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4 
‘De klare oogen van de tsaar’. 

Vriendschap met Peter de Grote

Nicolaes Witsens intense preoccupatie met het Russische Rijk was niet uit de
lucht komen vallen. Zijn nieuwsgierigheid was een gevolg van de oude handels -
banden die Amsterdam met Moskovië had. In de jaren twintig van de zeven-
tiende eeuw waren die zelfs uitgegroeid tot een semimonopoliepositie. In die
commerciële ontwikkeling speelden familieleden van zowel vaders- als moe-
derskant een rol. De reden voor zijn reis naar Moskou moet dan ook vanuit
deze achtergrond worden bezien.

Dit hoofdstuk toont de implicaties van de hernieuwd aangeknoopte vriend-
 schapsbetrekkingen van Nicolaes Witsen met Rusland: de consequenties van
zijn relatie met de tot Rus omgedoopte Nederlander Andries Winius en diens
contacten met het Mos kovische hof, de ambassadereis van de gezant Evert
Ysbrants Ides vanuit Moskou naar Peking en Witsens rol in de uitgave van zijn
boek en kaart, het verzoek aan Witsen om de Russen te adviseren over het
drijven van handel met China en Perzië, en het langdurig bezoek van tsaar
Peter in 1697 en 1698 aan de Republiek. Witsen schitterde toen alom als diens
mentor. De gevolgen van dit Russische bezoek waren voor Witsen zeer ingrij-
pend, zowel politiek als commercieel, wetenschappelijk en privé. Be lang rijk
is wat die gevolgen inhielden en wat de drijfveren waren die tot die speciale
vriendschap tussen de Russische tsaar en de Amsterdamse burgemeester
hadden geleid. Vooral in de aanloop van de oorlog tussen Rusland en Zweden
(1700-1721) liet Witsen zich kennen als een trouw agent van Peter en een niet-
aflatend promotor van de Russische zaak. Daar stonden natuurlijk wel zekere
compensaties tegenover. Het is onthullend hoe hier van beide zijden over werd
gedacht.

Banden met Rusland

Van vaderskant was het Gerrit Jacobsz. Witsen (gest. 1626) die een handel in
graan op de Oostzeelanden had. Hij deed dit in compagnie met zijn twee jon-
gere neven Jan – de grootvader van Nicolaes – en Jonas, zonen van zijn broer
Cornelis. Gerrit was zelf nooit in deze streken geweest; hij was hoofdzakelijk
organisator en kapitaalverschaffer met een open oog voor de markt.1 In 1614
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werd hij bewindhebber van zowel de voc als de Compagnie van Nieuw-Neder -
land, die als voorloper van de West-Indische Compagnie kan worden beschouwd.
Verder stond hij samen met Johan Commelin aan het hoofd van de zogeheten
Compagnie op Guiana en Wiapoco.2 Met zijn ondernemingslust en kapitaal-
kracht verwierf hij genoeg aanzien om achtmaal tot burgemeester van Amster -
dam te worden gekozen.

In de handel op Rusland had Gerrit hoge ogen gegooid door zich met de
deskundige en veelzijdige Isaac Massa (1586-1643) te verbinden. Massa leeft
nu vooral voort in portretten die Frans Hals van hem maakte, zoals op het op-
vallende schilderij uit omstreeks 1622 in het Rijksmuseum te Amsterdam,
waarop hij vrolijk lachend met zijn echtgenote staat afgebeeld. Massa was
niet alleen goed op de hoogte van de Russische omstandigheden, maar kende
ook uitstekend de weg naar het Moskouse hof. Al op zijn vijftiende bevond hij
zich in de hoofdstad om de handel en taal onder de knie te krijgen. Zijn diep-
gaande interesse voor de Russische geografie en haar geschiedenis resulteer-
den in een aantal kaarten en uiteenlopende geschriften, waaronder een in
1610 aan prins Maurits opgedragen relaas over de Smoeta of Tijd der Troe be -
len.

Mede op initiatief van Gerrit Witsen werd Isaac Massa in 1614 met door
prins Maurits ondertekende brieven naar de nieuwe tsaar Michail Fjodorovitsj
Romanov gestuurd, die het jaar ervoor de troon bestegen had. Tussen de feli-
citatiebrieven en eerbetuigingen lag ook het verzoek om Witsens compagnie
– die verder uit Reinier Pauw en twee van zijn zonen bestond – het monopolie
te verlenen om met goederen door Rusland naar Perzië, Armenië en Bokhara
te mogen reizen. Want nu het centraal gezag in Moskovië was hersteld, streef-
de elke handelaar ernaar  exclusieve leveringscontracten af te sluiten. Daarbij
werd geen middel onbeproefd gelaten om de anderen de loef af te steken, bij-
voorbeeld door prins Maurits aanbevelingsbrieven te laten schrijven, maar
ook door het zwartmaken van concurrerende landgenoten.3 Witsens compag-
nie kreeg het contract niet, maar Gerrit Witsen bleef wel zijn leven lang de
vruchten van Isaac Massa’s expertise plukken.

Gerrits neef Jonas Witsen (1566-1626) toonde zich op het politieke en com-
merciële vlak al even ondernemend. Buiten zijn handel in graan op de Oost -
zeelanden zond hij in 1598 in compagnie met Hans Simonsz. de Jonge een
schip met lading naar de kusten van Guyana waar zijn oom Gerrit ook al han-
deldreef. In 1613 was hij met Simon Willemsz. Nooms reder van het schip Vos,
dat om een andere doorvaart naar Indië te vinden op ontdekking langs de
noordkust van Amerika werd gestuurd. Vanaf 1614 was Jonas bovendien be-
windhebber en medeoprichter van de Noordse Compagnie en van de Com -
pagnie van Nieuw-Nederland, terwijl hij in 1622 nog bewindhebber werd van
de West-Indische Compagnie. Zijn inlegkapitaal bij de oprichting van de voc

was maar liefst 12.000 gulden.4 Jonas werd driemaal burgemeester (namelijk
in 1619, 1623 en 1624). Daarbij wist hij zich enorm te verrijken door te investeren
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in land waarvan hij als een van de weinigen van tevoren wist dat dit zou worden
drooggelegd.

Van zijn kinderen moeten hier dochter Maria (1597-1683) en zoon Cornelis
(1595-1646) worden genoemd. Maria was de moeder van de latere burgemees-
ter Johannes Hudde, Witsens vriend en toeverlaat. Cornelis werd in 1628 aan-
gesteld als consul in respectievelijk Aleppo, Syrië, Palestina en Cyprus. Begin
1642 koos hij voor het grote geld en vertrok als extra-ordinaris raad naar
Batavia om in februari 1643 gouverneur van het eiland Banda te worden. Drie -
en half jaar later moest hij dit besluit met de dood bekopen. Abel Tasman ver-
noemde in 1643, als gezegd, een eilandje naar hem in Australië. Dit eilandje
staat tegenwoordig bekend als White Island. Voorts doopte Tasman in Nieuw-
Guinea, bij het eiland ‘Medemo’, de haven die hij daar aantrof de ‘Cornelis
Witzens Reede’ – al beweert Nicolaes Witsen onder een door hem gekopieer-
de prent uit Tasmans journaal dat dit naar zijn vader was vernoemd. Afgaand
op de naam moeten deze vernoemingen dus niet worden verward met de
Cornelis Witsen die de vader van Nicolaes was.5

Van moederskant waren er eveneens leden van de familie betrokken bij de
handel op Rusland. De in 1648 tot Rus genaturaliseerde en tot grote welstand
gekomen Fries Andries Denijsz. Winius (geb. 1605) was door zijn eerste huwe-
lijk met Geertruyd van Rijn verwant aan de Opsy’s, en dus aan Nicolaes. De af-
stamming liep via de overgrootvader van Nicolaes, Jacob van Rijn, die met
Maria Claesdr. Gaeff was getrouwd, de grootmoeder van Nicolaes’ eigen moe-
der. In de uit 1682 daterende ‘Geslagtregisters’ valt goed te zien hoe de tak van
Winius door Nicolaes pas later aan de stamboom is toegevoegd. Het is daar-
om ook maar de vraag of deze familierelatie van invloed was toen Witsen in
1664-1665 naar Moskou trok, ook omdat de pater familias al jaren terug was
overleden.6

Andries Winius was al vanaf 1627 als graanhandelaar in Rusland werk-
zaam, maar zag hier voor zichzelf en zijn broer Abram een grotere toekomst
weggelegd in de ijzerindustrie in de Oeral. Daar was hij de eerste die geschut-
gieterijen oprichtte die werden aangedreven door watermolens.7 Hij sprak
vloeiend Russisch en kon zich uitstekend naar de omgeving plooien. Het ver-
ging hem zelfs zo goed dat hij in 1634 besloot zich definitief als koopman in
Mos kou te vestigen. Om meer bewegingsvrijheid te krijgen ging hij in 1646
over tot de Grieks-orthodoxe kerk. Aldus groeide hij uit tot een zeer gefortu-
neerd en invloedrijk man. Hij kreeg de hoge rang van gostj van Moskou, een
koopman met privileges, die bij gelegenheid tsaar Aleksej Michail ovitsj advi-
seerde en met commerciële en financiële taken was belast. In 1653 bezocht
hij de Nederlanden, onder meer om militairen en ambachtslieden voor
Rusland te werven en krijgsmaterieel en luxewaren in te slaan. Ook liet hij zich
in Amsterdam portretteren, op doek en in prent.8 De prent had hij met dicht-
regels van Joost van den Vondel laten opsieren voor promotiedoeleinden.
Winius bezat een rijke kinderschare, van wie Andreas de oudste was.9 Deze
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Andreas zou na de aanstelling van tsaar Peter i voor Nico laes Witsen een van
de belangrijkste schakels tussen hem en Rusland gaan vormen.

Motieven voor Witsens reis naar Moskou 1664-1665
Voordat de aandacht zal uitgaan naar Witsens vriendschap met Andreas Wi -
nius, moet eerst nog een moment stil worden gestaan bij Witsens beweegre-
denen om naar Moskou te gaan. Want voor Witsen, die serieus en nieuwsgierig
van aard was, hield de ambassade meer in dan een leerzaam plezierreisje.10

Naast zijn verplichte aanwezigheid bij officiële bijeenkomsten wenste hij in
de Russische hoofdstad nog een eigen programma af te werken. Wat dit pro-
gramma inhield, zou zijn journaal moeten vertellen, maar aan dit verslag
kleeft het nadeel dat Witsen er persoonlijke zaken zoveel mogelijk heeft uitge-
laten, uitgaand van het principe dat ‘gewone’ zaken geen optekening verdien-
den. Witsen laat de redenen waarom hij mee was gegaan dan ook in het midden
– die spraken in zijn ogen immers vanzelf. Dat neemt niet weg dat, wanneer
zekere uitspraken in het journaal worden gekoppeld aan vaste kwesties die
zijn aandacht trokken, deze er wel uit zijn te halen. Dan versta je dat deze net
afgestudeerde jurist en middelste zoon van een regent druk bezig was zich op
een toekomstige loopbaan te oriënteren: binnen het ambtelijke bestel, als di-
plomaat bijvoorbeeld, of anders als agent van een handelshuis. Ook zijn
vriend, het delegatielid Thomas Hees, ondernam immers pogingen om hier
in Moskou als arts te blijven, en vermoedelijk met succes, zo suggereert diens
dankbare reactie op zijn sollicitatie.11 In het journaal zijn verschillende aan-
wijzingen te vinden dat Witsen met dit doel naar Rusland ging. Zo is zijn wens
om de Rus sische taal te leren veelzeggend, want Witsens talenten lagen be-
paald niet in deze richting. 

Ook is zijn aandacht voor protocollaire details opvallend. Hij noteerde die
doelbewust vanuit de gedachte dat die later wel eens van pas konden komen.
Een derde aanwijzing is zijn ijver om het land te willen ‘doorgronden’ – hij had
bijvoorbeeld twee landkaarten bij zich – alsmede zijn streven om zo veel mo-
gelijk etnisch verschillende mensen uit de Russische gebieden te ontmoeten
en te spreken. Met name zijn herhaalde bezoeken aan een groepje Perzische
handelaren lopen in het oog, want de overlandse zijdehandel op Perzië was
nog altijd slecht geregeld voor Nederlandse kooplui.

En dan zijn daar de – weliswaar zeer terloopse – opmerkingen dat Nicolaes
in Moskou ‘goede vrienden’ bezat. Deze vriendschappen bestonden bij de gratie
van de uitgestrekte familienetwerken van destijds, die elkaar, en de vrienden
van elkaar, zo dit nodig was begunstigden en vooruithielpen. Dit heette ‘elkaar
vrundschap doen’, waarbij een brief van aanbeveling het paspoort was dat
deuren deed opengaan. Uit Witsens opmerkingen over vrienden zou men
kunnen opmaken dat leden van zijn familie nog steeds warme relaties met de
handelshuizen in Moskovië onderhielden. Dankzij dit vriendennetwerk was
Witsen ook instaat zo gezwind zijn onderzoek op touw te zetten, want al in
1666 arriveerde met de post de eerste veldonderzoeken.
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Dat Witsens plan Russische gebieden in kaart te brengen ontstaan was tij-
dens gesprekken met de mensen hier, zoals hij in het voorwoord van Noord en
Oost Tartarije stelt, laat onverlet dat het hem in beginsel vooral om kennisver-
meerdering ten behoeve van de handel ging. Zijn cartografische activiteiten
vloeiden hier als vanzelf uit voort.

Misschien was Isaac Massa wel zijn lichtend voorbeeld, een mercator sa-
piens avant la lettre, want ook deze figuur verenigde in zich de kwaliteiten van
koopman, diplomaat, geograaf en geschiedschrijver. Witsen voerde Massa’s
kaart van Rusland in zijn bagage mee, terwijl later nog in zijn boek Noord en
Oost Tartarije uitgebreide citaten uit Mas sa’s werk over Siberië zouden volgen.

Andreas Winius de Jonge (1641-1716)
De vriendschap met Andreas of ‘Andrej Andrejevits’, die op het moment van
Boreels ambassade als tolk voor de Russen werkte, lijkt min of meer spontaan
te zijn ontstaan. Want zoals Witsen het in zijn journaal presenteert, zag hij
Andreas Winius’ vader als het verachtelijke voorbeeld van lieden die om er
beter van te worden in Rusland op een ander geloof waren overgestapt en
daarvoor ‘terecht’ door God met de dood waren bestraft. Dat nam niet weg dat
diens zoon voor Witsen de gunstigst denkbare combinatie van eigenschap-
pen bezat. Andreas Winius verkeerde niet alleen in de hoogste kringen, maar
ook was hij gewiekst en bezat hij naast grote sociale vaardigheden een brede
interesse en een enorme werkkracht. Daarbij sprak hij vele talen. Behalve het
Russisch en Nederlands waren dit Latijn, Duits, Frans en Pools, als gevolg waar-
van hij in de loop van zijn leven een uitgebreide reeks westerse educatieve pu-
blicaties het daglicht liet zien.12 Belangrijk was ook dat Winius diepgaand in
cartografie was geïnteresseerd. In 1667 verscheen van hem het zogenoemde
Wers ten boek, een werk dat in tabellen en plaats beschrijvingen alle mogelijke
routes met hun afstanden naar Moskou gaf. Daarnaast verscheen in 1670 een
kaart van Siberië van zijn hand, waarvan in 1678 en 1683 verbeterde versies
volgden.13

Hoewel Winius altijd een hang naar zijn Nederlandse wortels zou blijven
houden, was hij op het oog volkomen tot Rus geassimileerd. Als kind her-
doopt in de Grieks-orthodoxe kerk, trouwde hij op zijn drieëntwintigste met
een Russin die afkomstig was uit een aanzienlijke familie.14 Daarbij nog opge-
teld zijn grote rijkdom en zijn contacten met de Russische elite, gaf hem dit
toegang tot de hoogste ambtelijke regionen.15 Tegen het eind van de eeuw be-
hoorde Winius zelfs tot de voornaamste vertrouwelingen van de tsaar.
Winius, zijn positie aan het Russische hof en zijn buitengewone carrière zijn
voor Russische historici meer dan eens onderwerp van studie geweest. 

Een opsomming van ambten die hij op de diverse departementen of kan-
selarijen (prikazen) heeft bekleed, laat zien wat Winius’ rol als intermediair
voor Witsen en de stad Am ster dam kan hebben betekend. Zo verwierf hij 
in 1675 samen met zijn broer het postmeesterschap van het Russische Rijk  
(tot 1701); drie jaar later kreeg hij hiernaast de leiding over de   Apothekers   -



Siberische oudheden, waaronder ‘Een Goude Draak en Slang, zynde gedreven werk, met
Turkoise bezet’.
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kan se larij (tot 1703). In 1689 kwamen daar nog de benoemingen bij van
 secretaris van het departement van Buitenlandse Zaken (tot 1695) en die van
hoofd van de reken kamer voor het district Novgorod (tot 1692).

De kroon op zijn carrière bereikte hij in de tweede helft van de jaren negen -
tig door kanselier te worden van het Siberische Departement (tot 1703). Dit
Sibirski Prikaz had tot taak het uitgestrekte Siberië te ontginnen, dat zeer rijk
aan delfstoffen was, die zo belangrijk waren voor de wapenindustrie. Winius
organiseerde de exploitatie van ijzer- en kopermijnen en -smelterijen, zorgde
voor kaarten van het gebied en was verantwoordelijk voor de aanleg van logis -
tiek belangrijke wegen. Van belang was ook dat hij in 1696 de belangrijkste
cartograaf uit die tijd, Semjon Remezov, opdracht gaf om van de uit de acht-
tien bestaande regiokaarten twee over zichtskaarten van Siberië samen te stel-
len. Diens volgende opdracht was in 1699 de regiokaarten te standaardiseren
om ze te kunnen bundelen als boek. Een vertaalde kopie van deze atlas kwam
in Amsterdam bij Nicolaes Witsen terecht.16

Wegens de zojuist aangevangen oorlog met Zweden werd Winius in 1701
ook hoofd van de artillerie – waarmee hij onder meer de verantwoording voor
de productie van kanonnen had – en hielp hij in Moskou een mariniersschool
op te richten, de eerste in Rusland, waar hij zelf ook lessen gaf.

