ‘Heilige Land’.
Bij de inhoud van de lades 4 en 8 blijkt vooral het soort materiaal doorslaggevend te zijn geweest. Zo laat lade 4 vooral veel edelstenen zien. Daaronder
hoorde onder meer een verzameling van een zeventigtal stenen met kunstig
gesneden voorstellingen en een tachtigtal stenen die de natuur ‘beschilderd’
had. Dit waren de zogeheten boomsteentjes of dendrieten: spelingen der natuur, die onder verzamelaars zeer in trek waren, omdat juist deze steentjes zo
goed de rivaliteit weergaven tussen natuur en menselijke kunstvaardigheid.
Ook Witsens vader had een aanzienlijke collectie van deze gemmen en boomstenen bezeten, maar deze was door zijn vrouw na zijn dood verkocht. Lade 8
bevat voorwerpen die van ivoor waren gemaakt. Daarnaast zijn er lades (1, 2 en
9) die hoofdzakelijk gebruiksvoorwerpen laten zien, etnische ﬁguurtjes en
portretten. De collectie van Witsens vader van zeventig ‘conterfeitsels in vergulde lijsten’ staat in sterk contrast met de enkele portretten in het bezit van
zijn zoon – althans volgens de opgave van de catalogus. In de twee overige
lades lag ogenschijnlijk van alles door elkaar: bewerkte en onbewerkte voorwerpen, waarvan het nu moeilijk te bepalen is of er enige bedoeling achter zat.
Godenbeelden uit Zuid-India
Als volgende onderdeel van Witsens verzameling zien we ‘Eenige Tartarische,
Chineese en andere afgoden die in den Jaare 1691. in d’Oorlog tegen den
Koning van Paroe uyt de Heydensche Pagoden geplundert zyn’. ‘Paroe’ (Parur)
lag even ten noorden van de voc-vestiging Cochin in Malabar; met ‘heidense
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Bronzen beeld van
vermoedelijk de godin
Durga staande op haar
rijdier (Kerala).

pagoden’ werden hindoetempels bedoeld. De catalogus suggereert dat al
deze beelden uit dezelfde oorlogsbuit kwamen, maar dit was, gelet op de diverse herkomst, niet het geval. Witsen ontving deze beelden pas in 1716, zo
blijkt uit een brief aan Cuper van 28 juli dat jaar. Schertsend schreef hij dat de
retourvloot uit Oost-Indië hem niets anders curieus had gebracht dan zestien
koperen afgodsbeelden van ‘een span of twe groot’, dat wil zeggen rond 45
centimeter hoog. De herkomst van de beelden en de mogelijkheid ze te kunnen bestuderen voor zijn godsdienstonderzoek maakten deze schat tot een
uiterst bijzondere aanwinst. De voc had de beelden buitgemaakt tijdens de
strafexpeditie tegen de radja van Parur, Ainikkur Nambidi (‘Prins Aine couty
Nambedi’), die de commissaris-generaal Hendrik Adriaen van Rheede tot
Drakesteyn en commandeur Isaac van Dielen tegen hem tussen 23 september
en 26 oktober 1691 ondernamen. 82 De meeste van deze beelden stamden uit
de heidense pagode of tempel ‘Siarlajattoe’, die daar, aldus Witsen, zeer door
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Blad met bronzen
godenbeelden uit
Kerala, dat Witsen in
1716 toegestuurd had
gekregen door de
gouverneur van Ceylon
Laurens Pijl (Noord en
Oost Tartarije 1785).

de inwoners en de ‘bosprincen’ werd vereerd. Hoewel hij er ‘bijstere afsienlijke gedrogten’ in zag, ‘bestaende in ligchamen die olifants snuyten hebben,
becken van vogels, leeuwen of draken’, schrijft hij ook tot tweemaal toe dat de
afgoden ‘vrij wel gemaekt’ waren. Met hetzelfde schip ontving hij ook vijf
bronzen beeldjes met ‘menschelijke gedaente’, die in 1687 bij de zogenoemde Chinapagode waren aangetroffen, samen met ‘een bondelken [met] twalef
stukx silvere penninckjes’: zij waren tijdens het graven van de grachten rond
het nieuwe fort te Negapatnam (Coromandel, Zuid-India) naar boven gekomen. De beeldjes, die dateren uit de elfde en twaalfde eeuw, stellen onder
meer de prinses Tara en twee boeddha’s voor. In 1856 werden op dezelfde
plaats nog meer van dergelijke bronzen gevonden.83 De Chinapagode was het
laatste boeddhistische bolwerk op het Indiase subcontinent, dat tot in de vijftiende eeuw moet hebben gefunctioneerd. Witsen voorzag dat het onderzoek
naar de betekenis van de beelden veel werk zou vergen.
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Penseeltekening van een
bronzen hindoegod uit
een serie van acht. Ook dit
beeld was in 1691 uit een
tempel in Malabar (Kerala)
geroofd.

Wie de schenker was van deze uitzonderlijke objecten, liet de burgemeester
kiesheidshalve achterwege. Hoewel Van Rheede, initiatiefnemer van het twaalfdelige opus Hortus Malabaricus, hier ogenschijnlijk het meest voor in aanmerking komt omdat hij tevens de opdrachtgever was voor de bouw van het
fort, waren de omstandigheden rond deze bevelhebber echter dusdanig dat
hij als schenker afvalt. Wegens ziekte had hij zich al vroeg uit de strijd met de
opstandelingen moeten terugtrekken, waarna hij met een schip naar Bombay
was gezeild. Hij overleed aan boord in december 1691. Eerder zal daarom
moeten worden gedacht aan de gouverneur van Ceylon, Laurens Pijl, immers
zowel ‘een seer curieus Heer’ als Witsens ‘vrint’. De link tussen de geroofde
hindoebeelden, de opgegraven boeddha’s en de munten lijkt zijn echtgenote
Johanna van Dielen te zijn geweest. Zij was een zuster van de gouverneur
Isaac (overleden te Cochin in 1693) en Willem van Dielen (overleden te Pal leacatta 1688). De laatste was in de tijd van de archeologische vondsten opperkoopman te Negapatnam. Willem bezat daar een huis en een fraaie tuin
waarin de befaamde Chinapagode stond.84
Kijkend naar de godenbeelden kon Witsen niet om zijn reformatorische
denkraam heen. Hij vergeleek ‘de aen mij toegesondene kopere afgodebeel-
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Bronzen beeld van de
mythische vogel Garuda
(Kerala).

den, die van so afschuwelijke en vreemde gedaante zijn, en voor wien so menig
duysent mensch zijn knien heeft gebogen’ met de wijze waarop katholieken
beelden aanbaden, immers de beelden in die heidense tempels stonden ‘als
op autaren ten toon [...], gelijk de Auwel bij de Roomsgesinden’.85 Maar ‘dese
indijanen sijn niet sot’, bedacht hij, ‘so dat ik mij verbeelde dat dese gedrogten sinnebeelden sijn’. Waarschijnlijk waren zij lang geleden door de Mala baren geroofd en meegevoerd, mogelijk uit Egypte ‘dog de heeden daag se
Hijdenen aldaar’, zo was hem wel duidelijk, ‘weten daer niet van’. In de werken van de schrijvers Abraham Rogerius (Open-deure tot het verborgen heydendom, 1651) en Philippus Baldaeus (Beschrijving van Malabar, 1672), beiden
predikanten die in Zuid-India in dienst van de voc waren geweest, wordt uitgebreid over ‘dese wanschapen afgoden, en den bespottelijken Godsdienst
van dese Hijdenen’ geschreven, zo merkt Witsen er ten behoeve van Cuper
nog over op.
Cuper kreeg ter bestudering een set met tekeningen toegestuurd, waarna
een discussie over de mogelijke betekenis van de bronzen volgde. Daarbij uitte de Deventer burgemeester en oudheidkundige zijn verbazing over de grote
oren van de mensengedaantes en hoopte van Witsen te horen welke volkeren
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Tekening in grijs penseel en zwart krijt van de in 1716 aan Witsen toegestuurde hindoegod
‘Quenevady’ of Ganesha (41 x 30 cm).

