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‘Mijn vodderijen’.

Over het boek Scheepsbouw en Bestier,
de kaarten en het boek van Tartarije
Voor Nicolaes Witsen behoorden zijn kostbare energie- en tijdslurpende onderzoeksactiviteiten tot de ‘liefhebberij’. Vóór alles telde zijn werk als regent.
In zijn opvatting van vrijetijdsbesteding moest echter wel het aangename met
het nuttige worden verenigd. De gemeenschap hoorde er immers eveneens
proﬁjt van te hebben. Wanneer Witsen dan na tientallen jaren van inspanning
tegen Gijsbert Cuper over de proeven van zijn arbeid als ‘mijn vodderijen’
spreekt, was dit vanzelfsprekend ‘bescheiden’ bedoeld. Dat neemt niet weg dat
het maar weinig had gescheeld of de geschiedenis was met die kwaliﬁcatie op
de loop gegaan.
Van de vier omvangrijke boeken die Nicolaes Witsen het licht heeft doen
zien, bereikte er bij zijn leven slechts één een zeker publiek. Dat was het in 1671
eerst ter perse gebrachte Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier.
Daarentegen is de tweede editie van ditzelfde werk zo zeldzaam, dat men pas in
het begin van de twintigste eeuw achter haar bestaan kwam. Hetzelfde geldt voor
Witsens boek Noord en Oost Tartarije. Van de eerste uitgave overleefden voor
zover bekend maar vier exemplaren de tand des tijds. Het bestaan van een tweede editie kwam pas na zijn dood aan het licht. De geschiedenis van Witsens
talrijke land- en zeekaarten die de boeken vergezelden, verliep al even ongelukkig. Van zijn grote kaart van Noordoost-Tartarije, waar hij tot het eind van zijn
leven aan heeft gewerkt, was alleen de uitgave van 1687 bekend.
Uiteraard werkte de rampzalige aﬂoop van Witsens levenswerk veel bibliograﬁsche mythen in de hand. Hieronder volgt een overzicht van de gebeurtenis sen, dat begrijpelijk moeten maken wat er met dit werk kan zijn gebeurd.
Een belangrijke rol daarin blijkt de trage uittekening van de kaarten en illustraties te hebben gespeeld.

Scheepsbouw en Bestier
De eerste druk uit 1671
Het eerste grote werk dat Witsen in druk uitgaf was Aeloude en Hedendaegsche
Scheepsbouw en Bestier. Vanwege de omvang van het boek en de rijkdom aan
illustraties waren de uitgevers Casparus Commelin en de gebroeders Broer en
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Jan Appelaer tijdelijk een samenwerkingsverband aangegaan. Op 27 juli 1671
ontvingen zij van de Staten van Holland octrooi om het boek vijftien jaar lang
als enigen te mogen drukken, venten en verkopen. Het is ter perse gebracht
bij Christoffel Cunradus. De Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bezit een
proefexemplaar met diens impressum, waarin zich een korte handgeschreven
opdracht aan de Florentijnse ﬁloloog en natuurvorser Carolo Dati bevindt. 1
De opdracht behelst een woord van dank. Dati schreef hier na ontvangst zelf
nog eens achter dat hij aan Witsen een manuscript van de architect Pirro
Ligorio over schepen in de Oudheid had geleend en dat deze daaruit talrijke
platen voor het boek had gekopieerd.2
Nog meer licht op deze uitgave werpen brieven van Jan Swammerdam aan
zijn biblioﬁele Franse vriend Melchisédec Thévenot. Omstreeks september
1672 schrijft Swammerdam hem dat het boek nog niet ofﬁcieel werd verkocht.
De prijs was 12 gulden. Swammerdam beweert dat hij zijn best had gedaan het
werk onmiddellijk naar Thévenot op te sturen, maar dat dit hem niet was gelukt omdat hij het dan had moeten kopen. Dit kwam doordat Witsen zo haastig
naar Engeland vertrokken was, schreef hij, want anders had deze beslist aan
zijn moeder doorgegeven dat Thévenot het boek cadeau moest krijgen.3
In het voorwoord van Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier
wijst Witsen erop dat het ontstaan van het tweede deel, de ‘hedendaagse’
scheepsbouw, in principe aan zijn vader te danken was. Want na zijn dood was
hij tussen zijn papieren op zo veel tekeningen en notities over schepen gestuit
dat hij zijn plan had laten varen om zijn boek alleen aan de klassieke scheepsbouw te wijden. Bijgevolg was het nu een overzicht geworden van de hele geschiedenis van het scheepsbouwen, van de Oudheid tot zijn eigen tijd.4
Met verbazing constateert Witsen in de inleiding dat er in zijn eigen zee varende natie nog steeds niet in de behoefte aan een dergelijk boek was voorzien, anders dan in het buitenland, waar al een hele reeks publicaties over dit
onderwerp verkrijgbaar was. En inderdaad, eenmaal op de markt gebracht
vond zijn Scheepsbouw en Bestier een verspreiding die tot ver buiten de grenzen
van de Republiek reikte. Van Zweden tot Italië en van Moskovië tot Batavia kon
men exemplaren in de bibliotheken van gefortuneerde geletterden aantreffen,
en dat terwijl het werk toch alleen in de Nederlandse taal geschreven was.
Intensief briefverkeer onder geleerden en biblioﬁelen had liefhebbers op de
hoogte van zijn publicatie gebracht. De Duitse geleerde Leibniz wist reeds in
april 1671 van het bestaan. 5 Datzelfde jaar ook verklaarde de bekende diplo maat en dichter Constantijn Huygens (1608-1687) dat het hem was gelukt de
Engelse koning Karel ii voor het werk te interesseren. Hiervoor had hij eerst
van alle hoofdstukken een uittreksel gemaakt en daarna de koning op 30 november 1671 verzocht hem het boek te mogen tonen, ‘production nouvelle
d’un de nos gens de marine’ (!) – en met succes.6 Huygens was daarmee, samen
met de in Engeland verblijvende Isaac Vossius en Carolo Dati, een der eersten
die het boek in bezit had. Ook andere vorstenbibliotheken als die van de
Franse koning Lodewijk xiv, Christina van Zweden en tsaar Peter van Rusland