Tussendoor ondernam Winius voor de tsaar bovendien verschillende rei-
zen naar het buitenland. Zo verbleef hij tussen september 1672 en januari
1674 als diplomaat aan de hoven van Londen, Parijs en Madrid, waar hij om
 bijstand moest pleiten in de strijd tegen de Turken. Ook bezocht hij de
Republiek, in 1700 en in 1706. Het eerste bezoek diende om wapenaankopen
en andere zaken voor de tsaar te regelen als wel de vriendschap met Wit sen te
bevestigen met een brief en geschenk van de tsaar. Zijn tweede bezoek had
echter meer weg van een vlucht.17 Vanaf 1702 was zijn positie snel afgekalfd,
vooral door de vijandige houding van Peters vriend, Aleksandr Danilovitsj
Mensjikov. Dat Winius in moeilijkheden verkeerde, bevestigt ook Gijsbert
Cuper – de geleerde Deventer burgemeester met wie Witsen sinds 1683 was
bevriend – nadat hij omstreeks 1711 bij Witsen op visite was geweest. Van
hem vernam hij dat Winius ‘drie of vier jaar geleden’, ontdaan van al zijn
landgoederen en waardigheden, naar Amsterdam gekomen was. Winius zou
Witsen om diens hulp hebben gesmeekt die terug te krijgen; de tsaar was
Witsen immers zeer genegen. Witsen had toen zowel aan de tsaar als aan
Mensjikov geschreven – en, zo noteerde Cuper, zijn tussenkomst had ‘un tres
bon effet’: Winius kreeg gratie en ook gaf de tsaar hem al zijn goederen terug.
Tot in 1708 bleef hij in Amster dam.18 In de tussentijd had Winius zich daar
beziggehouden met kwesties over godsdienst. Hij wilde vooral weten waarin
nu precies de verschillen zaten tussen de Grieks-orthodoxe en de gerefor-
meerde kerk en of het mogelijk was deze twee richtingen in elkaar te laten op-
gaan. Tsaar Peter stelde hierin een bijzonder belang en Wit sen hielp hem
daarbij. Witsen gaf Winius’ vragen door aan de Leidse hoogleraar-predikant
Taco Hajo van den Honert, die daar in brieven antwoord op gaf. Vele jaren
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later, in 1744, bracht Van den Honerts zoon die als Brieven over gewigtige onder -
werpen aan Nicolaas Witsen uit in een boek. De zoon beweert hierin trouwens
dat het de tsaar was die Winius – ‘eenen Man, seer ervaren in den Gods dienst
der Grieken’ – speciaal voor het doorgronden van de gereformeerde gods-
dienst naar Amsterdam toe gezonden had.19 Blijkbaar was niet iedereen even
wijs als Cuper gemaakt.

Winius’ brede georiënteerdheid weerspiegelde zich ook in zijn boekenbezit
en zijn verzameling zeldzaamheden. De nog bestaande lijst boeken laat voor-
al Neder landse werken zien, waaronder een aanzienlijke serie atlassen. Uit
de bewaard gebleven brieven van Witsen aan Winius die tussen 1709 en 1716
werden uitgewisseld, krijgt men de indruk dat hij veel daarvan aan Witsen te
danken had.20 Zo schrijft deze in 1709 dat er nog geen nieuwe ‘vojagien’ (reis-
verhalen) waren uitgekomen, waardoor hij hem alleen de reis van de zeeman
Dampier ‘rontsom de aerde’ kan toezenden. Het boek van Cornelis de Bruyn,
Reizen over Moscovië, door Persie en Indie (1711), schrijft hij in 1712, had hij met
de vloot verstuurd. Verder is in deze laatste brief sprake van een woordenboek
dat zijn Russische neef wenste te hebben en het tijdschrift [De Europische?]
Mercurius, waarvan Winius kennelijk een gretige lezer was, met de vraag of
deze werken al waren gearriveerd. Ook wil Witsen horen of de 97 bijbelprenten
waren overgekomen. ‘Ik weet aen wien ik die heb medegegeven en sal se eisen
indien [se] niet sijn bestelt, heb ’er voor betaelt ƒ 25.’ Een fors bedrag.

Winius bezat ook een platenatlas: deze berust nu in de Academie van Weten -
schappen te Sint-Petersburg. In die atlas bevinden zich enkele honderden
bladen met tekeningen en prenten van vermaarde Nederlandse kunstenaars,
onder wie Jacob de Gheyn, Roelant Savery en Jan van de Velde, en meer dan
dertig tekeningen van Jan Lievens. Onder deze platen zitten ook twee – tamelijk
amateuristisch uitgevoerde – portretten van Winius en zijn vader.

Het verslag van Gijsbert Cuper onthult ook dat Winius een unieke verza-
meling Russische oudheden bezat. Die had hij met opgravingen tijdens zijn
gouverneurschap in Siberië vergaard. Winius deelde zijn belangstelling voor
dit goed met zowel Witsen als tsaar Peter. Gezien Witsens inspanningen voor
het behoud van dit erfgoed, is het aannemelijk dat Witsen hen van de  his -
torische waarde van dit soort bodemvondsten had overtuigd.21 Ondanks 
dat was Winius, toen hij zijn krediet verspeeld had bij de tsaar, er toch toe
overgegaan de gouden en zilveren objecten te versmelten om zijn schuld bij
Mensjikov te kunnen voldoen.

De correspondentie met Winius
Van de correspondentie tussen Witsen en Winius zijn – met grote tussenpozen
in de datering – slechts een vijftal brieven bewaard, en die nog alleen van de
zijde van Witsen.22 Uit de inhoud kan evenwel een veel geregelder briefwisseling
worden opgemaakt. Opmerkelijk is dat ze allemaal van na 1709 zijn, dus ver
na het gereedkomen van Witsens kaart en boek over Tartarije. Niet alle brieven
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verkeren in even goede staat: van sommige zijn de randen afgebrokkeld, waar-
door woorden en – aan de onderkant – hele zinnen ontbreken. De aanhef is
vormelijk, zoals gebruikelijk in die tijd. Witsen spreekt Winius aan met ‘Wel
Edele Gestrenge Heer en Neef’, terwijl hij ondertekent met ‘U Wel Edele gest.
gants ootmoedigen dienaer’ of ‘U Edele gants ootmoedigen dienaer en neef’.
De brieven zijn vooral vriendschappelijke uitingen van weder zijds dienstbe-
toon. Witsen regelt allerlei geldzaken voor Winius, zo ook voor diens in
Amsterdam verblijvende neef, ‘de jonge Buleus’, die vermoedelijk tot de jon-
gelieden hoorde die door Peter hiernaartoe waren gestuurd om tot marinier
te worden opgeleid.23 Daarnaast bestelt Witsen voor Winius boeken en tijd-
schriften, plaatwerken, meetinstrumenten – de laatste bestaande uit een astro-
labium en ‘bombardeer’-kwadranten – alsmede een verrekijker en verschei-
dene ‘globen’. Niet alle bestellingen waren voor Winius persoonlijk bestemd.
De meetinstrumenten en globen waren bijvoorbeeld voor ‘een groot Heer’;
naar valt aan te nemen was dit Matvej Petrovitsj Gagarin, ‘de onderkoning van
Siberië’, van wie in de brieven voortdurend sprake is.

Anderzijds ontvangt Witsen van Winius het concept over het graven van
een gracht die de Don en de Wolga met elkaar moest verbinden. Witsen kreeg
hierbij het verzoek dit in het ophanden zijnde boek van hemzelf over Tar ta rije
en het boek van Cornelis de Bruyn in te lassen en hierbij dan ook de naam van
‘de heer Gagarin’ – die de supervisor van deze werkzaamheden was – loffelijk
te vermelden. Tegelijk verwacht Witsen van Winius geschreven en getekend
materiaal, zoals ‘de geschriften ujt de mont van dien man die in Bucharen -
lant [Bokhara] is geweest’, en ‘het kaertje’ van dat land. Hij waarschuwt Winius
wel van alles een kopie te maken, opdat het materiaal onderweg niet verloren
kan gaan, en ‘dat het ene over zee, en het ander over lant met vrinden die over-
komen’ moet worden verzonden. Ook laat hij bij herhaling nadrukkelijk weten
dat hij gemaakte onkosten bij het verzamelen van nieuwe ‘curieusheden’ heel
graag zal voldoen, met ‘vrintschap of betalinge’. Bepaald makkelijk verliep
het verzoek om materiaal niet; vier jaar later moet Witsen zijn vraag omtrent
de gegevens over Bokhara opnieuw herhalen.24 Voorts vraagt Witsen hem be-
paalde vorsten met wie Winius vriendschappelijke betrekkingen had voor
materiaal te willen benaderen, of hen anders aan hun belofte daaraan te her-
inneren. Het gaat hier onder meer over ‘de prins van Melita’ (Artsjil Bagration,
een verbannen Georgische vorst aan wie Witsen lijsten met vragen had doorge-
geven en om wiens stamboom hij had verzocht) en ‘den Heer’ Matvej Gagarin
– de gouverneur van Siberië tussen 1711 en 1719.25 In 1712 blijkt Witsen ook te
wach ten op de kaart van ‘den Heer’ Boris Aleksejevitsj Golitsyn, die met nog
twee anderen destijds het driemanschap uitmaakte dat in Moskou tsaar Peter
gedurende diens Grote Gezantschap naar West-Europa verving. Interessant is
het contact met de gouverneur ‘Treurnicht’ (Dorotheus O. Trauernicht) in
Jakoetsk. Witsen schrijft in augustus 1715 dat hij benieuwd is wat voor nieuws
hij ‘in onse liefhebberij’ (van zijn expeditie naar Noordoost-Siberië) zal hebben
meegebracht, en ‘meschien is uit Jakutskoj oostwaerts nog nader ontdeckinge
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gedaen’. Trauernicht had verscheidene expedities georganiseerd en een kaart
van Kamtsjatka ontworpen. Hij was ook degene die Witsen het verslag van de
Russische militair ‘Wolodimer Otlasofd’ toezond, die in 1699 door hem met
een groot aantal manschappen erop uit was gestuurd ‘tot verzameling van
schatting en ontdekking eeniger volkeren’ richting Kamtsjatka en de Koe -
rilen.26 Want dat was de enige reden waarom zulke expedities op touw werden
gezet: door nog onbekende volkeren in kaart te brengen konden die onder de
knoet van de tsaar worden gebracht. Dat hield in dat zij daarna belasting-
plicht hadden, hoofdzakelijk in de vorm van sabelpelzen.

In deze aan Winius gerichte brieven springen twee kwesties in het bijzonder
in het oog. Begin 1712 werden Winius en zijn vrouw getroffen door een brand,
die aan de laatste het leven kostte. Daarnaast nemen de affaires met vader en
zoon Gagarin relatief veel plaats in.

De brand geeft een meer persoonlijke kijk op Witsen en zijn relatie met
Winius, die hij aanspreekt met ‘lieve en seer beminde Heer en neef’ en die hij
lief heeft als zijn eigen ‘broeder’. Witsen had al van anderen over de ramp ver-
nomen en overal navraag gedaan, schrijft hij aan Winius, maar ‘nimant konde
mij seggen hoe het met Ued. en vrouwe [...] afgelopen wast’. Hij en zijn vrouw
waren door het verlies van Winius’  echt genote in de allergrootste rouw gedom-
peld, zo betuigt hij. Witsen hoopte dat het hem misschien kon troosten dat hij
haar bij God in de eeuwige vreugde terug zou vinden. Hij waarschuwt Winius
dat zij beiden vanwege hun hoge leeftijd (zeven tig) eveneens aan hun naderend
einde moesten gaan denken. Al was hij ervan overtuigd dat, zolang ze er nog
waren, het beslist door God was gegund elkaar in vriendschap met brieven te
onderhouden en met elkaar te spreken over ‘dingen der werelt in eere en
deugt, over wetenschappen en kennisse’.

Vader en zoon Gagarin
Wat in deze brieven te berde komt over Witsens relatie met vader en zoon
Gaga rin is hier speciaal interessant doordat het licht werpt op de manier waar-
op Witsen met het verlenen van vriendendiensten allerlei begeerd bronnen-
materiaal – in dit geval vanuit Siberië – voor zijn ‘liefhebberij’ hoopte te verwer-
ven. Zoon Gagarin arriveerde in 1711 vanuit Moskou in Amsterdam, samen met
nog 2 hoog adellijke jongens en 43 andere leerlingen.27 Hij behoor de sinds
1702 tot de grote groep jonge jongens over wie tsaar Peter had beslist ze in de
Republiek een opleiding als marinier te geven. Vanwege zijn jonge leeftijd zal
Winius aan Witsen hebben gevraagd een oogje in het zeil op de knul te hou-
den. Nadat deze bij hem op visite was geweest, schrijft Witsen de dag daarop:
‘Ik informeere mij steets op sijn doen, en kan in waerheit niet anders seggen of
hij draegt sig seer wel.’ Hij schrijft dat hij voor een goede meester had gezorgd
die hem les in Frans gaf; het ‘Duits’ (Nederlands) leerde hij in huis, van het volk
waar hij mee omging, en daar begon de jongen nu profijt van te krijgen. Daar -
naast kreeg hij les in navigatie en mathematica en het bespelen van instru-



Uit Scytische graven op gedolven sieraden, waar onder een oorbel met een mensen tand
(rechts), een kom, en Romeinse en andere munten door de gouverneur Matvej Petrovitsj
Gagarin uit Tobolsk aan Nicolaes Witsen toegestuurd.
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menten. Hij was sober, dronk geen wijn. ‘Alleen neem ik de vrijheit te seggen
dat mij dunkt, dat dese jongeman te swack is om ’tzee te vaeren, dat hij segt
verschuldigt te sijn, te moeten doen.’ Als hij daarvan mocht verschoond wor-
den, had de jongen gezegd, zou dat hem aangenaam zijn, ‘dog’, zo haast
Witsen zich te zeggen, ‘dit sijn saeken buyten mij’. Toch wordt de jongen in
1712 op een Nederlands schip geplaatst, Witsen wist niet of het naar Archan gel
was of naar de Sont. Daarna ontpopte de jongen zich in zijn ogen als een losbol
van formaat – in drie volgende brieven maakt Witsen gewag van de enorme
sommen gelds die hij verbraste. In 1716, na zeker vier jaar van huis te zijn  ge -
weest, reisde de jonge Gagarin weer naar Rusland terug. Daar wachtte hem een
bruid uit de aanzienlijke familie Sjafirov. Witsen eindigt dit verhaal met op-
nieuw op te merken dat deze jonge heer hier, maar vooral in Enge land en
Hamburg, ‘veel dusenden [had] geconsumeert’.

Wellicht om gegarandeerd te zijn van een goede substituut-vader ofwel
patroon voor zijn zoon had Gagarin Witsen toegezegd allerlei bijzonders op te
zullen sturen. Gagarin was net (in 1711) benoemd tot gouverneur van Siberië.
Al zeker vanaf 1712 begint Witsen er bij Winius op aan te dringen dat deze
vorst zijn belofte zal houden en dat deze hem antiquiteiten en medailles of
penningen had beloofd. ‘Hij sal mij [dan] groot vrintschap doen, en ik wil het
dridubbelt vergelden.’ Hij twijfelde niet aan Gagarins woord, en dat hij zijn
belofte zou houden, maar het zou wel schelen als Winius hem met een briefje
hiertoe wilde aanmanen. Al waren het maar de ‘aftekeningen’ op papier van
die curieusheden, die hij hem in een brief over land kon toezenden, ‘ik sal ’er
mede sijn vermaekt’. In een latere brief schrijft Witsen nog eens dat hij van
Gagarin geen geschenken verlangt, want ‘om de wille van Uedele wil ik aen
hem vrintschap bewijsen, sonder giften, dog als sijn Edele mij curieusheden
of van berigten, of beschrijvingen, of tekeningen van een of ander of kaerten
der landen daer hij heeft geweest geliefde mede te deilen, als desulke onder
hem berusten, sulx soude mij niet onaengenaem sijn’. En even verderop spe-
cificeert hij nog maar eens:

Misschien heeft de heer Gagarin wel aentekeningen gehouden van de seden,
en het geloof der menschen die rontsom Nertsinskoy wonen, van hare
 dragten in kleding, van haere huisen, vande vruchten die aldaer vallen etc etc.
dog ik wil so een groot heer met sodanige klijnigheden niet vermoeijlijken, 
of hem iets vergen ten waere hij uijt eijgen beweging sodanige curieusheden
wilde communiceren, dog gelieve daerom niet te vragen, dog Uedele konde
van verre wel eens uitschieten, en seggen dat ik vermaek schenke met kennis
van alsulke dingen.28

Witsen wil de curiositeiten heel graag hebben, maar hij is bang dat hij Gagarin
met zijn aandringen zal ontrieven, dus het moest allemaal geschieden met de
grootste tact.

Met de gouverneur Matvej Petrovitsj Gagarin is het uiteindelijk slecht af-
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gelopen. Ook hij had zich uiteindelijk de woede van de tsaar op de hals ge-
haald. Hij werd ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben uitgegeven voor
privédoeleinden, steekpenningen te hebben aangenomen, hij had koop lieden
uit de goederenkaravanen van China naar Moskou bestolen en zich dia manten
toegeëigend die bedoeld waren voor de ring van de tsarina. In 1721 werd hij
opgehangen en werden al zijn goederen geconfisqueerd.29 Witsen was toen
echter reeds vier jaar dood.

‘Zeker Heer van aenzien en geleertheit’
Gezien de grote vriendschap die uit deze – late – brieven van Witsen aan
Winius spreekt en hun langdurige contact is het vrij opmerkelijk dat Winius’
naam in geen enkel geschrift van Witsen te vinden is. Niet in zijn journaal van
de reis naar Moskou, niet in Scheepsbouw en Bestier, niet in de twee edities van
Noord en Oost Tartarije en, voor zover dit valt te overzien, ook niet in zijn be-
waarde brieven. De enige keer dat hij genoemd staat is in het door Gijsbert
Cuper bij Witsen in zijn studeerkamer genoteerd gesprek, en in dit geval zelfs
vrij uitgebreid. De aanleiding was de mysterieuze plant ‘boranitz’. (Het verhaal
ging dat die levende lammetjes kon baren. Witsen geloofde dit, maar ‘un gou-
verneur de Siberie nomme Andreas Winius’ had hem uit de droom geholpen.
Uit Cupers handschrift blijkt overigens dat hij ‘Andreas Winius’ naam er later
aan toe had gevoegd.) Cuper noteerde daarnaast dat deze gouverneur ‘etoit en
grande reputation’, dat hij enkele jaren terug in Amsterdam was geweest, dat
hij zijn verzameling Siberische antiquiteiten had moeten laten omsmelten,
en dat hij bij grafheuvels opgravingen had laten doen, waar Witsen een spiegel
en twee afgodsbeeldjes aan dankte – ‘Que ce Gouverneur etoit né Moscovite,
mais que ses ancetres etoient d’Hollande’ – en dat de burgemeester deze gou-
verneur al veertig jaar, sinds zijn verblijf in Moskovië, kende. Aan het slot
schrijft Cuper dat Witsen in afwachting was van ‘des observations et des rare-
tez’ van Winius.