in die streken zo mismaakt waren. 86 Cupers laatste brief van 22 oktober 1716
schreef hij vanaf zijn sterfbed – hij overleed op 22 november – en ging over de
tekening van de olifantsgod ‘Quenevady’ of Ganesha. Hij zou die graag willen
publiceren in zijn te verschijnen boek over de olifant op munten. Ter plaatse
zou hij dan spreken ‘van dese monstreuse superstitie en onbegrijpelijke af goderije’, zo verkondigt hij met bevende hand. Drie jaar na zijn dood zag dit
boek, voorzien van de desbetreffende illustratie, in 1719 het licht onder de
titel De Elephantis in nummis obiis.
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Varia
Na de heidense godenbeelden volgen in de veilingcatalogus vier afdelingen
die Witsens papierkunst van verre en vreemde landen omvatten en die hierboven onder de kop ‘Beeldarchief’ zijn behandeld. Net als de vijf daaropvolgende rubriekjes (‘Vreemd schiet- en ander geweer, Mathematische instrumenten, Scheepjes, Uitheemse kleding, Moscovisch en Tartaars huisraad’)
waren zij nauw gerelateerd aan Witsens aardrijkskundig onderzoek, hoewel
deze ook bij andere liefhebbers geliefde verzamelcategorieën vormden. Ge noemde categorieën kwamen enerzijds voort uit speciale belangstelling, anderzijds – wanneer men het naar een hoger niveau wilde tillen – zag men ze
ook als voorbeelden van de menselijke ‘scientia’.
Instructief is te zien welke ‘mathematische instrumenten’ hier uit Wit sens bezit staan gecatalogiseerd. Genoemd worden uiteenlopend meet- en rekengereedschap voor het vaststellen van tijd en plaats, zoals zonne- en maanwijzers, een kompas, diverse passers, winkelhaken, spiegels (twee holbolle
spiegels, waaronder één uit Japan). Verder nog een doos ‘met eenige mathematische instrumenten’, alsook een kastje met gereedschappen ‘tot een microscopium behoorende, en een doosje met ingevatte glaasjes’. Hier vindt
men ook drie aardglobes, daaronder één met beweeglijke voet om de zonnestand op elke poolshoogte te kunnen meten. Daarentegen vermeldt de catalogus maar één hemelbol, en wel een die Witsen in 1714, drie jaar voor zijn
dood, uit Arabië ontving. Hoewel Witsen zich buiten deze bijzondere bol nergens over eigen bezit aan aard- en hemelbollen uitlaat, kan vrij stellig worden
aangenomen dat hij meer hemelglobes bezeten moet hebben. Daarnaast
vindt men nog allerlei uitheemse instrumentaria vermeld. Hieronder een
rekentafel uit China en een uit Moskovië, twee Chinese klokken, en uit Japan
een kleine en een grote Japanse unster (weegtoestel met ongelijke armen) – de
laatste ‘met zilver ingelegt’ –, een doosje met ‘alle soorten’ gewichten in koper,
en de holbolle spiegel. Behoorden al deze in de catalogus genoemde mathematische instrumenten nu werkelijk tot de werktuigen waarmee Witsen zijn
kaarten ontwierp? Het antwoord hierop is vrijwel zeker nee. Behalve het tweetal passers en ‘winkelhaken’ alsmede het kastje met microscoopgerei en de
doos mathematische instrumenten zullen de ter verkoop aangeboden voorwerpen door hun buitenissigheid eerder tot de categorie verzamelobjecten
hebben behoord. Bovendien ontbreken allerlei stukken die Witsen zeker in
zijn bezit gehad zal hebben. Neem alleen een verrekijker en een astrolabium.
De inhoud van de andere, hier eerdergenoemde rubriekjes spreekt voor
zichzelf. Het opvallendst aan de eerste drie rubrieken is dat er nauwelijks
voorwerpen uit Moskovië of Siberië onder te vinden zijn, een gemis dat in dit
hoofdstuk ten aanzien van deze catalogus vaker is geconstateerd. Dit uiteraard in tegenstelling tot de verzamelrubrieken ‘Uitheemse kleding’ en ‘Mos covisch en Tartaars huisraad’.
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Schelpen uit de Kaspische Zee, geschonken door Witsen aan Martin Lister, die ze met een
dankbetuiging publiceerde in zijn boek Historia (…) conchyliorum (1685-1692).

Naturalia
Schelpen
Van Cuper bestaat een bedankbrief geschreven na een bezoek aan Witsens
naturaliënkabinet. Om er een ofﬁcieel karakter aan te geven componeerde hij
de brief in Latijnse volzinnen. De klassieke vergelijkingen doen denken aan
Cupers dankbrief van meer dan een kwarteeuw terug, toen hij voor de eerste
maal een bezoek aan Witsens ‘musaeum’ bracht. Cuper stopte de kopie van
zijn epistel bij zijn verslag van een reis die hij die zomer langs een aantal kabinetten had gemaakt en die hij bewaarde onder de titel Iter Amstelodamense.
De brief begint als volgt:
Sinds mijn bezoek aan uw woning, hooggeëerde Heer, komen die wonderbaarlijke, ongelooﬂijke zaken, die uit het oosten, uit het verre westen en uit
het noorden naar U toe gebracht zijn, mij telkens in gedachten, ja, ik zie ze
zelfs, als U het toestaat, voor mijn geestesoog verschijnen. Of ik nu denk aan
de insecten of aan de viervoetige of kruipende dieren of aan de slakken, ik
sta verbijsterd zowel over de rijke en weldadige natuur, schepping van de
allerhoogste God, als over Uw ijver om alles wat in de hele wereld belangrijk is
te verzamelen en te ordenen; daarom zijn alle mensen met smaak U zeer veel
dank verschuldigd, en onder hen zou ik graag mijn persoon rekenen.87

Met betrekking tot de schoonheid en kleur van Witsens schelpen refereert hij
aan de bekende competitie tussen natuur en menselijke kunstvaardigheid:
U hebt zeer mooie slakken, met zo levendige kleuren door de eerste stedenbouwer [de Schepper] versierd, dat zelfs [de Griekse kunstenaar] Apelles zijn
penselen zou neerleggen en zou toegeven dat hij overwonnen was, als hij ooit bij
een zo elegante en schitterende zeeschat terecht gekomen zou zijn.

Witsen moet er inderdaad een uitgelezen, kostbare en fraaie collectie schelpen op na hebben gehouden. Zo valt bij Valentijn te lezen dat hij tot de vier
bekende bezitters op de wereld van de ‘wenteltrap’ hoorde. ‘Twee heb ik ’er by
de Heer Wouter Valkenier gezien, die zedert gekomen zyn in handen van den
Heer Witzen, en de andere is verkogt voor 34 gulden, alzoo hy zeer licht
was.’88 Von Uffenbach schrijft hoe oud-burgemeester en schelpenliefhebber
Coenraed van Beuningen weliswaar Johan Bernard de la Faille in Delft aanmerkte als misschien wel de grootste schelpenverzamelaar van Europa, maar
dat De la Faille op zijn beurt tijdens hun bezoek moest erkennen dat dit weliswaar voor de hoorntjes gold, maar dat burgemeester Witsen in Amsterdam er
een nog grotere collectie ‘schulpen’ (tweekleppigen) op na hield. Witsen had
ze echter laten vernissen om zo meer ‘Parade’ te maken, vertelde hij, waarmee hij ze zijns inziens ook had bedorven.89
Witsen schuwde dus het pronkeffect met trucage niet. Een probleem waar-
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mee iedere liefhebber van fraaie schelpen kampte, was dat de kleuren door
het zonlicht verbleekten. Daarom ook borg men ze in gesloten kasten met
lades op. Witsen bewaarde zijn schelpen in een notenhouten kabinet met 45
schuiﬂades van teakhout uit Ambon.90 Deze lades waren ‘meerendeels gestoffeert met Zyde Matrassen en Compartementen’. Deze toevoeging wijst erop
dat Witsen hier een zeker ordeningsprincipe moet hebben gehanteerd. Mis schien had hij het visuele effect van de collectie nog verder versterkt door de
schelpen in sierlijke patronen te plaatsen. Dergelijke esthetische presentaties
zag men ook in de kabinetten van de apotheker Albertus Seba en de onderschout Simon Schijnvoet. In het Zoölogisch Museum Amsterdam zijn nog
steeds enkele van zulke opgemaakte lades te bezichtigen. Witsens schelpenkabinet bevond zich niet in de kunst- of studeerkamer, maar apart in het
‘voorsalet’, ‘aan de linker hand’. Daarbovenop waren nog ‘twee gewassen’ of
zeeheesters geplaatst, waarmee koralen werden aangeduid.91 Verder bezat hij
nog een klein, zes lades tellend kabinetje, dat was gevuld met hoorns, schelpen
en ‘zeegewasjes’. Van zeegewassen was Witsen ruim voorzien; in de catalogus
kregen zij dan ook een aparte rubriek.
Schelpen waren onderwerp van discussie in zowel de brieven aan Cuper
als zijn boek Noord en Oost Tartarije. Daarnaast wisselde hij, zoals eerder gezegd, bijzondere schelpen of de tekeningen ervan uit met de toen bekende
Britse conchylioloog Martin Lister, die net als Witsen fellow van de Londense
Royal Society was. Witsen schonk hem bijvoorbeeld uit dank voor diens geschenk van een paar bijzondere schelpen en een stuk Engels agaat twee kokkels uit de Kaspische Zee. Hiervan berust nog één exemplaar in het British
Museum. Lister publiceerde de afbeelding ervan in zijn tweedelige studie
Historia sive synopsis methodicae conchyliorum (1685-1692) samen met zijn
dankbetuiging. 92 Daarnaast ontving Lister nog de afbeeldingen van twee
schelpen die schipper Willem de Vlamingh in 1698 uit Nieuw-Guinea mee had
genomen. Gelet op de datum oktober 1698 moet Witsen ze bij aankomst van
het schip samen met een summier relaas vrijwel onmiddellijk op de post hebben gedaan. Het nieuws was zo groot dat zijn verslag ook meteen in de Philo sophical Transactions werd geplaatst. Bij elkaar kwamen drie van zijn aan
Lister gerichte brieven in dit tijdschrift terecht.
Mineralenkabinet
Witsen bezat onder zijn uitgebreide collectie naturalia vanzelfsprekend ook
een afdeling mineralen. Deze verzameling kwam voort uit zowel zijn delfstoffenonderzoek voor tsaar Peter als dat voor de Oost- en West-Indische Compagnie. Stenen met medicinale eigenschappen, zoals die in collecties van medici
werden gevonden, ontbreken als aparte categorie in de catalogus, al blijkt uit
zijn boek Noord en Oost Tartarije en zijn kabinet met ‘fraaiigheden’ dat hij die
wel bezat. 93 Blijkens de veilingcatalogus had Witsen een achthoekige eikenhouten piëdestal met drie laden voor de kostbaarste en meest bijzondere stukken ingericht. Opvallend hieraan is dat met uitzondering van een stuk goud-
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kleurig Moskovisch glas geen enkel stuk uit Rusland komt. Wel vinden we
‘Indiaansch’ goud, Oost-Indisch goud, Guinees goud, ‘Noords straal-zilver’,
West-Indisch zilver en een mineraal van Ceram, maar geen mineralen uit
Rusland. Vergelijken we de inhoud van de veilingcatalogus met wat Witsen
hierover meedeelde in zijn boek over Tartarije en zijn brieven aan Cuper, dan
wordt duidelijk dat er nog veel meer ontbreekt (stukjes goud uit Sumatra en
Noorwegen bijvoorbeeld, groene edelstenen uit Bajkal – om het bij de wat kostbaardere stukken te houden). De catalogus vormt dus geen waarachtige weergave van Witsens eigenlijke bezit aan mineralen. Want dat zijn verzameling wel
degelijk Russische ertsen omvatte, blijkt wel uit zijn verzuchting in 1714 tegenover Cuper: ‘Ik soude weten op te helderen verhaelen van ’t Noorts gout en
silver, besitte selve vele mineralen van daer gekomen, so uyt Nova Semla, van
Nertsinskoj in Siberiën, Noorwegen en elders.’94 Maar zijn hoge leeftijd en het
verdriet over de hem aangedane politieke tegenwerking weerhielden hem ervan.
‘Gepetrifieerde of versteende zaken’
De opeenvolging van rubrieken in de verkoopcatalogus van schelpen en zeegewassen naar mineralen en versteningen was niet willekeurig. Zij vormde de
weerspiegeling van wat men op dat moment als vanzelfsprekende ordening
van de natuur beschouwde. Na mineralen volgde de rubriek ‘gepetriﬁeerde
zaken’ of ‘versteningen’, hiermee werden fossielen bedoeld. In andermans
collecties behoorden de fossielen gewoonlijk tot de kast met mineralen, maar
Witsen had ze gescheiden opgesteld, enerzijds vanwege hun omvang en aantal, anderzijds omdat het voor hem een speciaal onderzoeksthema inhield.
Versteningen en wat de verklaring kon zijn voor hun ontstaan vormden onder
geleerden – en dus ook in Noord en Oost Tartarije en de correspondentie met
Gijsbert Cuper – een belangrijk onderwerp van discussie: waren zij spelingen
der natuur, net als bij dendrieten, of een gevolg van de zondvloed?
Met de volgende twee kwesties was Witsen in het bijzonder bezig: de uit de
aarde opgedolven botten van prehistorische reuzendieren en schelpen, en wat
de oorzaak van de verstening van het ‘landschap Augela’ was.
‘Mammoutekoos’
De herkomst van mammoetbotten en de reden waarom zij zo diep in de aarde
lagen, was voor iedereen lange tijd een raadsel. Immers, in de eigentijdse fauna
kwamen zulke reusachtige wezens niet voor. Witsen heeft aan de discussie bij
willen dragen door zelf onderzoek te doen en zijn bevindingen in zijn boek
Noord en Oost Tartarije op een rij te zetten. Daarin vertelt hij dat hij in 1703 uit
‘Vergaturia’ (Verchotoerje) in Siberië een deel van een enorme schedel met
hoorns van vermoedelijk een oeros ontving. Ook uit andere delen van Rusland
kreeg hij dierlijke resten toegezonden die uit de aarde waren gehaald. Van de
mammoet stuurde men hem behalve slagtanden en kiezen in 1708 zelfs een gehele onderkaak toe. 95 Deze botten intrigeerden hem mateloos en het zegt genoeg dat hij van alle desbetreffende stukken een afbeelding in zijn boek Noord
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Schedel van een oeros gevonden in de mijnstreek bij Verchotoerje ten westen van de Oeral (1703).