In Noord en Oost Tartarije vinden we Winius alleen onder vage titulaturen
in zekere berichten terug als van ‘zeker Heer van aenzien en geleertheit, welke
alle de hier in vermelte Landen in eigene perzoon heeft bezichtigt, en aen my
dit mede gedeelt’ (in dit geval over Tartaarse volken).30 Over de vraag waarom
Witsen Winius’ naam zó grondig achterhield, kan slechts worden gegist.
Andere hoge Rus sische informanten, zoals het hoofd buitenlandse zaken
Fjodor Golovin, noemt hij immers wel. In brieven aan Winius verkondigt hij
zelfs dat hij een aantal aanzienlijke zegslieden – als Matvej Gagarin en Artsjil
Bagration – speciaal ‘eer aan wil doen’ door hun een vermelding in Noord en
Oost Tartarije te geven.31 Hij verzoekt Winius daarvoor hun precieze titels aan
hem te geven. De vraag is: waarom gold dit dan niet voor Winius? Want in
Winius’ geval is het temeer opmerkelijk daar Witsen tijdens het bezoek van
tsaar Peter aan Am ster dam van de vorst uitdrukkelijk de wens te horen kreeg om
zowel met zijn werkzaamheden aan de kaart over Tartarije als het geschreven
commentaar erop voort te gaan, en daarvoor moest hij immers ook informatie
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van Winius ontvangen. Zou het misschien in de concurrentiesfeer moeten wor-
den gezocht? Want in de republiek der letteren werd Witsen zeer geacht om zijn
geografische onderzoek. Binnen Europa was hij de eerste die met zo’n  uit -
gebreide en  ge detailleerde kaart van dit als terra incognita bekendstaande
 gebied aankwam. Of gebeurde het verzwijgen op Winius’ eigen verzoek en ge-
schiedde het uit voorzorg en voorzichtigheid? Inderdaad had Winius alle
reden om beducht te zijn voor de jaloezie en willekeur aan het hof, waarvan
hij ten slotte ook werkelijk het slachtoffer zou worden. Daar staat tegenover
dat Witsen de toestemming en volle medewerking van de tsaar voor het in
kaart brengen van de Tartaarse gebieden had toegezegd gekregen.

Maar het volgende is wellicht evenzeer aannemelijk. Want ook al zouden
Witsen en Winius sinds hun ontmoeting in 1664 altijd contact met elkaar
blijven houden en daar de nodige voordelen aan hebben ontleend, dan nog
hoeft dit niet te betekenen dat de relatie altijd van dezelfde vriendschappelijke
en familiaire statuur is geweest. Er valt veel voor te zeggen dat hun con tact pas
met het aantreden van Peter weer nauwer is aangehaald – en dan toch vooral
op ambtelijk niveau32 – en dat hun relatie pas tot werkelijk familiare vriend-
schap is uitgegroeid dankzij Winius’ twee verblijven in Amsterdam in 1700 en
tussen 1706 en 1708. Zeer waarschijnlijk is de familieverwantschap ook pas
toen geopenbaard. Hierop wijst Witsens slordige latere toevoeging in inkt van
de Winius-tak in het voor het overige door een professionele kunstenaar met
wapens en kwartieren getekende deel i van zijn familieboek ‘Geslagt regis -
ters’. Ook is het vreemd dat Winius toen hij in geldnood zat zijn bijzondere
verzameling Siberische oudheden niet aan Witsen had verkocht, die immers
zeer gebrand op dit soort rariteiten was. Witsens opmerking in zijn brief aan
Winius uit 1715 over hun vriendschap is daarom misschien wel zo veelzeg-
gend als hij schrijft: ‘Niettegenstaande dit alles, onse vrintschap is so groot
en langwijlig geweest en Uedele heeft mij so menigen braven curieusitejt toe-
gesonden en vereert [...].’ In dit citaat over hun vriendschap rept hij met geen
woord over Winius’ bijdragen inzake Witsens cartografie van Tarta rije. Als
Winius van veel invloed hierop was geweest had Witsen er hier, op deze plaats
en met zeker één been al in het graf, toch immers wel een dankbaarder en ge-
richtere opmerking over gemaakt? Alles bijeen genomen zou je daarom kun-
nen stellen dat Witsen en de stad Amsterdam vanaf omstreeks halverwege de
jaren tachtig commercieel gezien een vruchtbare relatie met Winius hebben
gehad, maar dat zijn eigen inbreng aan Witsens kaart en het gedrukte erbij be-
horende boek niet essentieel is geweest. Tenminste niet essentiëler dan de
bijdragen van al die andere Nederlanders – en niet te vergeten Russen, Polen,
Grieken, Duitsers, Engelsen, Perzen en Armeniërs met wie Witsen in betrek-
king stond en van wie Witsen door de jaren heen verslagen, rapporten, routes,
tekeningen, kaartjes, gemeten afstanden, objecten en nog talloze andere
zaken ontving.
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Adviseur van de Russische troon

Wel had Winius als nieuw aangesteld uitvoerend hoofd van het departement
van Buitenlandse Zaken vrijwel zeker de hand in het volgende. Wit sen was in
1689 nog niet koud terug van zijn moeizaam verlopen diplomatiek verblijf in
Enge land, of hij ontving  van de twee tsaren van Rusland het verzoek zijn ge-
dachten eens op papier te zetten over de vraag hoe de koophandel tussen het
Moskovische Rijk en China en Perzië het best plaats kon vinden.33

Wat de twee tsaren van Rusland aangaat: na de zesjarige regering van tsaar
Fjodor iii, waaraan in 1682 door zijn dood een einde was gekomen, deelden
de twee halfbroers Ivan en Peter de troon. Vanwege het conflict over de opvol-
ging tussen de rivaliserende clans van de eerste en tweede vrouw van hun vader
Aleksej Michailovitsj waren zij als de respectieve troonpretendenten samen op
de troon gezet. Omdat Ivan, de oudste, fysiek en geestelijk te zwak was om te
regeren en Peter nog slechts tien jaar en dus te jong, was hun (half) zuster Sophia
als regentes aangesteld. Na twaalf jaar geregeerd te hebben werd zij in oktober
1689 door Peter afgezet en verbannen naar een klooster. Hoewel Peter vanaf
dat moment feitelijk de macht in handen had, was hij nog steeds niet tot rege-
ren bereid, een situatie die pas in 1696 met de dood van Ivan zou eindigen.
Ondertussen werd het bestuur van het land door anderen waarge nomen. Wie
de directe verantwoording voor het verzoek aan Witsen had, is daarom niet be-
kend. Aanspraak maken de volgende drie Russen: Boris Golitsyn, Jakov Dolgo -
roeki of Jemeljan Oekraintsev.34 Maar het is verleidelijk toch ‘Andrej Vinius’
hiervoor als de meest aangewezen persoon te zien. Hij stond immers al sinds
1665 met Witsen in contact, waardoor hij goed op de hoogte was van zijn acti-
viteiten. Bovendien had Winius hem nog onlangs in 1687 verzocht om een
honderdtal portretten van regentes Sophia te laten drukken.35

Daarbij komt nog de vraag of het verzoek afkomstig was van het oude be-
wind of van de nieuwe regering. Gezien het belang voor Amsterdam en de grote
eer, zal Witsen er geen maanden overheen hebben laten gaan om de brief te
beantwoorden, wat het waarschijnlijk maakt dat het verzoek van na de machts-
 wisseling dateert. Hoe dan ook, Witsen had zijn reputatie in Moskovië kennelijk
reeds lang gevestigd, gelet op Van Kellers brief waarin deze begin 1687 de
Staten-Generaal van de komst van de ambassade van Jakov Dolgoroeki aan
Amsterdam verwittigde. Daarin deelt hij mee dat Witsen zowel aan het Rus -
sische hof als bij alle andere aanzienlijken in hoge achting stond. Bij gevolg
was het de gezant Dolgoroeki toegestaan met Witsen vrijelijk over alle nood-
zakelijke kwesties te spreken.36 Aan dit ongekende vertrouwen had zeker bij
gedragen dat Witsen vlak daarvoor zijn grote kaart van Tartarije aan het hof
had toegestuurd. Immers, in de voorrede van zijn later gedrukte commen-
taarboek rept hij van een ‘voorrecht’-brief (privilege toekenning) uit 1687
waarin hij uit naam van de twee tsaren voor de kaart wordt bedankt en aange-
moedigd wordt om met zijn onderzoek in voort te gaan.

Witsens antwoord op het Russische verzoek dateert van 31 januari 1690.
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Een opmerking uit de brief wijst erop dat Witsen reeds in een eerder schrijven
sug gesties had laten horen over de geweldige kansen die de handel op China
en Perzië bood, want hij begint zijn reeks adviezen met ‘so segge nogmaals’
dat de handel op China voor Rusland ‘een goudmijn’ is. Het is dus zeer wel mo-
gelijk, gezien ook de afhoudende reactie van 27 mei, dat Witsen er de initia-
tiefnemer van was.

Hoewel de aanhef en de afsluiting van de brief gericht waren tot de ‘Wel -
edel Gestrenge Heer Baron’ (Johan Wilhelm van Keller, de Nederlandse resi-
dent te Moskou), was de inhoud tot de tsaren gericht. Witsen had hem door
een secretaris laten uitschrijven: alleen de laatste woorden en de signatuur
zijn van zijn hand. De tien pagina’s omvattende brief is in veel opzichten be-
langrijk, zo niet cruciaal om te begrijpen wat Witsens bezieling en werk voor
Rusland inhield; tegelijk toont hij ook de belangrijke plaats die de  Amster -
damse burgemeester voor de Russen innam. Want met dit verzoek erkende
het Rus sische hof niet alleen zijn deskundigheid, maar ook dat het het hof
daaraan ontbrak.

Waarom de kwestie van de handel tussen Rusland, China en Perzië in deze
roerige tijd van machtswisselingen nu ineens opportuun geworden was, vraagt
enige verklaring. Na drie decennia van schermutselingen tussen de Russen en
Chinezen in het grensgebied bij de rivier de Amoer wist Fjodor Aleksejevitsj
Golovin in 1689 te Nertsjinsk de vrede tussen beide landen te bewerkstelligen.
Kwesties die bij de Chinezen irritaties veroorzaakten, waren de bouw van een
fort en de jacht van de Russen op sabeldieren op Chinees grond gebied, aange-
zien dit bont veel geld opbracht. Witsens hoofdstukken over Siberië en ‘Dauria’ in
Noord en Oost Tartarije tonen aan dat hij zowel vanuit Rusland als vanuit Peking
zeer goed was ingelicht over de oorlogshandelingen en de motieven ervoor.

Witsen was uiteraard verguld met het verzoek. Na al die jaren onderzoek
kon hij zijn mening met argumenten kenbaar maken en de besluitvorming in
een richting sturen die voor de Hollandse kooplieden het wenselijkst was.
Bijgevolg nemen zijn dankbetuigingen en loftuitingen een heel vel papier in
beslag. Als eerste herinnerde hij de tsaren aan de bijzondere ontmoeting die
hij 25 jaar terug met hun vader zaliger had gehad, met de woorden, ‘die mij met
sijne eigene mon dige aanspraak begenadigt heeft in presentie van het gant-
sche Hof, en sijn aan mij particulier op desselfs bevelen bijsondere beleeft -
heden geschiet’. (In Witsens journaal ‘Moscovische Reyse’ wordt deze ont-
moeting weliswaar tot in detail beschreven, maar hij laat achterwege wat nu
die bijzondere gunsten inhielden en waarom hij – de familie Witsen – hier-
voor in aanmerking kwam.) Sindsdien had hij niet nagelaten, zo verklaarde
hij, waar hij ook op de wereld was, en dat was ‘in meest alle gewesten van
Europa’, in woord en geschrift de lof over de Russische troon uit te roepen,
‘gelijk ik mede na mijn  gering gesag en magt altoos hebbe geïvert de gesand-
ten van Haar Zaarze Majesteiten te doen onthalen in deze landen en in onze
Stad’. Hij beloofde dit zijn leven lang te blijven doen, ‘en sal noit na laten
Haere Zaarze Majesteiten roem loflijk uit te blasen, alom haar afgesanten
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vrindschap bewijsen, haere ingesetenen en onderdanen beste te raden en na
mate van occasie so veel goed te doen als my mogelijk sal zijn’.

Niemand kan beweren dat Witsen zich niet aan zijn woord gehouden
heeft. Ook voelde hij zich geroepen de tsaren te verzekeren dat wat hij in deze
brief te zeggen had uit de grond van zijn hart kwam en alleen om bestwil van
hem en zijn onderdanen was ‘sonder enig het minste opsigt van particulier
intrest’. Tegenwoordig kijkt men hier wat vreemd tegen aan, zeker voor een
burgemeester van de belangrijkste handelsstad ter wereld, maar toen golden
andere conventies en het spreekt vanzelf dat Witsen alles te winnen had bij
een goede relatie met het Russische hof.

Het is typerend dat Witsen zijn betoog aanvangt met de troon erop te wijzen
hoe de Nederlandse Republiek en in het bijzonder de stad Amsterdam groot
en machtig geworden was, namelijk door alle vreemdelingen vrij toegang te
geven zolang zij zich aan de wetten van het land hielden. Dit hield in dat ieder-
een de vrijheid had om hier handel te komen drijven, dat zij niet meer belas-
ting hoefden te betalen dan de eigen inwoners, en dat een vreemde ook de vrij-
heid behield weer met have en goed te vertrekken wanneer hij dit verkoos. Het
succes van deze benadering werd door Witsen opzettelijk zwaar onderstreept,
want Nederlandse kooplui ervoeren in Rusland immers op alle genoemde
punten exact het tegendeel.

Om zo veel mogelijk winst uit deze goudmijn te halen hoefden de tsaren
daarom niets anders te doen dan in China rond te trompetteren dat er in Rus -
land een vrije markt voor koopwaar was, waar ieder vrij kon komen en gaan,
‘ventend onder een matelijk tol voor sijn Majesteit hunne waeren, met permis-
sie om die terug te brengen by gebrek van verkoop, en te mogen verkopen son-
der onderscheit aan elk een’. Witsen laat merken dat hij wist dat het oosterse
volken niet was toegestaan in Moskou en Archangel vrij hun waren te verkopen;
dit nu is schadelijk voor de handel, betoogt hij.

De suggesties die hij hierna laat volgen, hadden behalve de vrijheid, veilig-
heid en kwaliteit van reizen ook de tolheffing en de rol van Nederlandse kooplui
in de doorvoer uit de twee stapelplaatsen Moskou en Archangel ten doel. Om
heel Rusland profijt en gemak van de Chinese waren te kunnen laten ondervin-
den, stelt hij voor dat ‘enigen van de aanzienlijkste kooplieden van onze natie’
de waren in grote hoeveelheden uit Archangel en Moskou zouden verschepen,
en daarvan zou Zijn Majesteits tol dan eveneens aanmerkelijk profiteren. Al
moet er bij het heffen van tollen altijd op worden gelet, schrijft hij, dat ze niet te
veel worden opgevoerd, want – dit had hij zelf bij ondervinding geleerd – een
met mate geheven tol zou Zijne Majesteit meer profijt opleveren dan een hoge.

De situatie in China was zodanig, zo betoogde Witsen, dat de Chinese kei-
zer alle medewerking zou verlenen aan het treffen van een goede handels-
overeenkomst. Brieven die hij uit Peking had ontvangen, hadden hem hiervan
overtuigd. Witsen citeert passages uit een brief, die de effecten beschrijven
van het samentrekken aan de grens van de ‘Moscoviters’, die tot vijfduizend
man waren aangegroeid. De gealarmeerde Chinese keizer was bij de jezuïet
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Ferdinand Verbiest te rade gegaan, ‘die hem ses kopere mortiers maakte om
in de oorlog te gebruiken, en dese quanten dienen dus een Heidens Koning
tegen de Kristenen in advis en daat met het maken van oorlogs instrumenten,
die sy bevorens niet en kenden’.37 In weerwil van Witsens verontwaardiging
had hij tezelfdertijd aan dezelfde jezuïeten wel zeer veel belangrijke informa-
tie uit China te danken. Dit leest men ook in de inleiding van Noord en Oost
Tartarije (1705), waarin hij met respect spreekt over – de inmiddels overleden
– Verbiest, wiens wereldkaart hij kende en van wie hij lange verslagen in zijn
boek citeert. Over heel Europa was onder de christenen de verontwaardiging
over de kanonnenfabricage echter groot. De Russische troon reageerde hier-
op in 1685 zelfs met de verbanning van alle jezuïeten uit het rijk, en dit was
Witsen uiteraard niet onbekend.38

Om de zaak in de gaten te houden zond keizer Kangxi 18.000 man naar de
Moskovische grens. ‘Uit welke dingen te bespeuren is hoe men in Sina de magt
van zijn Zaarze Majesteit vreest’, benadrukte Witsen nog maar eens. Hierdoor
zou het makkelijker zijn goede voorwaarden te bedingen voor een vrije im-
port- en exporthandel. Op de weg tussen Rusland en China vielen aantrekkelij-
ke koopwaren te halen, als allerlei soorten verfstoffen, kristal en kruiden, waar-
van de handel nu stillag.

Curieus is ook te vernemen dat Witsen de Russische tsaren erop atten-
deert hoe makkelijk ze het gebied bij de monding van de Amoer, dat rijk was
aan pelterijen, zouden kunnen bezetten:

Ik sal nu niet spreken hoe en op wat wyse Sijn Zaarze Majesteit sig sterk en
vast ja onwinbaar kan maken aan de so vermaarde rivier Amura waar van aan
my uit Pekin een perfecte aftekening is toegesonden hoe aldaar vele kostelyke
pelteryen konnen werden versamelt tot profyt van haere Zaarze Majesteit daar
het volk swak is en geen oorlog gewent, so dat seer ligt onder het gesag van
haere Majesteiten soude konnen werden gebragt, ja sig van selve des geport
apparentlyk onder zullen begeven.

Door de gunstige ligging van het gebied hadden zij ook geen concurrentie te
duchten:

En is in dezen seer notabel dat geen europiaens of Asiatisch prins of volk
Haere Zaarze Majesteiten deze voordelen kan ontsetten of afhandig maken,
vermits de situatie wesende het onmogelyk dat enig europiaen buiten de
 ingesetenen van haar Zaerze Majesteiten daar ontrent kan komen, gelyk so
onmogelyk is voor een uitlander in de Sibiersche gewesten te komen buiten
behagen van Haere Zaarze Majesteit als het mogelyk is Sterren van den Hemel
te rukken, wes die landen en het benicifen [de beneficiën] daar over na Sina
tot in alle eeuwen particulierlyk voor de ingesetenen van haare Majesteiten
blyft geconcentreert, so dat men in Mosco buiten alle jalousie voor andere in
die gewesten handelen en profyt maken kan naar welgevallen.
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Commercieel gezien was er geen land dat beter gesitueerd lag dan Rusland,
beweerde Witsen; hier hoefden zij niet geheimzinnig over te doen. Om duide-
lijk te maken hoe goed hij ter zake kundig was, schrijft hij dat hij uit China al
lange tijd veel informatie bezat over het grensgebied buiten de Chinese Muur,
‘die spaart God my leven ik in kaart brengende aan haere Zaarze Majesteiten
offeren zal’, maar zijn Engelse gezantschap (in 1689) had zijn ‘studie’, zoals
hij zijn onderzoek noemde, achterop gezet. Met de kaart bedoelde Witsen niet
de grote wandkaart van Noordoost-Tartarije, maar een dubbelfolio, voor het
boek bestemd.39

Het in bezit nemen van het deltagebied van de Amoer had nog een ander,
minstens zo belangrijk voordeel. Hier zou dan ‘Godes Heilige woord’ kunnen
worden voortgeplant, immers een van de pijlers waarop Witsens onderzoek
was gestoeld. Witsen betuigt dat hij sinds zijn verblijf 25 jaar geleden in Mos -
kou overal de manier had geroemd waarop de Russische tsaren Siberië en zo
veel andere landen en rijken aan hun kroon hadden gehecht ‘sonder storting
van bloet met aanwinninge van soo veel hondert duisenden van menschen inde
schoot vande Christelyke godsdienst’. Hier klinkt duidelijk zijn overtuiging
dat kolonisering van heidens gebied een loffelijke daad was, omdat het behalve
handel tevens de kerstening van de bewoners meebracht. De laatste adviezen
verraden dat Witsen het verdrag van Nertsjinsk zelf niet onder ogen had ge -
had, aangezien de Russen hierdoor hun greep op het Amoergebied juist verlo-
ren. Pas ruim anderhalve eeuw later kon dit verlies worden tenietgedaan met
de bezetting van het land aan de benedenloop van de rivier.40

Dezelfde principes van vrijhandel voor iedereen bepleitte Witsen ook voor
de handel met Perzië. De route voor de zijde die nu met grote onkosten vanuit
Gilan en Masanderan met kamelen over land werd vervoerd, zou beter over
Astra kan, Moskou en Archangel kunnen lopen, suggereerde hij, waarbij de
Russen dan beter dwars over de Kaspische Zee naar de ‘Exusrivier’ (de Oxus)
konden varen dan de kustlijn volgen.

Zijn opmerkingen over de handel met China waren maar voorlopig en al-
gemeen, maar hij was gaarne bereid ‘om breder openingen te geven’ over hoe
de waren met de meeste winst naar en van China konden worden gebracht;
Witsen wilde zijn kennis over China – die reikte van de rivier Ob tot binnen de
Chinese Muur – en hoe men daar het best heen kon reizen, gaarne met hen
delen, ‘als ik maar weten zal wat haere Zaarze Majesteiten mij believen te ei-
schen, ik sal my gelukkig prijzen van met haar bevelen [te] mogen werden ge-
honoreert’. Na nog enig verder gepluimstrijk eindigt Witsen de brief met de
wens dat zij tot in lengte van dagen over ‘de wysheit van Salomon en geluk van
David’ moch ten beschikken. Dit was een wens die hij speciaal voor vorsten en
regeringsleiders reserveerde; men vindt hem bijvoorbeeld ook in zijn corres-
pondentie met stadhouder-koning Willem iii terug, en in die aan het latere
hoofd buitenlandse zaken Fjodor Golovin.

Bij de brief ingesloten voegde Witsen ter onderstreping van het betoogde
ook zijn grote kaart van Noordoost-Tartarije – een tweede kaart, want vier jaar
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eerder had hij meteen na zijn verschijnen in 1687 ook al een exemplaar naar
het hof toe gestuurd.41 Voor al deze ‘blijken van wijsheid en goede wil’ ver-
kreeg Witsen toen op 15 mei 1690 als dank een oekaze om koophandel op
Rusland te drijven. Een facsimile van de in het cyrillisch geschreven brief is in
kopergravure in de eerste uitgave van het boek Noord en Oost Tartarije (1692)
te vinden. De passage over de koophandel – in de aan Scheltema ontleende
vertaling – luidt:

Wij groeten U vriendelijk, wij loven U, en houden ons overtuigd, dat gij op
 dezelfde manier in het vervolg ons, Groote Souvereinen, onze Czaarsche
Majesteit zult willen dienen in de voornoemde gevallen, zoo wel als in andere
zaken van staat, en dat Uwe Edelheid het zich ten pligt zal maken, in alles ons
voordeel te behartigen, waardoor gij vermeerderen zult onze genegenheid 
en de dankelijke erkentenis van onze Czaarsche Majesteit, welke gij zult
 vinden, dat bij alle gelegenheid met goedwilligheid zal worden getoond, zoo
in het reeds gemeld opzigt van de meergemelde zaak van de koophandel, voor
welke een ukase zal worden gegeven, en de toelating of permissie van onze
Czaarsche Majesteit zal worden uitgevaardigd.42

De ene dienst was de andere waard, zo was heel duidelijk hun boodschap. Als
Witsen zou voortgaan met zo goed de zaken van Rusland te behartigen, namen
de genegenheid en erkentelijkheid van de tsaren in dezelfde mate toe, en die
werden altijd in gunsten omgezet. Het is niet bekend op wat voor soort koop-
handel de tsaren hier doelden, noch waar die plaats moest hebben en hoe lang
de vergunning van kracht was.

Tien maanden later, op 5 maart 1691, kreeg Van Keller in de Posolski Prikaz,
het departement van Buitenlandse Zaken, het antwoord op Witsens sugges-
ties over de koophandel. Kort samengevat kwam het erop neer dat zijn voorstel -
len niet zomaar gerealiseerd konden worden en veel ‘moeite’ zouden vergen.

Evert Ysbrants Ides en Adam Brandt
De in 1689 te Nertsjinsk gesloten vrede met China had behalve het bovenge-
noemde verzoek aan Witsen over het drijven van koophandel ook het zenden
van een Russische ambassade naar het hof van Peking tot gevolg. Het werd tijd
om vaste afspraken over de handel te maken, want er waren opnieuw geschillen
bij de grens geweest. Evert Ysbrants Ides kreeg in 1692 op eigen verzoek de
opdracht de ambassade te leiden. Ides was in Glückstadt geboren, waardoor
hij door de Russen ‘de Holsteiner’ werd genoemd, maar zijn ouders kwamen uit
de Republiek. De tsaar gelastte Ides tegelijk een zorgvuldig verslag van de reis te
maken teneinde het later voor de ‘naau keurige waereld’ naar buiten te kun-
nen brengen. Onder het gevolg bevond zich daarom ook een kunstschilder,
Jean George Weltsel uit Sleeswijk, maar deze overleed al spoedig onderweg.
Ides’ ambassade is hier van belang, omdat Witsen nauw betrokken was bij de
voorbereiding van de reis en de latere uitgave van het verslag.
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Het gezantschap bestond uit negen Russen en twaalf Duitsers, van wie de
Lübecker koopman Adam Brandt tot secretaris was benoemd. Eenmaal bij de
Chinese Muur aangekomen was zijn gezelschap door begeleidende militairen
uitgegroeid tot vierhonderd man, wat de tocht niet bepaald eenvoudiger maak-
te. De gekozen ‘Tsitsikan’-route vergde heen en terug bijna drie jaar en was
door onbegaanbare wegen, slechte weersomstandigheden, honger, kou en
nog talloze andere ontberingen ongewoon zwaar. De eerste gezant die naar
China was gereisd had er heen en terug zelfs zevenenhalf jaar over gedaan, ‘zoo
woest en onbekent zijn toen die wegen geweest’, schreef Witsen. Ides’ voor-
gangers Milovanov (1670-1672) en Spathari (1675-1677) hadden er in beide ge-
vallen twee jaar over gedaan. Ides wist dus wel waar hij aan begon.43

Hoewel het gezantschap op niets uitliep en de meegebrachte geschenken
door de Chinesen waren geweigerd, ontving Ides van de tsaar na terugkomst
het privilege om als inwoner van de staat Moskovië in Holland te doen druk-
ken en naar het Mosko vische Rijk te importeren ‘tabellen met bijschrift in kaar-
ten en in boeken van de steden, landen en rivieren van ons Siberische Rijk en
van het Chinese gebied, onder de naam van [...] Onze Tsaarse Majesteit, in de
Slavische en Holland sche talen.’44

Voor de tenuitvoerlegging hiervan maakte Ides gebruik van de bemidde-
ling van Wit sen. Hij stuurde Witsen zijn ‘papieren’ om uit te geven, samen
met de door hem getekende kaart en een uit topografische notities bestaand
geschrift van een Kantonees. Leibniz was al in 1697 op de hoogte van Witsens
rol hierin, dus toen in 1704 de publicatie uiteindelijk een feit was, waren er
heel wat jaren verstreken.45 Witsens editoriale hulp wordt ook in het voorbe-
richt van de uitgever François Halma gememoreerd en Witsen bevestigt het
in een brief aan Cuper, maar het staat niet in de titel vermeld. Bij de Engelse
vertaling van twee jaar later is dit overigens wel het geval.46 Tegen over Cuper
merkte hij op dat Ides’ eigen manuscripten ‘op sijn Ham burghs of Nedersax
seer confuus geschreven waren’. Dat is niet bepaald verbazend, gezien de ont-
beringen op zijn reis. Maar omdat Halma de lezer in de inleiding uitvoerig
over het bedrog van reisverhalen onderhoudt, waar van de talrijke bewerkin-
gen de authenticiteit doorgaans geweld aandeden, is dit goed te weten. Want
Ides’ verslag was uiteraard uitgegeven zoals het was. Wel had hij de stijl hier
en daar wat beschaafder moeten maken en had hij soms wat veranderd aan de
stelwijze en samenvoeging van woorden, maar de feiten waren onaangetast.
Daar en tegen wordt door hem met geen woord over een vertaling van de tekst
gerept, of de, gegeven Witsens uitlating, zware redactie die eroverheen was
gegaan.

Intussen wekt ook Ides’ opdracht aan de tsaar al les zins de indruk dat hij
uit de pen van Halma was gevloeid. In de opdracht wordt voornamelijk in
lovende zin over de exploratie en handel in grondstoffen van het Russische
Rijk gesproken. Wat dat betreft was het een paradijs, een land van melk en
honing gelijk – ‘want waar zyn ’er voordeelen in de waereld die men hier niet
zal vinden?’ leest men. ‘Wat rykdommen en bergstoffen, als gout, zilver,
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koper, yzer, salpeter, zwavel, zout en diergelyke, besluit de aarde niet in haa-
ren schoot, die tot dezen tyd noch niet aan ’t licht zyn gekoomen, maar tegen-
woordig door Uwe Czaarsche Majesteits landsvaderlyke goedertierenheit en
wyze regeering, als naar hunne slakinge en vryheit zuchten?’ De genoemde
commercieel belangrijke grondstoffen komen in Ides’ verslag zelf echter niet
aan de orde en moeten daarom op wens van Witsen (en de tsaar) zijn inge-
bracht.

Halma was ondertussen ook al druk bezig met het persklaar maken van
de tweede editie van Noord en Oost Tartarije, zo kondigt hij in het voorbericht
aan. Ides’ werk moet daarom slechts als een voorloper worden gezien ‘van het
groot uitmuntend werk, ’t geen de waereld eerlange heeft te wagten, door de
penne van den Weledelen Grootachtbaaren Heere, Nicolaas Witsen, Burge -
meester der Stad Amsterdam’, schrijft hij. Het is wel opmerkelijk dat Wit sen
in zijn magnum opus slechts eenmaal aan Ides’ verslag refereert, en wel met
de vermelding dat de publicatie nakend was, ‘wes daer van in dit Werk geheel
zal zwygen’.47 Elders in Noord en Oost Tartarije citeert hij wel passages uit
brieven die de gezant hem had geschreven over de locatie en naamgeving van
kwestieuze plekken op de kaart. Zo had Ides door nauwkeurig navraag te
doen en het verwerven van een Chinese kaart begrepen dat het landschap
‘Leaotung’ buiten de Chinese Muur lag en niet daarbinnen – anders dan dat
Witsen het op de kaart had gezet. ‘Ik kan schier niet uitdrukken, hoe vreemt
het my voor komt,’ was Ides’ commentaar, ‘dat de geene die in Sina, als gezan-
ten van den Heer Generael uit Batavia, voor dezen gezonden zijn geweest, zoo
jammerlijk van het Noorder en Ooster-deel van Sina en Tartarye schryven, en
oordeelen daer van als de blinde van de verwe [over de kleur].’ Witsen citeert
ook zijn mening over Hokkaido (‘Jesso’), dat volgens Ides niet aan Tartarije
vastzat, en over topografische bijzonderheden van plaatsen en rivieren rond
de ‘Ys kaap’.48 ‘Hij was mijn vrint,’ schreef Witsen in 1709 aan Cuper, ‘en is nu
overleden.’

Het boek van Ides verscheen in 1704 te Amsterdam onder de titel Driejaarige
Reize naar China, te lande gedaan door den Moscovischen afgezant E. Ysbrants
Ides. De reeds genoemde Adam Brandt, Ides’ secretaris tijdens het gezant-
schap, was hem in 1697 echter al voor geweest met een Duitstalige publicatie,
die voordat het in 1698 in het Nederlands verscheen onder de titel Seer aen-
merklijcke Land- en Water-reys al vier verschillende edities had gekend.49 Hier -
mee verviel Ides’ primeur wat het verslag aangaat en het is voorstelbaar dat
Ides’ verzoek om het alleenrecht te verkrijgen voor de publicatie van zijn boek
en kaart in Rusland hierop terug te leiden valt. Deze Adam Brandt, een ‘voor-
naam koopman’ uit Lübeck, was eveneens een goede bekende van Witsen. In
Noord en Oost Tartarije staat van hem op pagina 100 een passage uit een brief
geciteerd over de verwoeste steden die hij bij de Chi nese Muur aantrof.

Daar stond tegenover dat Witsen, zo wist Cuper, voor de uitgave van Ides’
reisverhaal dankbaar van Brandts boek gebruik had kunnen maken, onder
meer om de exacte data aan te kunnen geven voor het verloop van Ides’ reis.50
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In 1701 bevond Brandt zich in de Republiek om musketten en andere zaken
voor de tsaar te kopen. Hierdoor kon Witsen Cuper vertellen dat Brandt door
de koning van Pruisen was aangezocht om een ambassade naar de hoven van
Perzië en China te leiden. Of de reis via Moskou of via Constantinopel zou gaan
was hem niet bekend, maar Witsen had Brandt een lange lijst met bijzonder-
heden meegegeven, aldus Cuper, met het verzoek er ‘des nettes et curieuses re-
 flexions’ op te maken en zijn kaart te corrigeren wanneer daar fouten in zaten.

Ides’ boek intussen was met dertig platen rijkelijk versierd met beeldma-
teriaal, dat in het boek van Brandt ontbrak. In de platen valt een merkwaardige
overeenkomst op met afbeeldingen uit Witsens Tartarijeboek. Zij zijn niet
hetzelfde, ook doordat ze door verschillende graveurs zijn uitgevoerd, maar
hebben onmiskenbaar een gemeenschappelijke bron. Over hun wordingsge-
schiedenis is niets bekend, dus ook niet welke platen er het eerst waren: die van
Ides of die van Witsen. Want zo rijst de vraag, waarom werden de prenten, terwijl
de overeenkomst zo evident is, toch door verschillende kunstenaars gemaakt?

Titelplaat van het
ambassadeverslag
van Evert Ysbrants
Ides (1704).
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Achter Ides’ verslag volgt ook nog een ‘Korte beschrijving van China’ door
de tot het katholicisme bekeerde Kantonese chirurgijn Dyonizius Kao. Halma
beweert dat Ides bijzonder op de publicatie ervan was gebrand, maar volgens
Scheltema was het de burgemeester zelf die dit uit eigen papieren eraan toe-
gevoegd wilde zien.51 Nu rept Halma trouwens wel van vertaalwerk ‘uit quaat
en onverstaanbaar Latyn en wat beter Hoogduyts’.

Ides had Witsen tegelijk met het relaas van zijn reis ook de verbeteringen
op diens wandkaart toegestuurd, die hij van Witsen speciaal voor dat doel had
meegekregen. In het voorwoord vinden we Ides’ brief aan de burgemeester,
waarin hij beweert dat hij dagelijks de kaart voor de route geraadpleegd had.
De brief was gedagtekend 24 mei 1695, dus vijf maanden na terugkomst ge-
schreven. In die brief vertelt hij hoe hij al jaren terug had gehoord dat Wit sen
op het punt stond een kaart van Rusland, Siberië en Daoer (Daurië, het meest
afgelegen oostelijk deel van Siberië) uit te geven. Al die tijd had hij er enorm
naar verlangd die kaart te mogen zien. Toen hij uiteindelijk een exemplaar
bemachtigd had, zo verklaarde hij, ‘hebbe daar binnens deuren zoo lange in
gereist, tot dat eindelyk de reize ernst geworden was’. Hoewel hij in deze brief
tegen Witsen zegt dat hij diens kaart als basis voor zijn eigen kaart had ge-
bruikt en dit tevens in de cartouche beweert, blijkt deze in werkelijkheid
evenwel zó weinig met zijn voorbeeld gemeen te hebben, dat de kaarthistori-
cus Bagrow (die meende dat Witsen zeer zuinig met het uitdelen van zijn
wandkaart was) het zelfs voor mogelijk houdt dat Witsen hem niet zijn eigen,
maar een andere, Russische, kaart had verstrekt. Een andere verklaring zou
volgens Bagrow kunnen zijn dat Ides er zelf voor koos een Russische kaart als
basis te nemen. Maar dat de kaart Russisch van oorsprong was en niet geba-
seerd was op die van Witsen, staat voor de kaarthistoricus vast.52 Ides’ kaart
kwam eerder uit dan het boek. De advertentie in de Amsterdamse Courant da-
teert van 7 juni 1701. Na publicatie van het reisverslag in 1704 werd de kaart
uiteraard bij het boek gevoegd, al ontbreekt hij nu meestal wegens sloopwerk
door ‘liefhebbers’.

Het bezoek van tsaar Peter aan de Republiek 1697-1698

Met de publicatie van Ides’ kaart, het verslag van diens genomen route en de
nadrukkelijke toevoeging van de aantrekkelijkste handelswaar van zijn land
hoopte Peter het ontzag en respect van de westerse wereld voor hem als tsaar te
winnen. De kaart toonde immers aan hoe uitgestrekt en rijk aan handelsmo-
gelijkheden het aan zijn troon onderhorige gebied was. Over het Russische
Rijk wist men in Europa tot op dat moment vrijwel niets, ook omdat er, aldus
‘de Holsteiner’, geen Duitsers door hadden kunnen reizen. Waaróm niet, liet
hij kiesheidshalve achterwege, maar ter zake kundigen wisten dat het vreem -
delingen streng verboden was voet in Siberië te zetten.

Ook bij de Russen zelf heerste over hun grondgebieden nog veel onwetend -
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heid. Om de defensie van zijn land beheersbaar te maken speelde Peter zelfs
met een origineel plan, zo had hij zich ooit eens aan koning Frederik van
Pruisen laten ontvallen – een plan dat voordien bij geen vorst was opgeko-
men, want anders dan de veroveraars, die hun gebied willen uitbreiden, dacht
hij erover het zijne in te krimpen, zo beweert Frederik in zijn memoires.53

Omdat de bevolkingsdichtheid van het Russische Rijk in geen verhouding stond
tot de enorme om vang van zijn land, wilde Peter de twaalf miljoen mensen die
er verspreid leefden samenbrengen in een gebied dat tussen Sint-Petersburg,
Moskou, Kazan en de Oekraïne lag. De idee hierachter was dat dit gebied dan
tenminste goed bevolkt en bewerkt kon worden, terwijl de eromheen liggende
streken door hun onherbergzaamheid een makkelijker en minder kostbare
verdediging zouden vormen om vijanden als Per zen, Turken en Tartaren op
afstand te houden. De Pruisische vorst vond daarbij niet zozeer het idee van
de massale migratie, die dit met zich mee zou brengen, op merkelijk. In de his-
torie waren hier immers genoeg voorbeelden van bekend en Peter betoonde
zich daarin al even weinig scrupuleus. Zo had hij om Siberië te koloniseren in

Portret van tsaar Peter 
de Grote omstreeks 1717
door Louis Caravaque
(Staats Russ. Mus., Sint-
Peters burg. Detail).
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1698 en 1699 duizenden boeren gedwongen uit Rusland te verhuizen; dezelfde
strategie paste hij toe voor Azov, dat toegang gaf tot de Krim. Daar heen had
hij in 1699 tweeduizend militairen (streltsy) en drieduizend gewone mensen
doen emigreren.54 Nee, veel opzienbarender was dat Peter alle mensen in een
klein gebied bijeen wilde brengen en dat dan de woeste omringende natuur
haar werk als buffer moest doen.