en Oost Tartarije zette. Van de mysteries waarvoor hij zich gesteld zag en hoe hij
bij zijn onderzoek te werk ging, doet hij eveneens uitvoerig verslag. De stand
van zaken over de ‘onderaardse Olyphanten’ geeft hij weer door de bestaande
meningen naast elkaar te plaatsen. Zo waren sommige Moskovieten ervan
overtuigd dat in de loop der tijd de as van de aarde was gedraaid, waardoor er
een klimaatsverandering op was getreden die de dood van de olifanten ten gevolge had gehad; anderen ‘beuzelden’ dat de gevonden slagtanden de hoorns
van het dier Behemoth uit het boek Job in de bijbel waren, dat onder de grond
leefde; weer anderen geloofden dat het een olifant was die hier voor de zondvloed had geleefd; er waren er ook die meenden dat het de botten van een uitgestorven diersoort betrof; terwijl er voorts stemmen opgingen dat het olifanten
waren die ten tijde van Alexander de Grote over de rivier Tanais waren meegebracht; in die buurt had hij immers een veldslag met oli fan ten gehouden. Ter
verduidelijking: Tanais is de klassieke naam voor de rivier de Don.
Een ‘Moskovitische krygs-bevelhebber’ had Witsen in aansluiting hierop
verteld dat beenderen van mensen en olifanten dertig mijl ten zuiden van
‘Olonets’ aan de oever van de Don of Tanais waren gevonden, en dat de tsaar
bevolen had daar te graven. In een gebied van twee vierkante mijl waren toen
acht tot tien voet onder de grond duizenden skeletten van mensen en olifanten
opgedolven, ‘zoo, dat geen Kerk-hof in de waereld zoo groot kan zijn, dat zoo
veel Doods-beenderen uitleverde’, schrijft Witsen. Zij lagen daar dicht bijeen
als op elkaar gestapeld; men ging ervan uit dat dit de resten waren van de veldslag tussen Alexander de Grote en de Scythen. 96 Bij de koppen van twee tegen
elkaar op hun zij liggende olifanten waren zilveren schaaltjes gevonden. Hun
gebeente was echter duidelijk anders dan ‘Mammoutekoos’ of ‘elpen-been’.
Als voorbeeld van wonderlijke bodemvondsten stond Witsen ook stil bij
het bizarre verschijnsel dat men in de grond ver van de kust schelpen kon
aantreffen. Zijn grootvader was bijvoorbeeld in Amsterdam bij het boren van
een diepe put aanwezig geweest. Tweehonderddertig voet diep stuitte men
toen ineens op ‘veel duizende Zee-horentjes en Schelpen’, benevens haar en
paardenmest. ‘Hoe dieper dat men quam, hoe kleinder de Hoorentjes zich
opdeden.’ Zijn grootvader had hem een heleboel van die schelpjes nagelaten,
die tot zijn verbazing veel overeenkomst bleken te vertonen met schelpen uit
Batavia en West-Indië. 97 Witsen was voorzichtig met zijn verklaring. ‘Hoe nu
deze zee-gewassen en olyphanten zoo diep onder de aerde zoude zijn geraekt,
’t zy by de algemeene zondvloed, of andere watervloed, omkeeringe der landen [aardbevingen], of [land]aenwassinge, of anderszins, mag men gissen;
wezende aen te merken, dat als deze beesten verdronken waren, dat zy waerschynlijk zoude zinken, en daerom misschien niet van verre gedreven zijn.’
Niettemin blijkt hij hierover in de brieven aan Cuper wel een meer uitgesproken mening te hebben gehad, waar hij schrijft over een mammoetschedel en
mammoettanden die in Siberië diep onder de grond waren gevonden op ‘65 a
70 graden [noorderbreedte] in so een kout lant, daer immers geen olifanten
konnen leven. [...] Hoe konnen dese dingen anders so diep onder de aerde
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Kaak van een mammoet (1708), gegraveerd door Joseph Mulder.