In het begin van de jaren negentig, toen Peter zich al opmaakte voor zijn
strijd tegen de Turken, begon de vorst ook zelf initiatief te nemen om Witsen
raad te vragen, gewoonlijk door tussenkomst van zijn gunstelingen François
Lefort en Andreas Winius. Zijn vragen betroffen aanvankelijk vooral de scheeps-
 bouw. In de jaren 1693 en 1694 werden hierover brieven uitgewisseld. Als teken
van erkenning ontving Witsen, toen de zoon van Lefort in 1694 Amster dam
 bezocht, van de vorst diens portret met diamanten. Tegelijk werd de band met
het bestuur van Amsterdam nauwer aangehaald, want in een fraai met bloemen
omrande oorkonde van 13 april 1696 verklaarden de Amsterdamse burgemees -
ters aan tsaar ‘Petrus Alexides’ dat zij zorg zouden dragen voor de huur van
schepen en het aankopen van musketten.55 Dat het Groot Moskovisch Gezant -
schap in 1697 zijn koers dan ook linea recta naar de Nederlanden heeft gezet,
had, afgezien van de rol van de Nederlanders in Moskovië en de welwillende
houding van Amsterdam, dan ook voor een belangrijk deel met Nicolaes Wit -
sens optreden en zijn hoedanigheden te maken. Deze burgemeester van de
machtigste handelsstad ter wereld was niet alleen onbetwist loyaal aan Rus -
land, maar ook besloeg zijn deskundigheid alle voor Peter belangrijke terreinen,
waaronder scheepsbouw, cartografie, geografie, handel en krijgskunde.

Aangezien er al de nodige literatuur over Peter de Grote’s bezoek aan de
Neder landen geschreven is, gaat de aandacht hier alleen uit naar Witsens re-
latie met Peter. Maar eerst dient kort uiteen te worden gezet wat de tsaar en het
gezantschap hier eigenlijk kwamen doen. Het hoofddoel van Peters reis was
tweeledig, namelijk het zoeken van bondgenoten voor de oorlog tegen de
Turken en het verwerven van de krijgsmiddelen om die ten uitvoer te bren-
gen. Beide oogmerken liepen op een mislukking uit, niet in het minst door de
vrede die Frankrijk tijdens zijn aanwezigheid met de Republiek sloot. Maar
Peter had meer punten op zijn agenda staan. Hij beschouwde zijn reis ook als
een educatiereis, waarin hij niet alleen zichzelf alle mogelijke kennis eigen
wenste te maken, maar waarin aan leden van zijn gevolg eveneens het nodige
diende te worden onderricht. Daarnaast wilde hij inzicht krijgen in het politieke
leven in Europa en de staatsinrichting en het leger bestuderen. En tot slot ge-
bruikte hij de reis om in allerlei disciplines vaklieden te werven en om de aan-
koop te bewerkstelligen van militair materieel, scheepsbehoeften, gereed-
schappen en ander noodzakelijk gerei, teneinde zo ook zijn land in de vaart
der volkeren op te stoten.

Peter arriveerde in ons land op 22 augustus 1697 met een gevolg van 170
per sonen.56 Dit zou niet eerder vertrekken dan 3 juni 1698. Generaal François
Lefort, gouverneur van Novgorod, de bojaar Fjodor Aleksejevitsj Golovin, gou-
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verneur van Siberië, en de doemnyj djak (hoge ambtenaar) Prokofi Voznitsyn
stonden aan het hoofd van het gezelschap. Om zich aan allerlei plichtplegingen
te onttrekken reisde Peter incognito, hoewel hij dit incognito ook had aangeno-
men vanwege het kerkelijk verbod dat een tsaar niet buiten de heilige Rus -
sische grond mocht treden. De samenstelling en uitdossing van zijn gevolg
trokken veel bekijks. Er waren uiteraard veel Russische edelen meegekomen,
onder wie 35 ‘volontairs’, aller lei buitenlandse militairen, met pijl en boog uit-
gedoste Tartaren en zelfs dwer gen.57 De volontairs, onder wie meest zonen
van edellieden als de twee prinsen Mensjikov, prins Koerakin, de Georgische
tsarevitsj Aleksandr Bagration, prins Andrej Matvejev, prins Fjodor Saltikov,
waren meegekomen om in de Republiek de kunst van de scheepsbouw en de
krijg onder de knie te krijgen. Zij waren verdeeld in groepen van tien met een
hoofdman als leider, van wie de tsaar zich voordeed als een van deze leiders.

Witsens rol beperkte zich in eerste instantie tot het geven van adviezen,
zoals welke tolken dienden te worden aangesteld en de keuze van mannen die
Peter met zich mee naar Rusland wenste mee te nemen. Maar de Staten-Gene -
raal riepen al spoedig een officiële commissie in het leven om de zaken van het
Groot Moskovisch Gezantschap te behartigen, waarin Witsen uiteraard ook
zitting kreeg. Volgens Scheltema hield Witsen voor Peter de eerste werkdag
van de week gereserveerd en begeleidde hij hem steeds op zijn reizen naar
Den Haag, Utrecht en andere plaatsen.58

Peter droeg een speciaal voor zijn reis vervaardigde zegelring, met het devies
‘Ik ben hier leerling en heb behoefte aan leraren’.59 Peters streven was scheeps-
 bouwer te worden en de stuurmanskunst te leren. Witsen bracht hem in contact
met figuren die hem hierin konden onderwijzen. Dankzij hem kreeg de tsaar
ook vergunning om samen met een aantal zogenaamde vrijwilligers uit zijn
gezelschap op de werf te Oostenburg neer te strijken. Hij kreeg er een woning
en werd in staat gesteld om als leerling-timmerman onder leiding van Gerrit
Claesz Pool mee te werken aan de bouw van een Oost-Indiëvaarder. Op deze
voc-werf brachten Peter en zijn volgelingen vier maanden door, waar zij tussen
9 september en 15 januari meewerkten aan de vervaardiging van het 30 meter
lange fregat dat de naam Petrus en Paulus zou krijgen. Na de tewater lating ont-
 ving Peter uit handen van Pool zijn getuigschrift op perkament.

Peter wenste ook onderwezen te worden in de wis- en sterrenkunde, het
scheepstekenen en de stuurmanskunst. Voor wiskunde en stuurmanskunst
kreeg hij les van Jan Albertszoon van Dam, kleinzoon en leerling van de door
Wit sen bewonderde Dirk Rembrandtszoon van Nierop; voor scheepstekenen
van de veelzijdig onderlegde Adam Silo. In de scheepsbouw vond hij zijn mees-
ter onder meer in de uit Harlingen afkomstige Jan Jacobszoon Vijselaar, aan
wie Witsen zelf veel kennis voor het boek Scheepsbouw en Bestier zou hebben
ontleend.60 Teneinde de sterrenkunde te leren beoefenen construeerde de
 regering van Amsterdam voor Peter zelfs een soort observatorium, waarvoor
de Rotter damse natuur- en sterrenkundige Christiaan Hartsoeker ontboden
werd.
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Daarnaast werd Peter door Witsen bij alle mogelijke kopstukken, zoals
bankiers, handelaars, artsen, architecten, kunstenaars, uitvinders en excentrie -
ke lingen geïntroduceerd – te veel om op te noemen – die zich op een of andere
manier door hun werk, liefhebberijen of anderszins hadden onderscheiden.
Van zijn bezoeken aan particuliere verzamelingen getuigen nog verschillende
bezoekersalbums, zoals die van de hoogleraar ontleedkunde Frederik Ruysch,
de boek- en rariteitenhandelaar Nicolas Chevalier en de verzamelaar Jacob de
Wilde. Van de laatste bezocht hij diens befaamde muntenkabinet, terwijl De
Wildes dochter hem ondertussen vereeuwigde in een ets samen met haar vader.
Doorgaans vergeet men er echter bij te vermelden dat De Wilde ook ontvanger-
generaal bij de admiraliteit was en als zodanig een heel andere betekenis voor
Peter had. Hoe dan ook, Peter tekende in zijn bezoekersboek een overzicht
van de slag bij Azov, nog altijd diep gelukkig over zijn overwinning. Ook be-
zocht hij samen met Witsen, Hudde en Frederik Ruysch dr. Jan Coen raad
Amman, die faam had verworven door zijn onderwijsmethode aan doofstom-
men en die in Hudde zijn beschermheer gevonden had. Van dit bezoek, dat
op 27 november 1697 plaatsvond, bestaat zelfs nog een compleet verslagje.61

Het doofgeboren meisje Hester Coolaart was hiervoor speciaal uit Haar lem
ontboden. Het schijnt dat de tsaar ‘verstomd van verwondering’ was.

Uiteraard liet Peter zich nog ontvangen bij de voornaamste kooplieden die
op Rusland handelden, onder wie Jan Theesing, die later Peters bankier zou
worden, Adolf Houtman en Abraham Kintsius. Ondertussen waren hij en zijn
drie gezanten druk bezig mensen voor diensten in Rusland te werven. Ook hier-
 in bood Witsen alle hulp. Het belangrijkst was wel dat hij de tsaar voorstelde
aan de admiraal Gillis Schey, die evenwel niet voor een positie in Rusland te
porren was, maar de tsaar wel aan de vlootvoogd Cornelis Cruys hielp. Deze
zou later niet alleen de opbouw van de Russische vloot op zich nemen en zorg
dragen voor de rekrutering en training van scheepsvolk, maar Peter bovenal
vele glorieuze overwinningen op de Turken en de Zweden bezorgen.

Het ligt voor de hand dat Peters aanwezigheid in de Republiek ook een
vracht verzoeken van allerhande personen met zich meebracht. Door de aard
ervan was Witsen eveneens er bij betrokken. Zo verzochten Amsterdamse
joden hem om voorspraak bij de tsaar opdat de oude, door tsaar Ivan  Va -
siljevitsj (de Verschrikkelijke) jegens hen ingestelde ban in Rusland zou wor-
den ingetrokken. Voor de inwilliging beloofden ze 100.000 gulden in de Rus -
sische schatkist te storten. Niet tegen staan de het pleidooi van zijn gastheer
moest Peter hem teleurstellen, met als argument het virulente antisemitisme
dat onder zijn landgenoten leefde.62

Een ander voorbeeld is de brief van de muziekinstrumentmaker Casparus
Swertner van 20 juni, die vlak voor Peters vertrek nog via de tsaar een baantje bij
Witsen probeerde los te krijgen. Omdat Peter hem thuis een bezoek had ge-
bracht, had hij de stoute schoenen aan durven trekken, beweerde hij, om zich-
 zelf nog eens als maker van ‘raquetten’ – een voorloper van de fagot – aan te
bevelen, aangezien hij er voor Peter al zeven had vervaardigd:
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Soo bidde ik ootmoedigh dat UE mijn genaade [zou willen] te beweysen, om
een klyn brife van Uw handt geschreeven, aan de burgemeester Witsen tot
Amsterdam [te richten], dat hij mijn een officie gelieft te geven dat int jaer
 opbrenge 400: rijsdalders, tot een Euwigen gedachtnis van U dat soo langh ik
leef U daar altijd aan gedenken kan. Mijn Heer Peter, het kost Ued. maar een
wo[o]rdt, aan die burgemeester Witsen, soo sal hij het mijn geven, alst van
Ued. comt.63

Andersom had Witsen zeer veel profijt van Peters komst naar Nederland. Zo
leerde hij talrijke bijzondere en etnisch verschillende figuren kennen die in
het gevolg zaten. Van al die mensen zullen we ons hier tot die figuren richten
die hun weg naar het boek Noord en Oost Tartarije hebben gevonden of – zoals
in het geval van Jacob Bruce – van invloed op zijn cartografie zijn geweest.

Fjodor Aleksejevitsj Golovin
Van groot gewicht was Witsens ontmoeting met Fjodor Aleksejevitsj Go lovin.
Deze had zich achtereenvolgens in 1689 als gouverneur van Siberië onder-
scheiden bij de vrede van Nertsjinsk, in 1695 was hij een van de drie opperbevel-
hebbers in de slag om Azov geweest, en nu leidde hij als een van de drie ‘grote
gezanten’ de Rus sische ambassade. Er was Witsen alles aan gelegen het deze
vriend van Peter naar de zin te maken. Derhalve bracht hij vele uren met hem
door, waarbij hij met hem uiteraard ook over zijn kaarten van Tartarije gebogen
heeft gestaan. Naar zijn mening hierover gevraagd, verklaarde de gezant dat
de gewesten rond Tobolsk en Nertsjinsk heel goed waren geplaatst, maar dat
hij vermoedde dat de zeekust tussen de rivieren de Jenisej en Lena ‘by de gis’
was neergezet en dat de afstand van sommige plaatsen langs de Jenisej ‘niet al
te net’ was geschied. Witsen voelde zich kennelijk aangesproken en zette
daarop in zijn boek als verweer tussen haken dat die ‘alle na opgaef van oog-
getuigen heb geplaetst [naast] berichten in schrift’. In Noord en Oost Tartarije
schrijft hij tevens dat de gezant hem ermee complimenteerde dat hij de eerste
was die die landen zo netjes in kaart had gebracht en ook dat zijn kaart het
meest overeenkwam met de werkelijkheid.64

Golovins kennis van Siberië betekende een aanzienlijke aanvulling op de
tweede editie van Wit sens boek. Zo putte hij een belangrijk deel van de infor-
matie in Noord en Oost Tartarije over de oorlogshandelingen met de Chinezen
(althans van Rus sische zijde) uit de mond van Golovin. Zelfs de route die
Golovin had genomen naar China, de volken die hij op zijn weg tegen was ge-
komen, de voorwaarden voor het vredesverdrag en de rituele handelingen
daaromheen staan in Noord en Oost Tartarije vermeld.65

Golovin maakte Witsen ook wijzer over de diverse verkenningstochten
naar de uiterste grens van Siberië bij de IJskaap die in zijn opdracht waren ge-
schied. Een van die expedities vond in 1686 plaats, waarvoor hij toen ‘Ivan
Tolsta Oegof’ [Tolsto-oechov], alias Dikoor, een zoon van een aanzienlijk Rus -
sisch edelman, last had gegeven met drie vaartuigen de rivier de Jenisej naar zee
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af te zakken om vandaar te proberen naar de Lena en vervolgens de IJs kaap
om te varen. Doch geen van de zestig man was teruggekomen, begreep Witsen,
‘zoo dat gelooflyk [is dat] hy met alle zijn byhebbende manschap zal zijn ver-
gaen’. Bij elkaar waren onder Golovins bewind ‘zes of zeven mael’ pogingen
gedaan om via de Jenisej om de Noord te varen, maar dit was nooit gelukt, en ‘de
menschen, of verongelukt, of door Ys-bergen belet, te rug [...] gekomen’, zo had
de Rus hem verteld, ‘zoo dat men niet en wist, hoe verre het land aldaer Noord-
oost op uitstak’.66

Als herinnering aan Golovins Amsterdamse verblijf ontving de burgemees-
ter van de bojaar een zeldzame gedecoreerde zilveren kom ten geschenke, die
afkomstig was uit een oud heidens graf. Golovin had deze kom in 1688 zelf op
een reis door Siberië gevonden nadat een hoge wal van een rivier door de ster-
ke stroom was ingestort. Hierdoor was een houten doodskist met beenderen
en zilverwerk komen bloot te liggen. In Noord en Oost Tartarije geeft Wit sen
een gedetailleerde beschrijving van de kom met zijn reflecties daarop. Maar,
schreef hij, doordat Golovin de kom had laten vergulden, waren de figuren daar-
 op nauwelijks meer te onderscheiden.67 Terug in Moskou werd Golovin hoofd
van het departement van Buitenlandse Zaken. Tot zijn dood in 1707 wissel-
den Witsen en hij brieven met elkaar uit.

Vader en zoon Bagration
Nog een andere bijzondere kennismaking was die met de Georgiër Aleksandr
Artsjilovitsj, een van Peters boezem vrienden. Hij was de oudste zoon van de
uit een Kaukasisch bergstaatje verbannen vorst Artsjil Bagration, die met zijn
familie en hofhouding in Moskou leefde. Al tien jaar voor de komst van de zoon
stond Witsen in contact met Artsjil, die de christelijke godsdienst aanhing.
Vanwege hun bijzondere relatie zal deze vorst hier eerst worden belicht. Het
levensverhaal van Artsjil laat zich zien als een aaneenschakeling van avontu-
ren, dat begon op de dag dat de sjah van Perzië zijn vrouw, die vermaard stond
om haar schoonheid, voor zijn serail opeiste, en eindigde met een leven in bal-
lingschap in de Russische hoofdstad.68 Tot vijfmaal toe besteeg de koning op-
nieuw de troon – de laatste keer tussen 1688 en 1699 – maar uiteindelijk kon
hij geen weerstand meer tegen zijn vele vijanden bieden. Na de dood in 1710
van Aleksandr, die zijn laatst in leven zijnde zoon was, trok hij zich terug in een
klooster.

Omdat Artsjil de bijbel in Armeens schrift wenste uit te geven, was hij
door de in Moskou verblijvende Zweedse linguïst en cartograaf Johan Gabriel
Sparwenfeld met Witsen in verbinding gebracht.69 Witsen was gaarne bereid
hem de hulp te verschaffen om hem van een drukpers en -letters te voorzien.
Hiervoor benaderde hij de beroemde Hongaarse lettersnijder Miklosh Kish
Totfalushi, die op dat moment in Amsterdam werkzaam was en deze moeilijke
opdracht tenslotte in 1689 heeft volbracht.70 Achter de wens van de vorst
school behalve devotie ook een politiek motief, zo staat in Witsens boek. In
Mos kou was het hem namelijk opgevallen dat wanneer in een land eenheid
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van godsdienst heerste, dit aanzienlijk bijdroeg aan het gezag dat men jegens
de heerser koesterde – iets wat in zijn thuisland met een bevolking van chris-
tenen, moslims en heidenen geheel ontbrak. Artsjil bedankte Witsen in 1686
voor zijn diensten met een fraaie, eigenhandig geschreven brief met zegels. De
vorst had die brief wel zelf moeten schrijven, vertelt Witsen, ‘want niemand,
zoo men my heeft bericht, in zyn Hof houding kon de schryven als hy alleen’.
De brief staat in kopie met de vertaling in Noord en Oost Tartarije afgedrukt.
Waarom Witsen daarin net die zinnen heeft weggelaten en vervangen door een
‘enz.’, die op het eigenlijke onderwerp betrekking hebben, valt niet te zeggen.
Artsjil moest door geldgebrek evenwel nog veel geduld oefenen voordat hij zijn
wens in vervulling kon zien gaan. Pas in 1704 bereikten na veel omzwervingen
de drukpers en -letters Moskou.71 Vanzelfsprekend waren er meer  series van
de letters gegoten. Zo bezat Witsen metalen afgietsels van de letters thuis (hoe -
wel hij Cuper 12 oktober 1712 meedeelt dat hij ze met verhuizen kwijt was ge-
raakt), terwijl elders in de stad eveneens afgietsels te vinden waren. 