sijn geraekt als door de suntvloet.’ Zijn theorie was dat de olifanten die van
het Indische subcontinent afkomstig waren, die ‘door het water gestikt sijnde hebben konnen drijven tot naer dese koude noortse landen, wesende die
gewesten tusschen beyde meest vlak lant’. De geleerde arts Engelbert Kaempfer in Perzië ging ook van de zondvloed uit, voerde Witsen aan, ‘en ik ben van
sijn gevoelen, en kan mij niet anders inbeelden of de aertkloot is ter tijt van
de suntvloet week geweest, en also sijn vele dingen gesakt, en onder in het diepe
geraekt, beneden het oppervlak van de aerde’.98
Bij zijn verblijf in 1703 in het Zuid-Nederlandse Tongeren, waar hij als gedeputeerde te velde omwille van de Spaanse Successieoorlog zat, stond intussen wel voor hem vast dat schelpen niet onder de grond groeiden, ‘gelijk zommige geleerde luiden daer na hellen’, want de klassieke schrijvers indachtig
dat Tongeren vroeger een zeestad was geweest, had hij om dit te onderzoeken
gaten in de grond laten graven. De vele oesterschelpen die hierbij werden
aangetroffen, toonden duidelijk aan dat zij ‘oprechte zee-schelpen zijn, in de
zoute zee gebooren, en gegroeit’.99
In zijn verdere beschouwing haalt Witsen nog olifanten- en elpenbeenkenners aan, vertelt hij wat er in de desbetreffende literatuur over te vinden is
en geeft hij een overzicht van wat de bodemvondsten in Europa tot nu hadden
opgeleverd. Omdat het vooral slagtanden waren die gevonden werden, werpt
Witsen als laatste nog de vraag op of olifanten eigenlijk van tanden wisselden
– maar niemand die het antwoord wist. Wel dacht hij dat de olifanten uit
Ceylon geen tanden hadden, zodat hij wat dit betreft in elk geval kon vaststellen dat de beesten die in Rusland onder de aarde gevonden waren van het continent gekomen moesten zijn. 100 Witsen beperkt zich, zoals bij hem gebruikelijk, tot het geven van de feiten; de conclusie laat hij aan de lezer over.
Uiteraard vergat Witsen in zijn boek het handelsaspect van deze harde
beensoort niet. Vanwege het gewicht was het bezwaarlijk dit elpenbeen over
land te vervoeren, schrijft hij, maar wat aan de kust werd aangetroffen kon gemakkelijk per schip naar Archangel worden vervoerd.
Het versteende landschap Augila
Witsen bezat onder zijn fossielen ook de versteningen van vruchten en stukken hout uit het landschap ‘Augela’ (thans Awjilah). Dit landschap was gelegen halverwege het Libische Tripoli en het Egyptische Alexandrië. In Noord en
Oost Tarta rije staat Witsen langdurig stil bij de bijzonderheden van dit landschap. Aan leiding voor deze uitweiding vormde de opmerking dat in Siberië
zowel in rivieren als in het binnenste van bergen versteend hout gevonden
werd. Maar niet alleen hout was in staat dit proces te ondergaan; men wist
hem te vertellen dat in de buurt van de Krim op een open terrein allerlei versteende mensen waren gevonden.101 Hoewel Witsen dit verhaal niet helemaal
vertrouwde, was hij er wel van overtuigd dat mensen en dieren in steen konden veranderen.
Een belangrijke impuls voor zijn onderzoek naar versteningen vormde
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een bericht van 19 oktober 1691 in de ‘nieuwe maeren’ uit Parijs. Daarin stond
geschreven dat in Afrika een stad was gevonden die geheel in steen veranderd
was. Men had hiervandaan aan koning Lodewijk xiv mannen en vrouwen gebracht en was voornemens, zo stond er te lezen, ‘daer van zeker getal tot çieraed
van de Tuinen te Versailles te laten afhalen’. Hogelijk verwonderd over deze
zaak liet Witsen brieven naar zijn connecties in Tripoli uitgaan en probeerde
hij ook persoonlijk in contact te komen met mensen die door deze streken
waren gereisd.
De Nederlandse consul te Tripoli, te weten zijn aangetrouwde neef Daniel
Joan Hochepied, kon de zaak alleen maar bevestigen, hoewel de bron van zijn
informatie net als bij de Parijse nieuwsberichten de Franse consul was. Maar
de Nederlandse consul had de bewijzen in de vorm van allerlei stukken hout
en fruit met eigen ogen gezien. Inderdaad was het landschap Augila geheel
versteend, vertelde hij, ‘zoo dat menschen, beesten, boomen, en kruiden, alle
daer van steen noch heden zijn te zien’. Zelfs moesten de kamelen als zij over
dit land liepen leren schoenen dragen met pennen eronder ‘om van het versteende gras en kruid niet gequetst te worden’. Witsen plaatste twee bijna
identieke brieven van een zekere N.N. uit Tripoli in zijn boek die dit bevestigden. Daarin beloofde de auteur hem ook enkele stukken versteend hout toe te
sturen. 102 Ook de al eerder ter sprake gekomen geleerde dominee Hendrik
Fran cken, die lange tijd in Smyrna op de preekstoel had gestaan, berichtte
Witsen dat dit versteende landschap zeer bekend in die streken was. Ook hij
had veel verstening van beenderen, hout, dadels, meloenen, citroenen, andere vruchten en andere versteende dingen gezien, die vandaar over Tunis naar
Smyrna waren gebracht.
Het scheen dat de islamieten deze streek voor christenen geheim wilden
houden, zo had Witsen begrepen, omdat zij meenden dat God dit landschap
‘om der oude inwoonderen zonde wille’ (dat wil zeggen vanwege hun sodomie) met verstening had gestraft. Door dit geheim te houden wilden zij de
christenen ervan weerhouden dat de huidige bewoners met het gedrag van de
vroegere werden bespot. Want werd dit bekend dan zouden de mohamme danen ergere zonden dan de christenen hebben begaan.103
Bij het zoeken naar de toedracht van dit verschijnsel, dat wil zeggen de
versteningen, geeft Witsen in zijn boek het voorbeeld van een stuk hout uit
een rivier, dat kon verstenen doordat ‘de steenige deelen die driftig in ’t water
zijn’ diep in het hout dringen, ‘daer blyven hangen, en de houte deelen omvangen, [...] gelyk als bekleeden’. Op soortgelijke wijze zou een hoos van ‘stenig’ water uit de aarde naar boven kunnen zijn gekomen en zich over deze
mensen en andere dingen hebben uitgestort ‘en zoo dezelve doen verstikken,
verstyven, en versteenen; gelijk men ziet dat met regen millioenen van
sprinkhanen in Afrika worden op de Landen gejaegt, en geheele akkers en
landstreeken vol rupsen in Suriname’. Bij de schrijvers Olaus Wormius en
Bartholinus had hij zelfs gelezen, dat men in Noorwegen een zeker soort van
muizen (lemmingen!) met de regen of dauw had zien neerkomen.
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‘Drogeryen’ of kruiden. Witsens bijdrage aan het botanisch onderzoek
Witsen toonde al vroeg een meer dan gemiddelde interesse voor natuurweten schappen, waaronder de natuurlijke historie. In 1663 vertaalde Olfert Dapper
voor hem uit het Engels een publicatie van de Londense arts Kenelm Digby
over de groeiwijze van planten. Twee jaar later bracht hij van zijn ambassadereis uit Moskou ‘het oprecht rhabarber-zaed’ mee naar Amster dam, zaad dat
van oorsprong van Astrakan kwam. Het lukte dit zaad te laten ontkiemen,
schrijft hij in Noord en Oost Tartarije, en in de hortus kon men nog steeds het
resultaat ervan zien.104 Indertijd gebruikte men het sap van de rabarber vooral om de darmen mee te klisteren. Als aardigheidje herdachten Olfert Dapper
en de uitgever Jacob van Meurs dit initiatief door Witsen in Dappers boek
Beschrijving van Taising (1670) met een afbeelding van de plant ‘Rhabarbarum
Witsonarium’ te vereren, al kreeg die naam in de botanie verder geen navolging. Een prent van deze ‘rhabarbar’ is ook in Witsens eigen boek Tartarije te
vinden, echter zonder zijn naamstoevoeging, en op de titelplaat van deel i.105
Witsens plantkundige interesse valt eveneens uit de inhoud van zijn bibliotheek af te lezen. Hij bezat 21 boeken over plantkunde, die de in die tijd meest
belangrijke titels omvatten. Zijn oudst gedrukte boek was Plinius’ Historia
Naturalis (uitgegeven bij Froben in 1554 te Basel). 106 Als tegenhanger van
deze gedrukte werken bezat hij een minstens even groot aantal codices met
geschilderde planten.107
Na het Russische bezoek van tsaar Peter en zijn gevolg aan Amsterdam
kreeg Witsens ‘kruid’-onderzoek nog een extra stoot. Hierop wijzen de gedetailleerde beschrijvingen in zijn tweede editie van Noord en Oost Tartarije. Dat
niet al dit materiaal in de veilingcatalogus is beland, behoeft geen betoog. Zo
kreeg hij ter bestudering gras uit de Krim toegestuurd (‘waer van ik een proeve bewaer’), dat oneetbaar voor ‘het gedierte’ was, ‘zoo dat heir-legers het aldaer niet lange houden en kan’. Of ettelijke ponden tabak uit ‘Naum’; de rook
was ‘smakelijk, doch niet zeer sterk of zwaer’. Hier ging het vooral om studiemateriaal ten behoeve van het economisch proﬁjt. Witsen was dan ook vooral
geïnteresseerd in planten uit Siberië en de Aziatische handelsgebieden. Dit
kruidonderzoek ten behoeve van praktische toepassingen vormde daarom
naast dat van delfstoffen een van de opvallende toevoegingen in de tweede
editie van Noord en Oost Tartarije.
Witsen hield de vruchten van zijn navorsingen niet voor zichzelf, maar
liet er ook andere botanici van proﬁteren – als zij maar over goede papieren
beschikten. Zo kon Johan Philip Breyn in 1700 voor zijn promotie in Leiden
gebruikmaken van de ginsengwortel uit Witsens verzameling, die hier nauwelijks verkrijgbaar was. In Noord en Oost Tartarije schrijft Witsen dat hij er
een behoorlijke voorraad van in huis had en dat hij er dikwijls ‘met vrucht de
proef [van had] genomen, en doen nemen’. Met vrucht? De wortel had de reputatie over veel helende eigenschappen te bezitten, zo ook die ‘ter genezing
van Venus-ziekten’. Of refereerde Witsen aan de positieve werking op zijn zwakke gestel? Ten teken van exclusiviteit kan men onder de weinige illustraties
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Verschillende gedaantes van de wortel ‘nisi’, ook wel ginseng of ‘radix sinae’ genoemd. Tot de
geneeskrachtige eigenschappen van deze wortel hoorde naast lusteloosheid en somberheid
ook de genezing van venusziekten.

van de eerste editie van zijn boek wel al de wortel ‘nisi’ of ‘radix sinae’ aantreffen, zoals de ginseng destijds ook werd genoemd. Breyn was aan Witsens
echtgenote geparenteerd, wat een reden te meer was om zijn dissertatie aan
de burgemeester op te dragen. 108 Verder had Witsen de stadsbotanicus Commelin voor de afbeeldingen in zijn werk van de Afrikaanse plantencodices gebruik laten maken.
In de veilingcatalogus blijkt zowel bij de kruiden als bij de meeste mineralen de Russische herkomst van de artikelen onvermeld te zijn gelaten, hoewel
zijn boek Noord en Oost Tartarije duidelijk getuigt hoeveel materiaal hij hiervan uit Siberië ontving.
Naar Witsen zijn verschillende planten vernoemd, ook postuum, zoals de
Witsenia Maura (een Iridaceae) door Carl Peter Thunberg. Toch is Witsen tegenwoordig vooral bekend door zijn inspanningen om de kofﬁeplant in OostIndië te introduceren. Wel kreeg hij die bekendheid pas nadat Gebhard zijn
brieven met Cuper in 1882 publiceerde. In de brief van 17 september 1713
schrijft hij, dat hij lang geleden de gouverneur-generaal Joan van Hoorn er
toe had aangezet in Oost-Indië kofﬁe te cultiveren. Op zijn advies had deze
toen via Surat uit Arabië een plantje laten halen en in Batavia laten opkweken.
Van Hoorn stuurde hem een tekening van het boompje, en later wat kofﬁe,
een handje of zes. Van het boompje werden weer nieuwe boompjes gekweekt.
Daarvan kreeg Witsen er twee toegestuurd, die hij in de Amsterdamse Hortus
Medicus liet planten. Eén blijkt zo groot als een kersenboom te zijn geworden. De boom stond in een glazen kas en gaf al vrucht, ‘so dat de Heeren over
die tuijn deselve reets hebben geproeft’. Witsen hadden ze voor dit heuglijke
moment niet geïnviteerd, wel een duidelijk bewijs hoezeer hij aan gezag had
ingeboet. Witsen voelde zich dan ook zo gepasseerd, dat hij in dezelfde brief
nog twee keer op de zaak terugkomt. Intussen stond er met de retourschepen
wel 2000 pond kofﬁe vanuit Batavia aan te komen. ‘Ik ben ook de oorsaek, door
aenmoediging, dat de verstorvene generael van Hoorn die heeft gequeekt’,
schrijft hij nog eens. Men heeft nu van hier een afsetsel van die Boom aen den
Coningh van Vranckrijck gezonden.’ Dus ook dit eerbetoon ging aan zijn
neus voorbij!109
Wortels en wandelstokken
In de catalogus volgen nu nog twee korte rubrieken met plantaardige producten als zeldzame wortelgewassen en ‘rotting-gewassen’ (rotanplanten). Het
genoegen van bijzondere wortels te bezitten zat vooral in de grillige vorm en
de overeenkomst met andere natuurlijke gedaantes, zoals van een draak;
twee afbeeldingen van zulke wortels bevinden zich in de editie van 1785 van
Noord en Oost Tartarije. De rotanvoorwerpen bestonden vooral uit wandelstokken. In dezelfde rubriek ziet men ook andere langwerpige zaken ondergebracht, als twee ‘Jerusalemsveren’, een Arabische maatstok en Japanse lakpijpen.

w i t s e n s k u n s t- e n n at u u r k a b i n e t t e n

419

Droge preparaten: insecten en de Surinaamse connectie
Als vervolg op de afdeling natuurhistorische producten is er de collectie dierpreparaten. Opmerkelijk omvangrijk was Witsens verzameling insecten uit
West-Indië. Wanneer de dozen met deze ‘bloedeloose dierkens’ bij elkaar
worden opgeteld, bezat hij daar minstens zeventien van – tegenover omstreeks negen uit Oost-Indië. Dit kan nog worden aangevuld met een tweede,
kant-en-klaar geschonken Surinaamse collectie. In de catalogus staat die omschreven als:
Een Cederhoute Kabinet, daar in agtien Laden met Zilvere Ringen, alle
compartementsgewyze bezet, met een groot getal Surinaamse Kapellen,
Uilen, Torren, Vliegen, Scharminkels, Sprinkhaanen, Spinnen, Rupsen,
Poppen, &c. alle wel gepreserveert, en in meer dan dertig Jaaren door een
voornaam Liefhebber op Suriname vergadert.

Uit Zuid-Amerika bezat hij verder nog talloze dozen met vogels, terwijl onder
de natte preparaten eveneens het nodige uit deze contreien te vinden was.
Voor dit fremdkörper in zijn verzameling, die, zo valt althans uit de catalogus te concluderen, verder hoofdzakelijk op de Oude Wereld betrekking had,
moet wel een bijzondere reden zijn geweest. Deze hoeft niet ver te worden gezocht. De aldus aangeduide ‘voornaam liefhebber’ lijkt immers vrijwel zeker
de predikant en plantagehouder Johannes Basseliers te zijn geweest, wiens
dochter Elisabeth in 1701 met Witsens lieveling Jonas ii huwde. Na de dood
van Basseliers was zijn zwager, Johannes van Scharpenhuysen, voogd geworden van deze dochter. Van Scharpenhuysen, van 1689 tot 1696 directeur in
Suriname, was zeer bevriend met Witsen. In zijn testament had hij hem tot medevoogd van zijn nicht benoemd. Na zijn overlijden vertrok op zijn beurt Elisa beth naar Amsterdam, waar haar dit testament in 1699 in aanwezigheid van
Wit sen werd voorgelezen. 110 Zij was Van Scharpenhuysens enige erfgenaam
en daarmee een uitstekende partij voor Witsens toekomstdroom Jonas. Dit
huwelijk duurde echter niet lang, want reeds na een jaar kwam zij te overlijden, naar valt aan te nemen in het kraambed. Maar generaties Witsens hebben daarna nog inkomsten kunnen trekken uit de drie grote plantages aan de
Suri namerivier die zij in haar huwelijk had meegebracht. Het was kortom aan
deze connectie te danken, dat Witsen veel West-Indische naturalia bezat.
Insecten spraken al van oudsher tot de zedelijke verbeelding, maar tegen
het eind van de zeventiende eeuw was zelfs sprake van een ware religieuze opleving bij de insectenstudie. De befaamde schilderes Maria Sibylla Merian getuigt in al haar publicaties hoe zij tot haar insectenstudie was gemotiveerd
door haar geloofsopvatting en dat die studie hoofdzakelijk het doel had Gods
schepping te eren. In het voorwoord van haar boek Metamorphosis insectorum
Surinamensum ofte verandering der Surinaamsche insecten (1705) vertelt zij bovendien hoe de bezoeken aan de insectenverzamelingen van Nico laes en
Jonas Witsen, Frederik Ruysch en Levinus Vincent haar inspireerden om in
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1699 de grote en kostbare reis naar Suriname te ondernemen. 111 Daar hoopte
zij de generaties of ontwikkelingsstadia van vlinders verder te bestuderen.
Witsens insectenverzameling fascineerde ook Cuper. Hij haalde er onmiddellijk Plinius bij. De schoonheid, wonderlijkheid en ﬁjnheid van deze
bloedeloze diertjes die hij bij hem aanschouwd had, vroegen erom, schreef
hij, Plinius’ boek xi van de Historia Naturalis te citeren: ‘De natuur is nergens
méér volledig dan in de kleinste dingen.’112 Dit was echter niet een zomaar gekozen citaat. Omstreeks de eeuwwisseling had onder invloed van het empirisch natuuronderzoek de leer van de fysicotheologie sterke aanhang gekregen.113 Hierbij werden de proefondervindelijke methode en het systematisch
onderzoek in stelling gezet om de wijsheid en voorzienigheid van de Schep per aan te tonen. Verscheidene personen uit Witsens omgeving waren op
grond van die overtuiging zelfs uitsluitend met insecten onderzoek bezig geweest. Daaronder was ook de entomoloog Jan Swammerdam, die demonstreerde dat zelfs in de anatomie van een luis Gods almacht kon worden aanschouwd. Met zijn anatomisch onderzoek toonde hij aan dat ook die insecten
geslachtelijke voortplanting kenden. Dit in tegenstelling tot wat men vroeger
meende, namelijk dat insecten spontaan genereerden, dat wil zeggen: uit rottend afval voortkwamen. Witsen bezat tal van boeken van microscopisten als
Antoni van Leeuwenhoek en entomologen en ontleedkundigen als Francesco
Redi en Marcus Malpighi, die de anatomie van het insect tot onderwerp hadden. Witsen deelde zijn fascinatie voor insecten met zijn door hem bewonderde neef Johannes Hudde, die zelf lenzen sleep en in 1657 al het plan opvatte ‘door vergrootglazen’ het proces van generatie te bestuderen.
Uit de volgende exclamatie van godsvrucht blijkt echter dat Nicolaes Witsen op onbewaakte momenten toch ook aan de opvattingen over spontane generatie vasthield. Na in 1692 een brief van een cliënt uit Curaçao ontvangen te
hebben over een luizenplaag na een vulkaanuitbarsting (die op het eiland
Jamaica aan meer dan drieduizend mensen het leven had gekost), riep hij uit:
‘Siet daer wat men mij schrijft, hoe op Jamaica het verbrande onderaertsche
stof tot luysen verandert! O diepte der verborgenheyt! en wonderlijke werken
van God almagtig, daer ons de rede van onbewust is.’114
Natte preparaten: reptielen
Witsens meest volumineuze verzameling realia moet de verzameling natte
preparaten zijn geweest. Deze bevond zich in 245 glazen ‘ﬂessen’ met sterkwater of ‘Balzemique Vogten’. De meeste ﬂessen bevatten reptielen en vissen,
maar er zaten ook vogels en zoogdieren tussen. De preparaten die op deze
wijze werden bewaard hadden als voordeel dat zij het meest getrouw de natuurlijke gedaante behielden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld huiden en
gedroogde of opgezette dieren, die niet alleen last hadden van insectenvraat,
maar waarin het oorspronkelijke schepsel ook vaak moeilijk nog viel te herkennen. Het valt dan ook op dat Witsen met uitzondering van een tableautje
van een Guinees gebalsemd hertje en een patrijshondje in een bedje geen