Artsjil gaf aan zijn Duitse lijfarts Dresscher de opdracht om de Amster -
dam se burgemeester van de nodige informatie over Georgië te voorzien, waar
aan deze prompt gevolg gaf door een lading objecten naar hem toe te sturen,

Portretten van de Georgische koningen Artsjil Bagration en ‘Nicolaes Davidszoon’. Beide
koningen, die zwagers waren, vluchtten naar Moskou, waar zij in 1686 op verzoek van Witsen
‘naar het leven’ zijn getekend.



Voorbeeld van het Grusisch of Georgisch schrift. Witsen dankte aan de verbannen
Georgische koning Artsjil Bagration en zijn zoon Aleksandr, die in 1697-1698 in het
gevolg van de tsaar de Nederlanden bezocht, veel informatie over de taal, zeden en
gewoonten van hun in de Kaukasus gelegen land.
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waaronder schoenen, een vilten mantel, vaatwerk – zaken die Witsen tot in
detail in zijn boek beschrijft – plus een reisbeschrijving in afstanden en een
woordenlijst. Om te kijken hoe de kleren stonden had de burgemeester ze ie-
mand laten aantrekken. Hij vond de vilten mantel (‘boerka’) er bespottelijk
uitzien, want ‘om ’t lijf gehangen zijnde vertoont een onaengename en belache-
lijke gedaente’.72

Op het moment dat zijn zoon Aleksandr Artsjilovitsj zich bij Witsen aan-
diende, stond zijn vader weer op het punt zijn rijk te verlaten, ‘en dus ziet men
de wonderbare wisselvalligheden in de Waereld’, zo was Witsens commen-
taar. Deze jonge vorst, die recht had op de troon, oefende zich nu ‘in konsten
en handwerken, en byzonder in de busschieterye, hier te lande, om te bequamer
en aengenamer te zijn, in de oogen hunner Tsaersche Majesteiten’. De lessen
in artillerie zou hij op voorspraak van Witsen van de befaamde Menno van
Coehoorn hebben ontvangen. In Noord en Oost Tartarije bevindt zich daarom
nog een tweede uit het Latijn vertaalde brief van zijn vader, waarin hij Witsen
voor de aan zijn zoon bewezen vriendschap bedankt.

In zijn ontmoetingen met de burgemeester lijkt de zoon zich met hem
vooral over zaken des geloofs en over de politieke geschiedenis van zijn land te
hebben onderhouden. Hij vertelde hem ook ‘dat zijn geslacht gesprooten was,
uit de Joodsche stammen, welke in de Babylonische gevankenis waren vervoert
geweest’. Witsen hield aan hem een uitgebreide woordenlijst over van het
‘Iberisch’ en het ‘Grusins a.b.c.’ (alle twee varianten van het Georgisch), dat, in
tegenstelling tot de lijst van Dresscher, die thematisch van opzet was, geen
 bepaalde logica onthult (‘een baer-moeder’ staat tussen de woorden ‘een
molen’ en ‘ik bidde’). Verder dankte hij aan hem een in schema gezet over-
zicht van de gesteldheid van Georgië (opgedeeld in drie kleine staten, met
lijstjes van hun provincies en steden) alsmede een gegraveerd portret van zijn
vader en zijn zwager.73 Van een geslachtslijst kwam het door zijn onverwachte
dood en de daaropvolgende terugtrekking van zijn vader in het klooster niet
meer, schreef Witsen aan Winius; want Witsen wens was met de publicatie in
zijn werk ook Bagrations huis ‘eer aen te doen’. De brief dateert van 5 juni 1712,
zeven jaar na dat Noord en Oost Tartarije voor de tweede keer was gedrukt, waar-
uit maar weer blijkt hoe lang Witsen nog bezig was de inhoud van zijn boek bij
te werken.

Jacob Daniel Bruce (1670-1737)
Witsens kennismaking met Jacob Daniel – op zijn Russisch Jakov Vilimovitsj –
Bruce, kleinzoon van een Schot, was ongetwijfeld eveneens van veel betekenis
voor zijn kennis van Zuidoost-Rusland, maar Bruces naam ziet men – als bij
zo veel van Witsens bronnen – in Noord en Oost Tartarije niet terug. Bruce was
zowel een man van de geest als van de daad, iemand die zich tegelijk met weten -
schap, astrologie en cartografie bezighield en ingenieur en kapitein was bij
de artillerie. Het jaar daarvoor had hij meegevochten in de succesvol verlopen
belegering van Azov, waar hij samen met generaal-majoor Joeri Mengden een
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kaart van Zuid-Rusland ontworpen had. Bruce bracht de kaart mee naar Amster -
dam om hem in 1699 door Jan Theesing in het Russisch en Latijn te laten druk-
ken. Het werd daarmee de eerste kaart die in opdracht van Peter is gedrukt.

Aangezien Witsen van Peter het verzoek had gekregen om de voorberei den -
de zorg op zich te nemen voor de publicatie van al het cartografisch materiaal
dat op Rusland betrekking had, bemoeide Witsen zich uiteraard ook met het
ontwerp van Bruce en Mengden, met het gevolg dat op zijn suggestie een – ver-
 keerde – correctie ten aanzien van de monding van de Dnjepr werd aangebracht.
Peter, die het gebied uit eigen waarneming kende, liet de fout echter in de
Latijnse versie herstellen. De publicatie was voor de tsaar van groot politiek
belang, want door de Europese circulatie vormde de kaart – die het gebied
tussen Moskou, Azov en de Zwarte Zee omvatte – een belangrijke reclame voor
zijn campagne tegen de Turken. Door de dood van Theesing in 1701 kwam het
daar de eerste jaren echter niet meer van.74 Bruce zou in later jaren nog een
Leksikon Gollandsko-Roesski (Sint-Petersburg 1717) samenstellen en boven-
dien de vertaling leveren van Christiaan Huygens’ Kosmotheoros (Sint-Peters -
burg 1724) uit het Latijn in het Russisch.75

Drie Tartaarse slaven
Het persoonlijke contact met mensen van onderscheiden etnische herkomst
kwam Witsen voor zijn onderzoek eveneens zeer van pas. In de tweede editie
van Noord en Oost Tartarije bespreekt hij uitgebreid het onderhoud dat hij
beurtelings met drie slaven van Golovin had, de Tartaren Samuel of Saime,
Changor en Mansie Lapsin. Van hen was de eerste Chinees en waren de twee
anderen Mongolen. Afgezien van hun gekortwiekte, van staart ontdane kapsel
liepen ze in de originele dracht die eigen was aan hun volk. In hun jeugd
waren zij door de Moskovieten in hun thuisland overweldigd en als slaaf weg-
gevoerd. Witsen nam zijn kans waar door hun het hemd van het lijf te vragen.
Hij vroeg naar hun herkomst, de naam van hun vader en moeder, hun uiter-
lijk, godsdienstpleging, eet- en drinkgewoonten, huwelijksnormen, rechts-
pleging, wapen tuig enzovoorts. Vrijwel geen onderwerp liet hij ter zijde.
Witsen haalde daarbij letterlijk alles uit de kast: de schoentjes die de lotus-
voetjes van Chi nese vrouwen omhulden, prenten van kleding van Tartaren uit
de befaamde Chinaboeken van Athanasius Kircher (1668) en Joan Nieuhof
(1665), Chinese afgodsbeelden, woordenlijsten, gedrukte teksten uit Niuche,
enzovoorts. Hij liet Samuel ook voordoen hoe ze met penseel hun karakters
schilderden, en vroeg hem zijn vaardigheid in het boogschieten te tonen. Nu
kreeg hij ook de fluitpijl gedemonstreerd, een pijl met drie of vier benen fluit-
jes aan de kop, die bij het schieten een luid fluitend geluid produceerden ‘dat
aerdig was om te hooren’. Chinese legeraanvoerders schoten zulke fluitpijlen
over hun krijgers heen om hen tot dapperheid te manen, vertelde Samuel, en
gaven met die pijlen ook bepaalde commando’s door. Hij verzekerde mij,
schrijft Wit sen, ‘dat de zommigen tot zijnent zo rat [behendig] waren, dat zy
een pyl op hun afgeschooten, te paerd zittende met de zweep of zabel, wisten af
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te keeren, ja een rotting in de hand hebbende, te voet zijnde, zich ten doel voor
alle pylen dorsten zetten, en die wisten af te slaen’.76

Witsen staat ook stil bij het heimwee van de Mongool Changor, die vurig
naar zijn vaderland verlangde. Want hoewel hij nu veel te eten had, behaagde
de ‘wildernis’ hem meer, zo had hij de burgemeester toevertrouwd. Het eten van
de grond vond hij makkelijker dan aan een tafel op kostbare stoelen zitten.
Changor moest bekennen dat hij hier te lande meer huisboedel en kostbaar-
heden in de woningen zag dan bij hem thuis, waar men op de grond lag in de
open lucht, of op zijn best in hutten overnachtte. ‘Evenwel toen hy van die din-
gen, en zoo veel gemakken als men in deze landen geniet, geen kennis hadde,
vrolijker en met meer genoegen leefde als nu, volgens het spreekwoord onken,
onmin [onbekend is onbemind].’ Veel van zijn gevangen landgenoten die uit
Mongolië naar Siberië en Moskou waren gevoerd, waren gestorven door ‘de ver-
 andering van lucht’, maar ook door de grotere luxe, vertelde hij.

Witsen kon het niet nalaten zijn eigen geloofsovertuiging naar voren te
brengen tijdens de ondervraging. Zo schrijft hij over Changor dat die van gods-
 dienst of godheid weinig wist; hij was wel door de Moskovieten gedoopt, ‘doch
en had daer van geen begrip’, aldus Witsen, ‘en konde door my niet diets ge-
maekt werden, dat de steene of geschilderde, en geprente afgoden-beelden,
niets goeds in hadden; hy meende dat de vertoonde gedaenten, als van  wan -
schapen menschen of gedrogten, hoe wanschapen dat zy zijn, alzoo in den
hemel waren, en dat hun getal wel duizend uit maekte’. Witsen vond hem echt
‘zeer onnozel’. Omdat veel dingen hem onbekend waren, ontbraken hem ook
de woorden om aan te geven wat hij bij het getoonde zag. ‘Omtrent de kennis
van hemel en aerde, was hy zeer dom en wiste niets,’ herhaalde Witsen nog
eens als besluit over deze Mongool. Zijn ergernis was kennelijk enorm. Hij
had Leibniz voor diens groot opgezette vergelijkende taalonderzoek beloofd
het onzevader in – onder meer – het Mongools naar hem toe te sturen, maar
‘la stupidité de ce Moegal qui est ici, est ci grande qu’on ne peut presque tirer
de sa bouche aucune connoissance, ni de sa Patrie, ni des mœurs du Pais’,
schreef hij.77

Een dans van twee Tsjerkessen
In Noord en Oost Tartarije ruimt Witsen tot slot nog plaats in voor de beschrij-
ving van een dans van twee Tsjerkessen (‘Cirkassen’) die werd uitgevoerd tijdens
het feestmaal waarop hij in 1697 door de tsaar was onthaald om diens over-
winning van Azov aan de rivier de Don op de Turken en de Tartaren te vieren.
De dans duurde meer dan anderhalf uur en hun sprongen en wervelingen waren
niet te beschrijven, meende de auteur. Al springend beeldden zij de voltrek-
king van een doodstraf uit, door van de gestrafte het hoofd, de armen en de
benen af te slaan, ‘’t geen in der daed een onsmakelijk gezicht zoude hebben
in zich zelven’, schrijft Witsen, ‘edoch de aerdige sprongen, buigingen, en
duizend gezwinde bewegingen des lichaems, op ’t geluit van een speel-tuig,
bragt den dans en vertooning een aengenaemheit by’. Waarna hij doorgaat:
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[...] de misdadige lag zomtyds achter over, op zyn rug, en wist zyn buik zoo
stijf te houden, dat den metgezel daer op stond, en menig werf over tuimelde,
zonder leet aen te doen, zoo als hij mede op eene hand steunende, zich over
het gansche lichaem wist te werpen: het afhakken van armen en beenen,
wierd al danzenden vertoont, ook het onthalzen met een zwaert: de danzer die
den scherp-rechter vertoonde, had een stokje in zijn hand, daer mede hy al
huppelende op de maet, de uitwerkinge van zijns verbeelde scherp-rechters
ampt vertoonde.78

Kortom, voor Witsen was het een opwindende en ongetwijfeld ook slopende
tijd, gezien de onvermijdelijke drinkgelagen waarmee de Russen elke dag
plachten te eindigen. Maar hij was wel veel belangrijke contacten en kennis
rijker geworden. Om te beginnen verkeerde hij nu in persoonlijke vriendschap
met degene die in het Russische Rijk alle touwtjes in handen had, te weten de
tsaar zelf. Een betere positie voor zijn oogmerken – de vergroting van Amster -
dams handelspositie in het Russische Rijk, maar zeer zeker ook het kerstenen
van heidenen – was niet denkbaar. Daarnaast was hij ook nog op zeer goede
voet geraakt met Peters naaste vrienden. Er waren aanzienlijke aantallen con-
tracten afgesloten ten behoeve van de handel en het aannemen van vakkundige
arbeidskrachten. Hij had zelf alom aan gezag gewonnen. En als gastheer van de
Russen had hij bovendien ongehinderd en uitgebreid met iedereen over zijn geo-
 grafische verkenningen van hun land van gedachten kunnen wisselen. Hij had
hen met zijn ideeën kunnen confronteren, zijn twijfels, hun antwoorden kun-
nen bespiegelen en vervolgens nieuwe kwesties ter tafel gebracht.

Het verbaast dan ook niet dat Witsen na dit Russische bezoek de radicale
stap nam om zijn boek Noord en Oost Tartarije, dat nog steeds in afwachting van
openbaarmaking ergens lag opgeslagen, aan de kant te zetten en de tekst  vol -
 ledig om te werken – een stap die hij ook al met zijn andere boek Scheeps bouw
en Bestier had genomen. Een buitengewoon kostbare stap ook, maar Wit sen
stond nu een heel ander boek voor ogen. Het zou niet langer een gids zijn als af-
geleide van zijn kaart, maar het moest een compendium worden van alles wat
er tot op dat moment aan kennis over de betreffende landen beschik baar was.

Een bijkomend gevolg van het bezoek van de tsaar was dat Witsen zich nog
meer dan voorheen voor de Russische zaak zou gaan inzetten – en dit gebeur-
de op vele fronten tegelijk: als intermediair bij het ter perse brengen van
druk werk; als supervisor van geologisch onderzoek; als bemiddelaar in het
zoeken naar materieel en vakkundige (arbeids)krachten; en als lobbyist voor
Rusland ten tijde van de Noordse Oorlog.

Oppoetsen imago

Voor tsaar Peter betekende zijn reis door Europa tegelijk ook een harde con-
frontatie met de publieke opinie daar. Vlak daarna kreeg hij ook nog de smade-
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lijke nederlaag te verduren tegen de Zweden bij Narva in 1700. Het prestige van
de Russen stond zo laag aangeschreven, dat in Wenen prins Peter Golit syn in
zijn gezicht werd uitgelachen en publiekelijk voor gek gezet toen hij om bij-
stand in de oorlog wilde verzoeken.79 Op Peters bevel werd daarom het Mos -
kouse departement van Buitenlandse Zaken ermee belast het imago van het
tsarenrijk op te poetsen, waarna een ‘officiële Russica’ van de grond kwam: een
doelgerichte staatspolitiek om de Europese publieke opinie te be invloeden.
Geleerden werden gestimuleerd hun werk aan de tsaar of diens getrouwen op
te dragen, er werd een netwerk van bevriende uitgevers en literaire agenten op-
gezet die contact onderhielden met de belangrijkste periodieken, en kranten
kregen betaald om politiek gunstige berichten te schrijven.80 Ook Nicolaes
Witsen werd betrokken bij het propagandawerk. Vóór het bezoek van Peter
bezat hij al een speciale band met het boekbedrijf – kijk naar zijn eigen publi-
caties en de vele boeken die door uitgevers en schrijvers aan hem zijn opge -
dragen. Na zijn ontmoeting met de tsaar liet Witsen zijn invloed zwaarder op
publicaties over Rusland wegen. Een voor beeld is de reisbeschrijving naar Mos -
kovië van Johan-Arnholds von Brand (1702). De Duis burgse hoogleraar Hein -
rich Christian Hennin had de tekst hier van met een vracht voetnoten verrijkt,
die vooral aan Witsens eerste editie van Noord en Oost Tartarije was ontleend.
Bij zonder is dat Witsen dit werk daarvoor nog niet eerder uit handen gegeven
had. Een ander voorbeeld betreft Witsens intensieve betrokkenheid bij de uit-
gave van het reisverslag van Evert Ysbrants Ides. Los van het eigenlijke verhaal
wordt in het voorwoord reclame gemaakt voor Russische handelswaar. Nog cu-
rieuzer is de aankondiging dat Ides’ boek slechts de aanloop vormt op het
‘groot en uitmuntend werk’ van de heer burgemeester Nicolaes Witsen zelf.

Dat Witsen inderdaad gehoor gaf aan verzoeken om de publiciteit rond het
Russische Rijk te stimuleren, bewijst ook de inlassing van een door de Russen
gewenst stuk informatie in het boek van Cornelis de Bruyn en in zijn eigen boek.
Het ging om het plan van het graven van een kanaal tussen de rivieren de Don
en de Wolga, waardoor van de Kaspische Zee naar de Oostzee kon worden ge-
varen. Witsen kreeg, zoals al is vermeld, hiervoor in 1709 via Winius een teke-
ning van Gagarin toegestuurd, terwijl hem daarbij ook was verzocht de naam
van Gagarin te vermelden.81 Maar Witsen moet in veel meer werken de sturen-
de hand hebben gehad, zoals eigenlijk vanzelf spreekt voor iemand met het
ambt van burgemeester, die vriend was van de Russische tsaar en die het als zijn
missie zag zoveel mogelijk de band met het Russische Rijk aan te halen.

Uiteraard had Witsen ook in de cartografie van het rijk van de tsaar een
vinger in de pap – genoemd is al zijn bemoeienis met de kaart van Jacob Daniel
Bruce. Van de tsaar kreeg Witsen kaartmateriaal van met name de politiek on-
zekere gebieden toegestuurd om uit te laten geven. Soms noemt Witsen het
toesturen van kaartmateriaal door de tsaar ook in zijn correspondentie met
Gijsbert Cuper. Op 1 juni 1716 schrijft hij bijvoorbeeld dat Peter de kaarten, die
door een Nederlandse kapitein in opdracht van de tsaar van de Kaspische Zee
waren gemaakt, op diens persoonlijk bevel naar hem toe had laten sturen.
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Met het beklinken van de vriendschap met de tsaar raakte ook Witsens
eigen geografische onderzoek sterk politiek gekleurd. Voor de tsaar was het in
kaart brengen van Tartarije om voor de hand liggende redenen belangrijk, stra-
tegisch en commercieel gezien, als bevestiging van zijn macht, en om nieuw
gelokaliseerde volken belasting op te kunnen leggen. Maar gelet op Witsens
positie als staatsman betekenden zijn kaart en boek voor de buitenwereld ook
het levenswerk van de burgemeester van de wereldhandelstad Amsterdam,
aangeboden in de vorm van een monument, waarop voor iedereen zichtbaar al
de titels en bezittingen van de tsaar stonden vermeld. Een groter geschenk
voor een vorst op zoek naar erkenning was nauwelijks denkbaar.