w i t s e n s k u n s t- e n n at u u r k a b i n e t t e n

421

enkel opgezet dier in zijn collectie had. Maar ook het bewaren in alcohol had
uit het oogpunt van conservering zijn nadelen. Dit illustreert bijvoorbeeld het
postscriptum in een brief van Witsen van 1 oktober 1715 aan zijn cliënt
Johannes Swellengrebel op de Kaap in Zuid-Afrika. Witsen schreef hem dat het
‘ongedierte’ weliswaar was aangekomen, maar bedorven was omdat ‘de vogtigheyt’ eruit had kunnen lopen. En met zulke tegenvallers werd men voortdurend geconfronteerd. Als de potten al niet braken, arriveerden de meeste
preparaten wel verrot doordat de spiritus niet was bijgevuld, of de pot niet
goed was afgesloten en de alcohol was verdampt. Daarnaast liep datgene wat
op sterkwater was gezet het risico te verbleken. Zo leest men in Renard – de
samensteller van het eerste handgekleurde boek over vissen en schaaldieren –
dat Witsen en andere verzamelaars weliswaar de maanvis of ‘Groote Tafelvisch’ uit Ambon in een ﬂes met alcohol hadden staan, maar dat de mooie
kleuren ervan waren verdwenen: ‘[...] elles se fannent comme les ﬂeurs quand
le poisson est hors de l’eau.’ 115 Andersom had men moeite aan te nemen dat
de vissen van Renard van oorsprong ook werkelijk zo gekleurd waren, omdat
men de tropische vissen alleen gedroogd of op sterkwater kende. Renard voelde zich dan ook genoodzaakt allerlei getuigenverklaringen van deskundigen
– onder wie die van François Valentijn – voor in het boek te plaatsen.
Wanneer men de catalogus op de inhoud van de ﬂessen bekijkt, merkt men
dat – net zoals bij de schelpen – ook hier gewerkt was aan een aardige presentatie. Ruim eenderde, oftewel 67 potten, bevatte tableautjes met twee of meer
diertjes en ‘gewasjes’ erin, als: ‘Een Oost-Indisch swart en geel-gevlakte Vogel,
met een raar gewas’, ‘Een Philander of Bos-rot [wallaby, een kleine kan goeroesoort], met een zak daar de Jongen in en uitlopen’, of ‘Twee Oost-Indische
kemphaantjes [hagedissen], een capricornus, een Gekko, een Boom-draakje,
en eenige vruchtjes’. Witsen (of de cliënt) zocht in de natuur tevens naar het
afwijkende; wel zeven potten bevatten een tweekoppige ‘slang’ (wormhagedis).
Uit de inhoud valt af te leiden dat de ﬂessen aanzienlijk in grootte hebben gevarieerd. Zo ziet men niet alleen potten met ‘een groote schoone bril-slang’,
een jonge beer of het kalf van een nijlpaard in ‘een seer grote ﬂes’, maar ook
vijf walvisluizen en een ‘Indiaansch Bloemzuigertje’ (kolibrie).
Opvallend is het aantal doubletten van bepaalde dieren, zoals van de luiaard (drie), het gordeldier of armadillo (twee), de pipa-pad (twee mannetjes,
één vrouwtje), krokodilletjes, ‘congeralen’, de zeer vele ‘kemphaantjes’, gekko’s, enzovoorts, zonder twijfel mede omdat het varianten betrof, al valt dit
niet uit de catalogus af te leiden. Daarnaast wordt de inhoud doorgaans in algemene termen omschreven als ‘een net gestreept visje’ of ‘een klein slangetje’, terwijl in de zeldzame gevallen dat het gebied van herkomst staat genoemd,
dit zich beperkt tot de Kaap en Oost- en West-Indië, de gebieden dus waar de
Oost- en West-Indische Compagnieën de scepter zwaaiden. Rusland en China
komen in dit verhaal niet voor, wellicht omdat dit niet op de ﬂessen stond
aangegeven, of omdat het spul intussen bedorven was, want het is uit een
brief van tsaar Peter bekend dat hij zijn vriend de burgemeester eigenhandig
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met enkele hagedisjes en wormen had bedacht. 116 Maar over het algemeen
ontving Witsen van dieren uit deze contreien slechts hun vel. Zoals dat van de
vliegende Siberische eekhoorn, die hij uit de omgeving van Moskou ontving.
Over dit beestje schrijft hij dat hij er lang enige velletjes van had bewaard, maar
dat die nu waren vergaan en weggeworpen – en intussen lukte het hem ook
niet meer op de naam van het gewest van herkomst en de naam van het diertje
te komen.117
Cuper doet in 1708 aan zijn correspondent abbé Bignon in Parijs verslag
van een ‘espece de miracle de la Nature’, dat hij in Witsens kabinet met slangen
en andere dieren uit de twee Indiën op sterkwater had gezien. Het wonder betrof de Surinaamse moeraspad Pipa pipa, die uit haar rug grote aantallen kleintjes ‘baarde’. Witsen bezat hiervan een zwanger exemplaar met de rug ‘vol
puistjes’. Als men daar tegen de tijd dat die rijp waren met een stokje op sloeg
– toen ‘de moeders’ nog leefden – kwamen de jongen eruit. De tsaar van Moskovië had het ook al even buitengewoon gevonden en Witsen daarom verzocht
hem de ﬂes met de pad met jongen te geven, waaraan deze uiteraard meteen
gehoor had gegeven. Witsen had Cuper beloofd, schreef de laatste nog aan
Bignon, zijn vrienden in Suriname te vragen meer onderzoek naar de voortplanting van deze dieren te doen. 118 Aan een andere correspondent meldde
hij later dat burgemeester Witsen hem geschreven had dat de anatoom Frederik Ruysch sectie op zo’n pad had verricht. Deze was toen tot de ontdekking
gekomen dat die geen genitaliën bezat en ook dat de kleintjes geen enkel contact met de buik of de rest van het lichaam hadden. Ruysch begreep er werkelijk niets van.119
In onze ogen hoort tot de opmerkelijker preparaten ook ‘een klein Suri naams kindje’, een rariteit die de apotheker Albertus Seba overigens eveneens in zijn verzameling had. Het interessante hieraan was het raadsel van de
verkleuring van de huid, want, wat men niet wist, negerkindjes worden blank
geboren. Op Cupers vraag hoe het met de kleur van negerbaby’s was gesteld,
antwoordde Witsen op 28 juli 1716 dat hij in een grote ﬂes met spiritus een
pasgeboren kind had van een ‘Africaensche swartin’ en een zwarte man uit
Suriname. Dit kindje, schreef hij, ‘is gants wit, gelijk de mensen sijn in Euro pa, als sij ter werelt komen. Het neusie is mede der gedaente als de menschen
hier te lande sijn.’
Witsen ontving dit dode kindje omstreeks 1701, want Elisabeth Basseliers,
die in Suriname was geboren en door haar vroegtijdig overlijden maar één
jaar in staat was geweest het leven met Jonas te delen, had hem uitgelegd dat
de baby’s na tien tot twaalf dagen bruin begonnen te worden ‘tot dat [ze] na
wijnig maanden geheel swart sijn’. 120 Het kwam dus ‘niet van de hitte des climaets, maer van de ingeborene natuer’. Witsen meende de vraag hoe vanuit
Adam en Eva de verspreiding der volken plaats kon hebben gevonden, onder
meer door bestudering van huidskleur en raskenmerken op te kunnen lossen. In dat opzicht kon hij in de havenstad Amsterdam met zijn vele handelsconnecties volop zijn gang gaan. Het vreemdst waren de Papoea’s die hij
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omstreeks 1707 te aanschouwen kreeg. Uit nieuwsgierigheid liet zijn neef
Jonas eveneens af en toe slaven van zijn plantage in Suriname overkomen.
Onder die slaven was ook ‘volk vant lant’, indianen dus. Zopas was er nog een
van die Amerikaanse slaven over geweest, schreef hij 1 juni 1714 aan Cuper.
Deze man, die ongeveer dertig jaar oud was, ‘had gants geen hajr aan de
mont, en so sijn ook andere. Ik heb er vele gekent en gesproken.’
Bij een andere gelegenheid had hij al opgemerkt dat het uiterlijk van een
Surinaamse Amerikaan, of indiaan, ‘hier te Lande zijnde’ veel gelijkenis vertoonde met een Mongool of ‘Moegaelsche Tartar’, die in 1697 onder het Groot
Moskovisch Gezantschap van Peter i zat. De indiaan en de Mongool leken in
gestalte, afmeting, haar en in totaliteit zo op elkaar dat Witsen het waarschijnlijk achtte dat de bevolking van Amerika uit Azië, uit de omgeving van de rivier
Amoer in Tartarije, afkomstig was.121 Hun eetgewoonten bestudeerde hij ook.
‘Menschen-eeters werden op veele plaetsen gevonden, ik heb een Surinaems
vorst gesproken,’ schreef hij aan Cuper, ‘dien ik afvroeg of hij mensenvlees at;
soo heeft hij mij geantwoort dat hij eenmael een sijner vijanden had gebraden
en gegeten, andersints dat hij ’er geen gewoonte van maekte.’122

Nog andere aspecten van de verzameling
Door de indeling van de veilingcatalogus te volgen in de behandeling van
Witsens verzameling zijn nog een paar zaken buiten de aandacht gebleven.
Zo liet Cuper een zeer informatief verslag na over een bezoek aan Witsens kabinet. Daarnaast moet worden vastgesteld dat Witsen beslist nog andere motieven voor het erop nahouden van een verzameling had gehad dan alleen die
van documentatie- en studiemateriaal. Andere kwesties zijn dat Witsens manier van verzamelen toch wel behoorlijk afhankelijk van toeval was, en ook
dat de veilingcatalogus niet als volledige registratie van Witsens verzameling
mag worden beschouwd. Tot slot laten enkele voorbeelden zien hoe Witsen
zijn stukken uit zijn collectie soms ook wel gebruikte om zekere verankerde
mythen te lijf te gaan.
Verhaal van een bezoeker
Het zal niet verrassen dat het kabinet van Witsen door zowel zijn drukke bezigheden als diens verheven status maar beperkt toegankelijk was. Welkom
waren leden van de familie, vrienden, geleerden van aanzien, diplomaten
(William Temple, de Italiaanse agent en verzamelaar graaf Baldini) en vanzelfsprekend adellijke prominenten. Van de laatsten had Witsen de eer onder
meer prins Willem iii, tsaar Peter, prins Golovin, de Georgische tsarevitsj
Aleksandr Bagration, de hertog van Marlborough, prins Eugenius van Savoye
en koning Frederik i van Prui sen in zijn kunst- en studeerkamer te mogen
ontvangen. Voor zover bekend hield Witsen er geen bezoekersalbum op na,
zoals zo veel andere bezitters van kabinetten dit wel deden; daarvoor was zijn
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‘Een mallabaars pelgrim’ (sadoe) en ‘Een pappoe met een staartje’. Etnische ﬁguren
gekopieerd voor Cuper uit de collectie van Witsen. Volgens Cuper bezat Witsen ‘alle’
houdingen van brahmanen die boete doen en ‘alle’ idolen die op Malabar aanbeden werden.
Pen en penseel in diverse kleuren (28,8 x 18,5 cm).