Delfstoffenonderzoeker van de tsaar
Tot de rigoureuze veranderingen die Witsen in zijn tekst aanbracht, behoorde
ook de opsomming en beschrijving van de diverse producten die de Tartaarse
landschappen rijk waren en die men hem ter observatie had opgestuurd.
Behalve allerlei drogerijen vielen hieronder ook uiteenlopende soorten ertsen
die hij voor de tsaar moest toetsen, want in Rusland ontbrak de expertise nog.
Voor de tsaar waren deze proeven van het allergrootste belang gezien zijn
ideeën over de ontwikkeling van een eigen wapenindustrie. Witsen maakt
hier in zijn boek alleen melding van als hij de ijzermijnen van het in de Oeral
gelegen ‘Vergaturia’ (Verchotoerje) ter sprake brengt. Deze waren ‘zoo ryk, en
het yzer zoo goed bevonden, en zoo week [zacht], dat ’er schoone stukken en
mortieren van te gieten zijn’.82

Witsen was echter ook al ver voor de komst van de tsaar bezig met het tes-
ten van mineralen. Maar dit gebeurde toen ten eigen bate en het bleef voor
Rusland beperkt tot Nova Zembla en het ‘Samojedenland’ aan de Witte Zee.
Dat waren de gebieden waar hij in verband met de noordelijke doorvaart naar
Indië omstreeks het tweede kwart van de jaren zeventig erg bij betrokken was.
Over de mineralen daar schrijft Witsen in Noord en Oost Tartarije dat Cornelis
Pietersz. Snobbeger – een schipper uit Vlieland die in 1675 in Nova Zembla op
walvisvangst was – voor Witsen zilverachtige stukken steen had meegebracht.
Snobbeger was er met zijn mannen gestuit op een berg met schitterend ge-
steente en in plaats van verder te gaan met de jacht, waarbij zij tot dan toe nog
slechts drie walvissen en zeshonderd walrussen hadden gedood, zo merkte
Witsen geïrriteerd op, hakten zij uit die berg een groot gewicht aan erts en be-
vrachtten daar hun schip mee. Hij en zijn maten hadden zich ingebeeld dat
het zilver of goud was, maar uit de stukken die de schipper hem om te testen
had verstrekt bleek het gehalte aan zilver zo gering dat het de moeite van de
bewerking niet waard was.83

De overige vermeldingen van erts in Witsens boek hebben betrekking op
Siberië: de provincie Daurië met de stad Nertsjinsk en de plaatsen Vercho -
toer je, Tomsk en Kazan. Het vroegst gedateerde bericht uit 1694 gaat over en-
kele stukken erts uit Daurië. Daaronder zat een stuk van 100 pond, dat in een
‘onbereit bokke-vlies’ naar Witsen toe was gebracht en dat hij verhit had



Afbeeldingen van de oostelijk van de Oeral gelegen plaatsen ‘Vergaturia’ (Verchotoerje) en
Jakoetsk.



Defensiewerken in Siberië: (1) In 1699 kregen alle dorpen en vlekken langs de rivieren Tobol,
‘Kamenka’ en andere vlieten bevel zich op de hier getoonde wijze tegen de aanvallen van
Baskieren en Kozakken te versterken. (2) Verplaatsbare redoute. In 1697 in gebruik bij de
Siberische boerenbevolking om zich te verdedigen tegen stropende Kozakken.
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onder vuur. Hieruit was toen 3 lood zilver (anderhalf ons) en 70 pond lood te-
voorschijn gekomen; Witsen vermeldt ook de geldwaarde ervan. Dat er in
Georgië eveneens veel koper te vinden was, is niet te vinden in zijn boek, hoe-
wel Witsen op 1 juni 1716 aan Cuper schrijft dat men ‘al voor veel jaeren veler-
hande proeven daervan aen mij [heeft] toegesonden, die ik hier hebbe doen
smelten en de ondervindinge of gehalte daervan nog bewaert hebbe’. 

Witsens delfstoffenonderzoek reikte veel verder dan de gebieden van de
tsaar, zo blijkt uit andere bronnen, en strekte zich feitelijk over de hele aard-
bol uit. Men stuurde hem bijvoorbeeld ook stukken erts uit Groenland, Noor -
wegen, Su ma tra en Amerika. Met zijn commentaren wekt Witsen de indruk
dat hijzelf geregeld ertsen in de smeltkroes bracht. Maar of hij daarmee be-
doelt dat hij hier voor inderdaad een laboratorium en de bekwaamheid bezat,
of dat hij de proef door een ander liet verrichten en daar bij aanwezig was, blijft
in het midden. Wel liet hij op gevorderde leeftijd het onderzoek door de stads-
essayeur Anthony Grill doen, telg van de zeer bekende zilversmidfamilie die
grote belangen in de ijzermijnen te Zweden bezat.

Voor zijn mineralogisch onderzoek vroeg Witsen ook eens de mening aan
de befaamde Delftse microscopist Antoni van Leeuwenhoek. In 1696 kreeg
deze verschillende stukken erts toegestuurd; daarvan was één brok gevonden
bij de bron van de rivier Amoer, de andere stukken kwamen uit Sumatra en
Ame rika. Hij ontving ze samen met de kaart van Tartarije. Van Leeuwenhoek
bedankte hem hiervoor in een ‘missive’ of openbare zendbrief van 6 juli en
deelt hem mee wat zijn experimenten met de microscoop en door verhitting
hadden opgeleverd. Van Leeuwenhoeks meer dan 250 in druk gebrachte mis-
siven over waarnemingen onder de microscoop zijn geadresseerd aan ‘hooge
standspersonen en geleerde luyden’. Hieronder waren zeer veel brieven ge-
richt aan de raadpensionaris Antoni Heinsius en de achtereenvolgende presi-
denten van de Royal Society. Aan de Amsterdamse burgemeester Nico laes
Wit sen zijn drie brieven geadresseerd.84

Tot aan het eind van zijn leven is Witsen zijn proefnemingen op delfstoffen
blijven voortzetten, zo blijkt uit opmerkingen aan Cuper. Welk effect de uit-
slag van zo’n onderzoek op de tsaar kon hebben, vertelt hij in een van de laatste
brieven aan zijn vriend: ten noordwesten van het Bajkalmeer waren in 1715 in
een bron aan de voet van een berg goudklompjes gevonden. Daarvan had ‘de
onderkoning van Siberie’ Gagarin aan Witsen een klein stukje voor onder-
zoek toegestuurd. Witsen bracht dit naar de stadsessayeur, die oordeelde dat
het dezelfde goede kwaliteit als Guinees goud bezat. Hierna werd omstreeks
maart 1716 vanuit Bajkal een vrij grote hoeveelheid goud naar de tsaar in Sint-
Peters burg  gezonden, waarop deze, aldus Witsen, ‘onder het gesag van een
overste luytenant, een heer mij bekent, derwaerts heeft gesonden twe of dri
dusent voetknegten met hunne familien en ses hondert dragonders om  al -
daer een stat te bouwen, en de versameling of gravinge van dese rijkdom voort
te setten’ – en dat terwijl de streek rondom de mijn geheel woest en vrijwel on-
bebouwd was. ‘Ik hebbe derwaerts geschreven,’ schreef hij 1 juni aan Cuper,
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‘dat men mij de besonderheden daer van [zal] overbrieven.’ Uit zijn laatste
twee brieven aan Andreas Winius van 1715 en 1716 weten we dat hij degene
was die hem over de goudmijn op de hoogte hield.

Witsen als bemiddelaar
Maar behalve met onderzoek probeerde Witsen de tsaar ook op andere terrei-
nen zoveel mogelijk ter wille te zijn zolang dit binnen zijn mogelijkheden lag.
Witsen was het postadres voor brieven aan koning Willem iii en de Staten-
Generaal. Witsen was degene die brieven schreef naar de ambassadeur te
Smyrna, Justinus Colyer, om de Moskovische gezant Pjotr Tolstoj ter zijde te
staan bij de onderhandelingen over de vrede tussen Rusland en de Turken.
Wit sen bemiddelde in de zaak-Adolf Houtman over het afdanken van uit Mos -
kou gezonden zeevolk. En zo was Witsen ook degene die op Peters verzoek de
timmerman met wie hij had gewerkt op de Oost-Indische werf, een goed ambt
bezorgde, ‘’t geene Haare Czaarse Majesteiten op Haar vertrek aan mij had-
den believen te recommanderen’, schrijft deze naar Golovin, ‘soo dat desen
persoon nu door Haare Czaarse Majesteiten genade en mijnes uitwerkinge voor
sijn leven lang met vrouw en kinderen is versorgt, ’t geene ik bidde dat Haare
Czaarse Majesteiten met aenmeldinge mijnes dienst moge weten’.85 Want Wit -
sen zag zijn inspanningen wel graag overgebracht.

Het spreekt vanzelf dat Witsen ook tussenpersoon was voor grote transac-
ties. Zo ontving hij op 23 mei 1698 van Lefort en de andere twee gezanten de
machtiging voor hen het schip De Elias aan de gebroeders Filibert te verko-
pen.86 In 1699 correspondeerde Winius met Witsen over zaken als het inhu-
ren van ambachtslieden en ingenieurs uit Holland, de import van Neder -
landse producten, het huren van zeeschepen, de aanschaf van kanonnen en de
aankomst van handelsschepen.87 En zo treft men hem ook samen met Cornelis
Cruys als bemiddelaar in de aanschaf van een baggermachine. De koopman
Abraham Kintsius moest deze voor de tsaar van de uitvinder Mits kopen. De
machine zou als alles goed ging 24.000 gulden kosten en de transactie had
heel wat voeten in de aarde, zo blijkt uit de akte, die op 14 maart 1704 werd op-
gemaakt.88 Genoemde voorbeelden zijn slechts een selectie uit veel meer acti-
viteiten ten behoeve van de Russische tsaar.

Dubbelagent in de Grote Noordse Oorlog
Als gevolg van Peters bezoek werd in 1699 te Den Haag bovendien als eerste
vaste Russische vertegenwoordiger Andrej Artamonovitsj Matvejev (1666-
1728) benoemd.89 Hij arriveerde – met vrouw en kinderen – juist voordat de
Noordse Oorlog (1700-1721) tussen Rusland en Zweden uitbrak en hij bleef in
West-Europa tot 1712. Andrej Artamonovitsj was nauw aan de tsaar verwant.
Zijn vader Artamon Sergejevitsj Matvejev had in 1670 Andrejs stiefzuster
Natalja Kirillovna Narysjkina aan Peters vader tsaar Aleksej Michailovitsj uit-
gehuwelijkt. Het jaar daarop werd vader Artamon begunstigd met de leiding
van de Posolski Prikaz, het departement van Buitenlandse Zaken. Zijn positie
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raakte daarmee zodanig versterkt dat hij tot de dood van de tsaar in 1676
praktisch gesproken de feitelijke bestuurder van Moskovië was. In 1682 werd
Matvejev sr., juist teruggekeerd van zes jaar Siberische ballingschap, vermoord
in de opstand van de Streltsi.90 De moeder van tsaar Peter i was kort gezegd de
pleegzuster van de nieuwe gezant.

Aan Andrej Artamonovitsj Matvejevs correspondentie met Golovin, die
begin 1700 was benoemd tot hoofd van de Posolski Prikaz, en de tsaar danken
we een nauwgezet verslag van zowel de manier waarop de Staten-Generaal en
de burgemeesters van Amsterdam op de oorlogssituatie reageerden, als de in-
triges waarmee de Zweedse gezant Nils Lilierot zich bediende om de partijen
voor zijn standpunt te winnen.91 Matvejev ervoer zijn verblijf in Den Haag aan-
vankelijk als een corvee, terwijl hij in de strijd met zijn Zweedse opponent bij
de elite bepaald een zwak figuur sloeg. Hij klaagde dat hij te weinig betaald
kreeg, waardoor hij de waardigheid van zijn positie niet kon ophouden; hij
kon geen passend huis vinden; de stad was allervervelendst, en de mensen
waren hoogstens vriendelijk als hij hun geschenken gaf. Slechts dankzij de
voorspraak van Witsen was het hem gelukt een huis te huren, schreef de Rus
begin maart 1700 aan de tsaar, ‘want zonder diens borgstelling zou niemand
hem de woning hebben toevertrouwd’.92 Deze woning – een voornaam huis,
aldus Scheltema – lag aan de Vijverberg. De slechte reputatie die de Russen
na hun vertrek aan hun vele onbetaalde rekeningen hadden overgehouden,
zal niet vreemd zijn geweest aan deze houding.93 Een ander punt in het nadeel
van de Rus was dat zijn omgeving vaak beter op de hoogte bleek dan hij, wat
hij aan de gebrekkige postverbindingen weet. Want terwijl overal de geruch-
ten over een naderende oorlog de ronde deden, waarvoor Peter bezig was troe-
pen naar Narva aan de Baltische Zee te sturen, had hij tegen de ministers zit-
ten verklaren dat hem dit onwaarschijnlijk leek omdat hij er niets van af wist,
zo klaagde hij op 20 september. En tot slot was zijn talenkennis beperkt. Zijn
conversatie met Witsen verliep bijvoorbeeld in het Latijn.

Geheel in beslag genomen door de Spaanse Successieoorlog en de angst
voor Franse overheersing op het Europese politieke toneel hadden de Repu -
bliek, Engeland en Zweden in 1700 een verbond gesloten om elkaar te helpen
voor het geval een van deze landen door Frankrijk werd aangevallen. Daarbij
was geen rekening gehouden met de omstandigheid dat Rusland het jaar
daarvoor een anti-Zweedse coalitie met Denemarken was aangegaan. Met dit
pro-Zweedse verbond kwamen de Staten, met aan het hoofd de raadpensiona-
ris Antoni Heinsius, feitelijk tegenover de Amsterdamse magistratuur te
staan, aangezien de laatste een sterk commercieel belang in Rusland had. Naar
de mening van de Amsterdammers hoorde de Republiek daarom neutraal te
blijven in het Noordse conflict.94

Opmerkelijk in de brieven van Matvejev is hoe vaak in de eerste vier jaren
van de Noordse Oorlog de naam van Witsen staat genoemd zonder dat de naam
van een andere magistraat valt. Want uit andere bronnen blijkt dat ook burge-
meester Johannes Hudde, de ontvanger-generaal bij de Admiraliteit Jacob de
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Wilde, de pensionaris Willem Buys en nog vele andere prominente figuren
zich en bloc achter de pro-Ruslandpolitiek schaarden.95 Niettemin noemde
de Russische diplomaat Witsen zijn enige steun en toeverlaat – in commissie
met de koopman Adolf Houtman, maar die had zich de rol toebedeeld van of-
fi cieus Russisch agent. De geringe erkenning die de diplomaat in zijn eerste
jaren in de Republiek ten deel viel en zijn kennelijke isolement vond Matvejev
moeilijk te verteren: ‘Buiten de heer Witsen is er niemand van de ingezetenen
van dit land die enige dienst aan onze grote soeverein bewijst,’ schrijft hij aan
Golovin. Van Witsen daarentegen ondervond hij veel vriendschap en profijt;
die gaf hem tenminste de inlichtingen die hij nodig had. Zelfs de Hollandse
kooplieden lieten hem links liggen. Van hen had hij nog geen enkel teken van
vriendschap of informatie ontvangen. Ze hadden hem nog niet eens de visite
gebracht, hoewel zij in Moskou door de tsaar zeer waren geholpen. ‘Dáár wil-
len ze wel allerlei voordeel krijgen,’ klaagde hij, ‘maar hier geven ze niet thuis.’
En zelfs de keer dat hij zich vier etmalen in Amsterdam had opgehouden, be-
speurde hij bij geen van de Moskouse kooplieden één goed teken van genegen -
heid, terwijl ook geen van de commissarissen van de Moskouse Com pag nie
zich had laten zien.

Hoewel de opvattingen over wat nog oorbaar is in de betrekkingen met een
vreemde mogendheid sterk zijn veranderd, blijft de manier waarop de burge-
meester Witsen op eigen gezag – tegen de politiek van de Staten in – hand-en-
spandiensten voor de Russische tsaar verrichtte, verbazen. Zo schrijft hij in een
brief aan het hoofd buitenlandse zaken Golovin op 24 juni 1700 dat hij tot zijn
grote geluk juist opnieuw als gedeputeerde naar de vergadering van de Staten-
Generaal gezonden was. Hierdoor had hij met zijn stem een bijdrage kunnen
leveren aan de op schrift gestelde resolutie dat de tsaar en diens onderdanen,
zowel hier te lande als op zee, van staatswege alle hulp, defensie en vriendschap
moest worden bewezen. De orders hiervoor waren meteen uitgegaan.96 Na zo’n
gunstig bericht verwachtte Witsen van Golovin wel dat deze de belangen van
de Nederlandse staat en haar ingezetenen zou blijven behartigen, schrijft hij
aan het slot van zijn bericht, en ook dat hij er zorg voor zou dragen dat de tsaar
geen andere naties prefereerde boven de onze. Want ook al oogde het politieke
spel van Witsen soms twijfelachtig, voor de Nederlandse handel stond hij pal.
Hiervan gaf hij drie maanden later ook weer blijk door op persoonlijke titel de
tsaar (via Matvejev) om de gunst te verzoeken, dat wanneer Lijfland in handen
van de tsaar zou vallen – waar hij van overtuigd was – hij bevel zou willen geven
het graan dat de Zweden aan de Nederlandse kooplui hadden verkocht aan
hen ter hand te stellen. Men vreesde dat wanneer de steden Reval, Narva en Riga
door de Russen zouden worden geplunderd, hun goederen eveneens verloren
zouden gaan. Witsen verwees daarvoor naar de ‘zeer grote genade’ die de
tsaar voor hem en de bewoners van Amsterdam koesterde.97

Geheel tegen de verwachting in werd Rusland echter op 30 november bij
Narva door de Zweden verslagen. Daarbij was de gehele Russische artillerie in
handen van de vijand gevallen, net als het hoofd ervan, de Georgische tsare-
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vitsj Alek sandr Artsjilovitsj Bagration. Witsen koos meteen eieren voor zijn
geld en haastte zich na het nieuws van de smadelijke nederlaag naar Lilierot,
de Zweed se agent, om hem te verzekeren dat alle geruchten over pro-Russische
sentimen ten zijnerzijds alleen kwaadaardige roddel waren.98

Maar ondertussen bleef Witsen in stilte voor de Russische zaak werken. Zijn
pro-Russische houding, net als zijn veelvuldige contact met Matvejev, begon
echter bij een aantal regenten ergernis te wekken zodat hij omzichtiger te
werk moest gaan. Matvejev kreeg dit van Houtman te horen, die een uitvoerig
gesprek met Witsen in diens huis had gehad. Houtman had de burgemeester
de inhoud van Matvejevs laatste brieven aan Witsen overgebracht en hem er
stukken uit laten lezen. Witsen schreef de Rus daarop meteen een brief terug,
die Houtman hem ingesloten bij de zijne deed toekomen. Matvejev werd er ook
voor gewaarschuwd dat Witsen opdracht had gegeven voortaan niet uit zijn
naam, maar uit die van Houtman aan hem te schrijven. Ook mocht Matvejev
de brieven van Witsen en Houtman aan niemand tonen, of zelfs maar van een
van beiden de naam noemen. Als de burgemeester en hij hierop konden ver-
trouwen, zo beloofde Houtman, zouden ze proberen zoveel mogelijk ‘Zijne
Zaarse Majesteit’ en Matvejev ten dienste te staan. Het enige voorbehoud was
dat zij er geen ‘schade en nadeel’ van moesten ondervinden.