positie waarschijnlijk te hoog. Anderzijds valt op dat vrijwel niemand na een
bezoek aan zijn collectie daarover privé zijn indrukken op papier lijkt te hebben gezet.123
Gelukkig was daar wel nog de Deventer optekenaar en verslaggever van
feiten en nieuwtjes Gijsbert Cuper. Aan hem danken we verschillende verslagen van visites aan Witsens kunst- en studeerkamer en wat hij daar te zien en
te horen kreeg. Daarbij valt op dat vooral recente aanwinsten en spectaculaire
stukken zijn aandacht vingen. Dit had te maken met de rol die hij in de republiek der letteren hoog te houden had en zijn vele ‘commerce de lettres’; tenslotte draaide alles bij hem om de communicatie met geletterden. In een in
het Frans geschreven verslag uit omstreeks 1711 beschrijft Cuper een drietal
aan Witsen gemaakte visites. Omdat het een afschrift is van een brief, waarbij
het Cuper alleen om de verstrekte informatie ging, ontbreken de aanhef en
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datering erin. Cuper moet bij zijn bezoeken aan Witsen met zijn schrijfveer in
de aanslag hebben gezeten, want de onderwerpen die ter sprake kwamen
noteerde hij punt voor punt. Witsen was nog steeds ziek, meldt hij, maar ‘Cet
illustre Magistrat’ hoopte dat het zachte weer hem zou doen herstellen, al was
hij reeds zeventig. Tijdens een van die bezoeken had Witsen hem behalve zijn
grote kaart nog elf andere kaarten laten zien met betrekking tot ‘die landen’.124
In Cupers verslag passeren allerlei buitengewone personen de revue, die
nu voor de lezer wel tot de meer bekenden zijn gaan behoren, maar voor Cuper
waren zij tot dat moment haast nog allemaal nieuw. Witsen verhaalde hem
van de Russische gezant naar China, Evert Ysbrants Ides, die voor zijn reis gebruik had gemaakt van zijn kaart van Tartarije. Hij vertelde over de gouverneur van Siberië, Andreas Winius, die uit geldnood zijn collectie gouden grafvondsten had moeten omsmelten, over Herbert de Jager, een boerenzoon uit
Swam mer dam die ‘alle’ oriëntaalse talen sprak, maar nu arm was overleden,
en over de bereisde en geleerde arts Engelbert Kaempfer, tegenwoordig lijfarts van de hertog van Lippe. Hij sprak over de schilder Cornelis de Bruyn, die
werkte aan een tweede boek over zijn reizen en in ‘Tchelminar’ (Persepolis)
zes weken lang bezig was geweest de tombes (in werkelijkheid waren het paleizen) van de oude koningen van Perzië te tekenen, en over Lodewijk Fabri tius, die bij Tobolsk enorme grafheuvels had aangetroffen met in een daarvan
een koning en een koningin, ‘sechez comme de stokvis et point du tout gatez’.
Ook sprak hij van ‘un monsieur’ Rumphius, die de Indische Pli nius werd genoemd. Hij had een boek over schelpen geschreven, D’Amboinsche RariteitKamer, dat onder auspiciën van de Delftse burgemeester Henricus d’Acquet
was gedrukt. De voc bewaarde ook een manuscriptboek van hem waarin ‘alle’
bloemen, bomen en kruiden van Ambon waren afgebeeld, had Witsen hem verteld, waarover het besluit was genomen dit uit te geven.125 Witsen vertelde verder nog over de twee Zuid landers in de stad die zo graag naar hun land terug
wilden en van wie de portretten bij hem aan de muur hingen, en over de twee
Jamaicaanse prinsen: zij waren helemaal naar de burelen van de wic toegereisd om om vijfhonderd man hulp te vragen waarmee zij hun vijanden zouden kunnen verslaan.
Ondertussen kreeg Cuper van Witsen de van toepassing zijnde stukken
uit zijn collectie te zien. Naar aanleiding van de twee Zuidlanders bekeek de
Deventer burgemeester bijvoorbeeld de uittekening van een inboorling met
een staartje die schipper Willem de Vlamingh en zijn mannen op het ‘Voor land’ in Australië hadden gezien. Verder toonde de Amsterdamse burgemeester hem de padden met jonkies op hun rug en een geschilderde codex met
bloemen, vogels, insecten en vissen van de Kaap. Cuper kreeg ook naar het
leven gemaakte tekeningen te zien van ‘alle’ houdingen van brahmanen die
boete doen (zogenoemde sadu’s) en ‘alle’ idolen die op Malabar aanbeden
werden (‘Je n’ay jamais vu des telles tailles douces dans aucun voyage, et tout
le monde s’etonneroit des telles bizarreries’). Witsen liet hem bovendien een
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tekening van het kofﬁeboompje zien, dat Witsen de gouverneur-generaal in
Batavia op zijn advies uit Arabië had laten overkomen en waarvan nu een exemplaar in de hortus groeide. Helaas was Cuper niet in de gelegenheid geweest
het boompje te gaan bekijken, schrijft hij. De gouverneur-generaal Van
Hoorn had Witsen zojuist een paar pond kofﬁebonen toegestuurd, waarvan de
Amsterdamse burgemeester Cuper een kopje had laten proeven, – ‘et je les trouvois excellens’. Witsen had ook nog hoog op ge geven van de schoonheid van
het kabinet van de heer Levinus Vincent en dat van ‘de heer medicine doctor
Ruysch’; van de laatste kon de burgemeester hem verzekeren ‘dat hetselve een
van de schoonste is’.
Maar ondanks de puntsgewijze representatie van de onderwerpen valt er
weinig inhoudelijke samenhang in te vinden. Cupers verhaal springt van de
hak op de tak, zonder dat ergens diep op in wordt gegaan, zoals ook het geval
was met hun wederzijdse brieven. Wel komt uit zijn opsomming van wetenswaardigheden een sterke ﬁxatie op het uitheemse en wonderbaarlijke naar
voren. Natuurlijk, want hij moest zijn correspondenten bezighouden. De facto komt het hele verhaal neer op een hommage aan ‘Cet illustre Magistrat’ die
als burgervader zo bewonderenswaardig het ideaal van ‘vermeerdering’ van
kennis was toegedaan.
Invloed van handelscompagnieën
Hoe Witsen tegen het eind van zijn leven zelf over zijn kennis van de natuur
oordeelde, onthult zijn reactie op een brief van de sultan van Tidor uit 1713,
die ging over een onbekende aangespoelde vis. ‘God weet wat schepsel dat dat
is, want ik hebbe de ﬁguren, beelde ik my in van alle bekende dieren so te water
als te lande in mijn hooft, maer desen vis ken ik niet.’ 126 Na de tekening en de
bijgevoegde beschrijving bestudeerd te hebben, vervolgt hij: ‘Het schijnt na
een crocodil te hellen, ik heb er enige die gedroogt sijn maer sy hebben, onder
en boven tanden, so dat de wonderwerken Gods hier weder sijn te sien.’ – Uit
de bijgegeven kopie van de beschrijving – ‘swart van vel, wit van buyck sonder
schobben’, zeer groot en alleen van onder tanden – kan worden opgemaakt dat
het om een orka moet zijn gegaan, inderdaad niet bepaald een dier dat in de
tropische wateren thuishoort.127
Witsens bewering dat hij alle belangrijke land- en zeedieren zou moeten
kennen, dient uiteraard te worden genuanceerd tot de gewesten waar hij onderzoek had laten doen – en kon doen, want uiteindelijk was hij afhankelijk
van zijn clientèle. Dit wordt nog eens bevestigd door de veilingcatalogus. Zijn
onderzoek werd bepaald door de gebieden die de vijf grote Nederlandse handelscompagnieën bestreken, te weten de Oost-Indische Compagnie, de WestIndische Compagnie, de Moskovische Compagnie, de Noordse Compagnie
en de Levantijnse Compagnie. Bijgevolg is het Amerikaanse continent, af gezien van West-Indië, voor Witsen grotendeels buiten zijn aandachtsveld
gebleven.
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Motieven voor de verzameling
Daarmee belanden we bij de vraag wat Nicolaes Witsen met zijn verzameling
wilde. En moet ter beantwoording daarvan zijn verzameling dan in haar totaliteit worden gezien, in categorieën of elk onderdeel apart? Vermoedelijk alles
op zijn tijd. In zijn boeken en de geleerdenbrieven aan Cuper golden de voorwerpen uit zijn collectie als argumenten op zijn beweringen. Maar het ligt voor
de hand dat de eigenaar van een dergelijk uitgebreide verzameling er meer
motieven op na heeft gehouden. Naast documentatie en hulpmiddel voor onderzoek komen daarom als andere motieven nog in aanmerking: nieuwsgierigheid, plezier en vertier, eerbetoon aan de Schepper en verwerving van prestige
en status. Ook zal niet verrassen dat de schelpen- en insectenverzamelingen
bij Witsen andere emoties opriepen dan wanneer hij bijvoorbeeld zijn lade met
gedroogde kruiden en huiden opendeed. Maar op zijn kabinet als geheel was
zonder meer het bekende zeventiende-eeuwse credo van toepassing dat het
diende tot lering en vermaak.
Over Witsens religieuze visie en motivatie omtrent het collectioneren zijn
betrekkelijk recent uitspraken gedaan.128 Bij gebrek aan duidelijke verwijzingen is het echter moeilijk vast te stellen welk pad of paden Witsen hierin heeft
gevolgd, behalve misschien dat zijn hele wezen was doortrokken van gods besef.129
Witsen schreef bij herhaling dat ‘vermeerdering van kennis’ al zijn streven was, niet alleen van zijn eigen kennis, maar vooral die ten dienste van het
algemeen welzijn. Het is een verheven standpunt, dat tegelijk tot de hoofddoelen hoorde die een lidmaat van de republiek der letteren diende na te streven om tot ‘waarheid’ te komen. Daarnaast spreekt uit zijn – vaak geciteerde –
klachten over het ontbreken van onderzoeksstimulansen van de Hoge Raad
in Batavia zijn diepe overtuiging dat wetenschap op één lijn hoorde te staan
met de propaganda voor het christelijk geloof. 130 Kijken we vervolgens naar
het enthousiasme, waarmee hij onder zijn leiding in 1697 schepen liet uitreden voor een ontdekkingstocht naar de noordwestkust van Australië, dan valt
op hoe nauw motieven als commercie, wetenschap, geloof en verwerven van
roem en eer bij Witsen met elkaar waren vervlecht: het een lokte het andere
uit. Nicolaes Witsen bracht daarom de wereld in kaart in zoverre de Amster damse handel daar proﬁjt van had. Die wereld was de schepping Gods.
Bijgevolg was alle studie die hij hiernaar deed doordrenkt met eerbied voor
de grootheid en wijsheid van haar Maker.
Toevalsfactor in de verwerving
Gelet op het veelomvattende karakter van Witsens verzameling rijst de vraag
hoeveel artiﬁcialia en naturalia er eigenlijk in zijn collectie terecht zijn gekomen zonder dat hij hier nu daadwerkelijk bij zijn cliënten om had gevraagd.
Neem het Surinaamse insectenkabinet en de talloze bijna identieke preparaten, als de vier koppen van een babiroesa of hertzwijn uit Celebes, of anders
de oorlogsbuit van de godenbeelden die in 1691 uit een Malabaarse tempel
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waren geroofd. Hoe welkom ook, de aanvoer van spullen moet in sommige gevallen een eigen leven zijn gaan leiden. Want naarmate Witsens invloed binnen de stadsregering groeide, namen vanzelfsprekend ook de vriendschapsbetuigingen aan hem toe. Zijn sociale contacten werden bepaald door zijn
krediet, waarbij het aanbieden van diensten en het geven van geschenken de
gebruikelijke smeermiddelen vormden. In het geval van een geschenk zocht
de belanghebbende uiteraard iets te geven wat binnen de belangstellingssfeer
van de begunstiger lag. Afhankelijk van het vermogen en de positie van de
gever kon dit ook een complete collectie inhouden wanneer de begunstiger
hierop was gebrand.
Het geven van geschenken kende echter wel zijn risico’s, zo demonstreert
bijvoorbeeld de predikant François Valentijn in zijn Verhandeling der zee-horenkens. In Ambon had hij een prachtige schelpencollectie samengebracht en
die in zijn geheel aan een zeker aanzienlijk heer geschonken. Daarmee hoopte
hij een van zijn zwagers ‘met een goed ampt’ naar Indië te helpen, ‘dat my wel
beloofd was’. De heer had echter wel het cadeau geaccepteerd, maar het er
verder bij laten zitten. Andersom kapittelde burgemeester Joan Huydecooper
van Maarseveen in 1683 zijn neef Robbert Padtbrugge, die hem twee enorme
doopvontschelpen had toegestuurd, hoe verlegen hij zich wel met dit geschenk
had gevoeld, ‘als wanneer ider van deselve naulijcks door 3 man in mijn huys
kosten werden gedragen’, terwijl het hem toch niet onbekend kon zijn dat de
kleinste schelpen in die gewesten het zeldzaamst waren. Ook was hij geen
liefhebber van opgezette of gedroogde vogels, ‘die beter voor een aptecker, om
in sijn winckel te pronk te hangen, souden dienen’. Hij verzocht Padtbrugge
dan ook hem voortaan van dit soort artikelen te sparen.131
Het geeft goed weer hoe iemand met een hoge positie tegen wil en dank met
geschenken kon worden overladen. Padtbrugge was gouverneur op Ambon en
vanaf zijn jeugd met Witsen bevriend, zodat hij deze burgemeester ongetwijfeld
even ruimhartig met ‘vreemdigheden’ zal hebben bedacht. Anderzijds werd
Witsen met speciﬁeke bestellingen ook wel door ongeluk achtervolgd, zoals
onder meer de diefstal van het antieke marmeren vrouwenbeeld uit de Levant
en de Siberische oudheden lieten zien. Schepen konden door piraten worden
geënterd, geconﬁsqueerd worden door de vijand, in brand vliegen of vergaan. 132 Bij de totstandkoming van een collectie speelde het toeval dus een
niet onaanzienlijke rol.
Onbetrouwbaarheid van de veilingcatalogus als registratie voor
de collectie
Daarbij komt dat de inhoud en samenstelling van Witsens verzameling zoals
die staat weergegeven in de veilingcatalogus een onbetrouwbare afspiegeling
van de oorspronkelijke collectie vormt. Witsens brieven, boeken en andere
bronnen getuigen zonneklaar dat hierin lang niet alle stukken zijn opgenomen. Voor een belangrijk deel lijken de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk; afgezien van Witsens eigenhandige manuscripten, zijn persoonlijke
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beeldarchief en de meeste familiememorabilia blijken zij ook – voor zover viel
na te gaan – de getekende boeken van Afrikaanse planten en dieren en een goed
deel van de collectie munten en penningen buiten de veiling te hebben gehouden. Anderzijds moet het – met name in het geval van naturalia – tevens
aan de geringe waarde en onooglijkheid van het materiaal worden geweten
dat er zaken ontbreken. Meestal gaat het dan om producten die Witsen voor zijn
beschrijving van Noord en Oost Tartarije had getest en gebruikt. Een laatste
reden voor vermissing is ongetwijfeld dat Witsen ten tijde van de veiling al
bijna elf jaar dood was en zijn weduwe reeds enige tijd blind. Bederf en verduistering speelden daarom eveneens een rol.
Fabeldieren
Opvallend afwezig in Nicolaes Witsens collectie in vergelijking met die van
andere liefhebbers zijn fabeldieren. Wel bewaarde hij soms materiaal dat de
werkelijke aard van de zaak onthulde. Zo bezat hij een velletje van het Scytisch
lam, ook wel ‘het lam Boranits’ genoemd, waarover het verhaal ging dat het
als een plant uit de grond groeide. In feite betrof het de huid van een ongeboren lammetje – thans beter bekend onder de naam ‘astrakan’. De ontrafeling
van de mythe vond hij zo belangrijk dat hij in Noord en Oost Tartarije de geleerde Duitse arts Engelbert Kaempfer uitvoerig in het Latijn laat uitleggen
hoe het daarmee in werkelijkheid was gesteld.133 Dezelfde kritische houding
toont hij bij zijn onderzoek naar het bestaan van de eenhoorn. Witsen was er
eerst van overtuigd dat men hier de tand van de narwal voor aanzag. Aan
Groenlandvaarders had hij daarom in 1702 bevel gegeven zo’n ‘zee-eenhoorn’
te doden teneinde hem in huis te kunnen bekijken. In Noord en Oost Tartarije
geeft hij in prent het onder-, boven- en zijaanzicht van de kop en stoottand
weer. Daarmee wilde hij aantonen dat het een tand van een ‘vis’ was (het is
een walvisachtig zoogdier) en dat daarom het fenomeen ‘land’-eenhoorn op
fabels berustte. Sindsdien trof men tand en schedel hangend aan het plafond
van zijn vertrek aan. Maar een voc-opperhoofd in Siam, een deugdzaam man
die hij had bevorderd, wist hem met overtuigende bewijzen weer op andere
gedachten te brengen. Het zou een zich in de oerwouden ophoudend ‘beesje’
ter grootte van een ﬂinke bok zijn. De koning van Siam bezat hiervan een levend exemplaar. Het opperhoofd had Witsen reeds een los hoorntje toegestuurd, dat eigenaardigerwijs van voren gebogen was. In later instantie had
de koopman hem ook beloofd de hele kop of anders wel het vel met de hoorn
eraan toe te sturen, maar helaas was het er door ’s mans overlijden niet van
gekomen, ‘soo dat sulks my nu ontbreekt’.134
Witsen had dus geen speciale fascinatie voor fabeldieren. Dit waren destijds gewoonweg de zaken die iemand, wanneer hij zich met ‘geograﬁe’ bezighield, als vanzelf in zijn schoot geworpen kreeg. Met empirisch onderzoek
streefde Witsen ernaar de ‘waarheid’ te achterhalen. Dit was geen eenvoudige
onderneming, want in zijn tijd heerste veel bijgeloof. Dit blijkt niet alleen uit het
boek De Betoverde Weereld (1691) van de door Witsen en Hudde geprotegeerde
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predikant Balthasar Bekker, die met dit werk tegen de hekserij ten strijde trok
en daarbij ongekend veel tegenstand ondervond. Uit Cupers eindeloze vragen
aan Witsen voelt men tevens zijn verwarring stijgen over alle vreemde zaken
waarmee deze bij het lezen van reisverhalen werd geconfronteerd. Maar ook
voor Witsen werd het lastig kiezen naarmate de feiten zich ten gunste van het
bestaan van een eenhoorn opstapelden. Immers, zelfs de hooggewaardeerde
geleerde rijksraad Job Ludolf had zich hierover in zijn boek Historia Aethiopica
(1681) positief uitgelaten. Want proberen we thans de zaken enigszins in perspectief te zetten: wie had er hiervoor ooit van de pipa uit Suriname gehoord, die
levende jongen uit de huid van haar rug baart? Als we intussen niet beter wisten, zouden wij zo’n verhaal naar het rijk der fabelen verwijzen. Witsens
adagium was daarom altijd, al vanaf het moment dat hij in 1662 zijn 135 stellingen voor het Athenaeum Illustre over de kosmos lanceerde: ‘Onderzoekt
alle dingen en behoudt het goede’!
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Een blad uit een bundel met Aziatische ﬁguren en een gekkohagedis, afkomstig van Andreas
Cleyer.