In de bewuste brief van Witsen ontving de Rus voorts de verzekering, dat de
Staten in elk geval niet meer voor de tegenpartij – ‘de Zweed’ – zouden doen dan
zij volgens hun overeenkomst verplicht waren, en zelfs dat hoefden zij om be-
lang rijke redenen niet na te komen, ‘maar dit was in goede verwachting gezegd’.
Wat de krijgsvoorraden betreft waren Witsen en Houtman overeengekomen,
zo deelde de laatste mee, dat zij die naar verwachting konden aanschaffen en
verzenden.

Op 14 februari 1701 schreef Matvejev aan de tsaar dat hij enige dagen in Am -
sterdam had doorgebracht uit beduchtheid dat, als er tussen de Republiek,
Frankrijk en Spanje vrede zou komen, zij volgens hun overeenkomst dan tegen
de lente hulp zouden moeten zenden aan de Zweden. Hij had bij Witsen en de
kooplieden veel moeite gedaan dit te verhinderen, schreef hij; bovendien had
hij het doorlaten van de nog te kopen krijgsvoorraden bepleit, waarop hij liet
volgen: ‘De heer Witsen stelde mij echter gerust, als uw trouwe dienaar alhier,
uit zijn eigen naam en niet uit die der Staten, dat zij zonder dat die zaak wer-
kelijk tot een einde komt geen hulp aan de Zweed zullen verlenen en dat aan de
gezant Lilierot reeds in het privaat door de Staten een weigerend antwoord was
gegeven.’

Daarbij had Witsen Matvejev nog eens beloofd dat hij tot zijn laatste adem-
tocht in alles een trouw dienaar van de tsaar zou zijn. Aangaande de wapens en
andere krijgsbenodigdheden had hij verklaard dat door hen het besluit was
ge nomen thans de verkoop aan vreemde potentaten en de uitvoer van wapens
te verbieden vanwege de huidige toebereidselen tot de oorlog, en dat hierover
reeds gedrukte plakkaten naar alle steden waren gestuurd. In weerwil hiervan
moest de tsaar, zo had Witsen gezegd, voor al datgene wat hij hebben wilde
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een bevel naar Matvejev sturen, want hij had hem beloofd alles in het geheim
te doen.

En zo konden in oktober schepen geladen met tweeduizend musketten om
drie uur ’s nachts uit de Amsterdamse haven vertrekken.99 Adam Brandt, de
koopman uit Lübeck die met Ides een gezantschapsreis naar Peking had ge-
maakt, was degene die de zorg voor de wapenleverantie droeg. Matvejev
schreef hierover op 24 november aan Golovin: ‘En na heimelijk drie dagen bij
mij in Den Haag te zijn geweest, is hij eveneens in het geheim om die wapenen
naar Amster dam en Lübeck gegaan, omdat de Zweden hem overal zoeken, die
hem wegens het leveren van die wapens hier of daar willen vermoorden. Hij
vertelde mij verder dat ook de heer Houtman zijn leverantie van wapenen aan
hem toevertrouwt.’

Uit al Matvejevs brieven spreekt Witsens voortdurende beschikbaarheid
en toewijding. Zodra de burgemeester nieuws over de laatste ontwikkelingen
had, hevelde hij dit naar de Russische gezant over opdat Matvejev dit aan de
tsaar zou rapporteren. Begin april bracht hij hem in Den Haag nog persoon-
lijk een bezoek om te vertellen dat zij de aanhoudende pogingen van de ge-
zant Lilierot om te kiezen voor de Zwe den hadden afgeslagen en dat er geen
hulp aan zijn koning Karel xii zou worden gegeven.

Ook daarna wendde Witsen zijn invloed aan om de zaak van de Zweden te
torpederen. Op 6 juni 1701 schreef Matvejev aan de tsaar, dat in de vergade-
ring der Staten het voornemen bestond 300.000 daalders aan ‘de Zweed’ te
geven. De Rus had na dit nieuws meteen eigenhandig een brief in het Latijn aan
Witsen in Amsterdam geschreven met daarin het dringend verzoek op elke
manier het nemen van dit besluit door de Staten te voorkomen. En ja, op 18 juli
kon de gezant de tsaar al meedelen dat de beraadslagingen hierover waren uit-
gesteld. En op 5 november schrijft hij juichend dat het was gelukt de zaak af te
blazen. Dit waren zijn woorden:

Het hulp geven door de Staten, volgens hun verdrag met de Zweed, aan de
 vijand, zowel met troepen als met geweld, is door de macht van de almachtige
God, door de trouwe diensten van de ware dienaar van onze zeer genadige
tsaar en grote soeverein, mijn voortdurende weldoener, de heer Witsen, en
door mijn onophoudelijke, dringende brieven aan hem geheel en al afgesneden.
Wees zo goed dit aan Zijn Tsaarse Majesteit te rapporteren en de heer Witsen
uit uw eigen naam schriftelijk voor dit alles te bedanken. Hierdoor zal hij
 worden aangespoord ook in ’t vervolg hier alleszins aan de grote soeverein
diensten te bewijzen, want buiten hem is er niemand als hij onder de  aan -
zienlijken van dit land.

Tot zover Witsens verregaande dienstbaarheid aan de tsaar. Na de dood in
maart 1702 van stadhouder-koning Willem iii, die tijdens zijn leven in de
Successie oorlog een belangrijk stempel op de buitenlandse politiek had ge-
drukt, werd de positie van Amsterdam tegenover de Staten sterker en kon de
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pro-Rusland lobby zijn stem met meer kracht laten gelden. Tot en met het jaar
1705 heeft Witsen zich ingezet om het verbond met de Zweden te frustreren,
maar daarna was het hem niet langer vergund als regerend burgemeester op te
treden. Een klap in het gezicht van Witsen, want hij had nu niets meer te ver-
tellen op het politieke toneel, terwijl zijn gezag de laatste jaren juist versterkt
was door zijn vriendschappelijke omgang met vorsten als stadhouder-koning
Willem iii, tsaar Peter en koning Frederik i van Pruisen.100 Tegen deze tijd 
– het jaar 1707 – werd bovendien Johannus Sijbrandts van den Burgh officieel
benoemd tot agent van Rusland bij de Staten-Generaal, die de meeste taken
van Witsen zou overnemen. Daarna komt men de naam van Witsen dan ook
niet meer tegen in de brieven van Matvejev.

Na het voorgaande dringt zich de vraag op waarom Witsen zo’n enorme
aandrift voelde om de tsaar zo buitenproportioneel ter wille te zijn?Het ant-
woord is niet moeilijk te geven. Zijn interesse in Rusland kwam in eerste aanzet
voort uit zijn streven om de handel van de Nederlanders te bevorderen. Allengs
streden ook andere motieven om een plaats – zeker sinds zijn vriendschap
met de tsaar bezegeld was – zoals eer, ambitie, ijdelheid en persoonlijke fixatie.
Maar even belangrijk waren ook zijn morele en religieuze overwegingen. Want
Wit sen was een diepreligieus mens. Men herinnere zijn gesprekken met de
afgezette patriarch Nikon en de metropoliet van Gaza toen hij als vierentwintig-
jarige in Moskou zat, hoewel dit verboden en dus levensgevaarlijk was. En toen
er be gin jaren tachtig door Herman van Sweeden en David Ruts bij hem in
Amster dam werd aangeklopt om een bijdrage te leveren voor de bouw van een
stenen – brandvrije – kerk in Moskou ter vervanging van de houten uit 1639,
schonk Witsen uit eigen zak meteen het hele bedrag. Een ijzeren bord bij de
ingang met zijn wapen en initialen en de woorden ‘Uit dankbaarheid’ herin-
nerde hieraan.101 Maar er zijn veel meer voorbeelden te noemen hoezeer zijn
handelen ingegeven werd door de christelijke gedachte, maar daarop zal ter
bestemder plaatse worden ingegaan.

Andersom zag Witsen tijdens het Groot Moskovisch Gezantschap ook
hoezeer Peter zelf in religie was geïnteresseerd. Volgens Scheltema wenste hij
toen letterlijk alle kerken waar hij aan voorbijkwam te bezoeken en hij liet zich
ook altijd goed informeren over de verschillen tussen de kerkgenootschap-
pen.102 Witsen wierp zich in al zulke kwesties op als Peters geestdriftige men-
tor, maar om zijn invloed niet te verspelen diende hij hem uiteraard ook in
andere zaken ter wille te zijn. Want wie droomde er niet van deze jonge tsaar,
die heerser was over een onmetelijk rijk en snakte naar daadkracht, te leiden
wan neer dit binnen zijn bereik lag? Voor de Duitse geleerde Gottfried Wil -
helm Leibniz, die de tsaar hoopte te enthousiasmeren voor de protestantse
zending naar China en aldus te kunnen concurreren met de missie van de je-
zuïeten, moest het vooralsnog bij die droom blijven; pas in 1712 lukte het
hem in Torgau met de vorst in gesprek te komen. Bij Witsen lag het wel binnen
zijn bereik om zijn idealen tot werkelijkheid te brengen.103 Zijn opmerkelijke
dienstbetoon aan de tsaar moet dan ook vanuit van deze overweging worden
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verklaard. Door het warm houden van de vriendschap met tsaar Peter en door
het in kaart helpen brengen van het onbekende en onmetelijke Tartarije kon
hij zowel de handelsmogelijkheden voor zijn landgenoten bevorderen – en
daarmee hun welvaart – als een weg vrijmaken voor de zending.

Nevenverdiensten
Of Witsen met zijn activiteiten tegelijk eigen financieel gewin voorstond, is
niet helemaal duidelijk, hoewel hij er zeker niet vies van was. Uiteraard werd
hij voor zijn initiatieven beloond, maar dat spreekt vanzelf, want dat had met
waardering en erkenning te maken. Zo ontving hij uit handen van de zoon van
Lefort, toen deze in 1694 Amsterdam bezocht, een portret van de tsaar met dia-
 manten omlijst die een geschatte waarde van 1600 daalders had. Deze met edel-
 stenen omlijste portretten vormden eervolle onderscheidingstekens van de
tsaar, te vergelijken met orden van verdienste. Toen Witsen in 1700 door Winius
werd bezocht, kreeg hij eveneens een medaillon van de tsaar – in zijn boedel -
inventaris staat deze op 1000 gulden getaxeerd. Maar uiteraard ontving Wit sen
ook andere geschenken van de vorst, waaronder een tafel ‘met een kostbaar blad
van zeldzaam marmer’.104

Een bom duiten daarentegen duidde op corrupt gedrag. Daarom is uit het
oogpunt van beloning de brief van Matvejev aan Golovin van 23 januari 1702 zo
interessant, omdat hij hier de mogelijke manieren bespreekt waarop ‘onze
gemeenschappelijke trouwe vriend de heer Witsen’ voor zijn diensten be-
loond moest worden. Geld of goud bleek uit den boze, want dat suggereerde
dat hij omkoop baar was. Maar zeldzaamheden als gouddraadstoffen uit Per -
zië, fraai gekleurde ‘kamka’s’ uit China en allerlei kostbaar bont zou hij zeer
op prijs stellen; hetzelfde gold voor de Amsterdamse pensionaris Willem
Buys. Door hen te belonen zouden zij, daarvan was hij overtuigd, worden ge-
stimuleerd om Rus land nog meer ter wille te zijn:

Gij gelieft aan mij te schrijven over enig beloning aan den heer Witsen 
wegens zijn talrijke verdiensten: hierover raad ik u aan hem zeer hoffelijk uit
uw eigen naam met betuiging van de gunst des Souvereins voor zijn diensten
te bedanken, opdat hem dit tot vreugde zij, en reeds lang heeft hij geen 
brieven van u ontvangen, maar indien men hem een beloning zoude geven in
geld of goud, dan zoude hij daar heftig vertoornd over worden en zichzelf als
omkoopbaar beschouwd achten, alsof hij niet alles deed om de genade van 
de Tsaar. Maar indien gij dit wilt doen, dan moet gij naar mijne hier gevormde
mening de Souverein verzoeken mij eenige zeldzaamheden te zenden, 
namelijk Perzische gouden stoffen en Chinese kamka’s van heldere wonder-
bare kleuren en eveneens kostbare sabel-, hermelijn- en zwarte vossenvellen,
zowel voor hem als voor de heer raad-pensionaris [!], hetgeen deze als iets
zeer aangenaams zullen ontvangen, en in het vervolg zullen zij dan nog meer
diensten bewijzen en die gehele bezending moet gij op Hollandse voorjaars-
schepen zenden door Houtman’s agent Van Sweeden.
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Maar lastiger te beoordelen is het volgende. Op 15 mei 1690 had Witsen als dank
voor de vervaardiging en dedicatie van zijn kaart van Tartarije vergunning
ontvangen om koophandel op Moskou te drijven. Vermoedelijk was hiervan in
1687 en 1693 eveneens sprake, maar Witsens uitlating over het ‘vergenoegen’
van de tsaren omtrent zijn kaart in de voorrede van Noord en Oost Tartarije van
1705 is zo versluierd dat dit niet met stelligheid met handeldrijven in verband
kan worden gebracht. Niettemin ontving hij in 1698 eenzelfde soort beloning
van Peter de Grote voor zijn gastheerschap tijdens zijn bezoek. Geschenken,
geld en eertitels sloeg de burgemeester beleefd af, zo luidt het verhaal van Jaco -
bus Scheltema, maar ‘hierna zoude er [aldus de familieoverlevering] gevraagd
zijn, of hij als koopman commissiën tot het bezorgen van goederen zoude wil-
len aannemen; dit konde niet afgeslagen worden, en hierop was de levering van
honderd duizend geweren besteld’. Hoewel Witsens bankrekening hiermee
niet direct met vele nullen achter een cijfer werd gespekt, werd hij indirect toch
ruimschoots voor zijn diensten betaald. Ook Houtman ontving – op eigen ver-
zoek – oekazes om graan naar de Republiek te mogen exporteren. Diens positie
was overeenkomstig aan andere prominente kooplieden, onder wie Abraham
Kintsius, Elias Kloeck, Jan Lups en Christoffel Brants. Zij waren niet alleen
handelsagent voor de tsaar, maar bedreven ook omvangrijke handel voor eigen
rekening; de benodigde vergunningen verwierven zij als erkenning voor hun
diensten. Tegen 1710 is door de Russische regering het geven van monopolie-
rechten aan buitenlandse kooplieden gestaakt.

Afgezien van zulke verdiensten wijzen twee uitlatingen uit de mond van Wit -
sen erop dat hij niet alleen zelf schepen had rondvaren, maar ook in eigen per-
soon nog steeds actief bij de handel betrokken was. Dit valt af te leiden uit de
klachten die hij in 1689 in Londen tegen koning-stadhouder Willem iii uit-
bracht. Hij protesteerde toen bij de vorst dat in Engeland de koopvaarders
maandenlang werden vastgehouden zonder dat ze naar het vaderland werden
gekonvooieerd: ‘daaronder was ook een schip van hem zelven’.105 In hetzelfde
onderhoud vertelde hij ook ‘dat hij de helft in een Surinaamsvaarder hadt ver-
looren’, waarvan de lading ‘voor den duivel was’.

Daarbij wekken de vele observaties van schippers in zijn boeken Scheeps -
bouw en Bestier en Noord en Oost Tartarije sterk de indruk dat hij eveneens – en
al vroeg – belangen bij de walvisvaart en de robbenjacht had. Al die in de tekst
genoemde schippers van de noordelijke eilanden, als Theunis Ys van Ter -
schel ling, Cornelis Snobbeger en Willem de Vlamingh van Vlieland, die in
zijn opdracht waarnemingen en opmetingen voor hem verrichtten, wijzen
erop dat Nicolaes Witsen toen hun patroon was.

Verder was Witsen actief in de geldhandel. Zo leende hij bij wijze van be-
legging tegen rente en verzekerd door onderpanden forse geldbedragen uit.
Aan de Rotterdammer Joan Speelman, zoon van de gouverneur-generaal Cor -
nelis Speelman, leende hij in 1685 bijvoorbeeld 30.000 gulden uit, en in 1715
aan de hertog van Marlborough 35.000 gulden. Ook de erfgenamen van zijn
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neef Jonas Witsen stonden in 1716 nog voor een bedrag van 20.000 gulden bij
hem in het krijt.

Hoe vermogend Witsen met dit alles geworden was, bleek bij zijn dood uit
zijn boedelinventaris, waarin staat dat hij een miljoen gulden aan bezittingen
naliet. Daaronder hoorden vele in en buiten de stad verspreide huizen, een keur
aan landerijen, alsmede een eindeloze lijst van allerhande waardepapieren.106

Merkwaardig is dat hoewel van de waardepapieren er vele betrekking hadden
op de voc en de wic, er slechts één de handel op Moskou betrof, te weten: ‘Een
obligatie ten laste van Adolf Houtman, Pieter Balde, Pieter Ermen en Egbert
Thee sing als gecommitteerde van de Staten-Generaal wegens den Mosco vi -
schen handel dato 26 aug. 1698 nr. 1. [!] waarde 1000,- gulden’.107

De boodschap die hieruit spreekt, is wel duidelijk. Kennelijk wenste Witsen
toen, dat wil zeggen vlak nadat het Groot Moskovisch Gezantschap weer naar
Moskou was vertrokken, een daad te stellen door als eerste voor een aanzien-
lijk bedrag een obligatie te kopen om hiermee zijn vertrouwen in de handel op
Rusland te demonstreren. Maar dit vertrouwen was wel flinterdun. Na het uit-
breken van de Noordse Oorlog in 1700, waarin de Russen meteen al het onder-
spit bij Narva delfden en de schepen in de Oostzee gevaar liepen om door de
Zweden te worden opgebracht, riskeerde hij zulke extravaganties niet meer.
Dit leidt dan kort gezegd tot de opmerkelijke conclusie dat, ook al was hij in
alles een vriend van Rusland en zette hij zich zijn leven lang in om daar de
handel van de Hollanders te bevorderen, Nicolaes Witsen zich er zelf wel voor
wachtte – en er voorheen kennelijk ook altijd voor heeft gewacht – zijn eigen
geld op deze onzekere handel in te zetten.



Titelblad Scheepsbouw en Bestier (1671).