152

d e w i j z e ko o p m a n . o n d e r zo e k

Door Nicolaes Witsen getekende voorbeelden van antieke scheepsmodellen
(Scheepsbouw en Bestier 1671 en 1692).

verwierven een exemplaar. Een uitgebreide inhoudsbeschrijving volgde in de
maanden juni en juli 1672 – midden in de oorlogschaos – in de Journal des
Sçavans.
In het begin van de jaren tachtig bleek het boek ook antiquarisch nauwelijks meer verkrijgbaar. 7 Op de veiling van de Bibliotheca Heinsiana bracht
het in 1683 het hoge bedrag van 16 gulden en 10 stuivers op. De scheepsbouwmeester Cornelis van Yk beweert in het voorwoord van zijn boek De Nederlandse
Scheepsbouw-konst opengestelt (Rotterdam 1697) zelfs, dat toen hij aan dit
werk in de jaren negentig begon, hij Witsens boek eerst niet kende. Een vriend
had hem er opmerkzaam op gemaakt. ‘En alhoewel, aanstonds, grooten yver,
by meest alle Boekverkoopers, in onze naby gelegene Steden, om ’t zelve magtig te werden, aanwende,’ zo meldt hij, ‘zoo heb ik egter niet het Boek, maar wel
doorgaans antwoord bekomen, dat het zelve uit verkogt, en tot een hooge
Prijs opgesteigerd was.’ Inderdaad, want toen de Franse ambassadeur in 1698
voor zijn minister van Marine het boek wenste aan te schaffen, moest hij er
wel 43 gulden voor op tafel leggen.8
Dan is het opmerkelijk te vernemen dat Witsen van deze editie niet alle
exemplaren bleek te hebben verkocht. Want ver na Witsens dood kondigde de
Amsterdamse boek- en papierhandelaar Matthijs Schalekamp in 1785 per advertentie aan dat hij naast andere geschriften van Nicolaes Witsen ook nog
enkele exemplaren van de ‘Aloude en Hedendaagsche Scheepsbouw en Bestier’
in half-Engelse band voor 9 gulden 10 in voorraad had, tezamen met de Afbeeldingen van vreemde vaartuigen in 30 plaaten in folio voor het bedrag van 2 gulden en 16 stuivers. Omdat Schalekamp verder niets over deze Scheepsbouw en
Bestier meedeelt en alleen de Nederlandse titel geeft, moet het haast om een
achtergehouden restantje van de editie uit 1671 zijn gegaan, en niet om exemplaren van de volgende, in 1690 uitgekomen editie. Anders zou hij ook niet een
apar te uitgave van de afbeeldingen van vreemde vaartuigen in dertig platen
hebben aangeboden die Witsen voor de tweede editie had bestemd.
Architectura Navalis: de tweede editie van 1690
De vele liefhebbers ten spijt die nog naar een exemplaar op zoek waren, lijkt
Witsen het restant te hebben gelaten voor wat het was en een nieuwe geheel
herziene uitgave van Scheepsbouw en Bestier op touw te hebben gezet. Daar voor had Casparus Commelin op 19 december 1685 verlenging van het privilege
gevraagd voor nog eens vijftien jaar. In de aanvraag ontving het boek de enigszins gewijzigde titel van Architectura Navalis of Scheepsbouw, waaruit al Wit sens veranderde attitude spreekt. 9 Met dit Latijn lijkt Witsen vooral te hebben willen inspelen op een geleerd lezerspubliek, al bleef het uiteindelijk bij
dit stukje titel alleen. De gebroeders Appelaer waren intussen als uitgever afgehaakt. Zij kregen in 1675 met zware ﬁnanciële problemen te kampen, die
tot de verkoop van hun boedel had geleid. Commelin verdween na zijn privi legeaanvraag als uitgever eveneens van het toneel toen hij in 1686 het alleenrecht verwierf voor het drukken van kranten. Witsen nam daarop de bekende

154

d e w i j z e ko o p m a n . o n d e r zo e k

ﬁrma Blaeu bij de arm, die in die dagen nog hoofdzakelijk in opdracht voor anderen drukte, waarna in 1690 tenslotte het boek van de pers kwam onder de
gewijzigde titel Archi tec tura Navalis et Regimen Nauticum ofte Aeloude en
Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier.
Maar al lag in 1690 de tekst van het boek gedrukt, bij Witsen betekende dit
nog niet dat het boek ook klaar was voor verspreiding, want aan de illustra ties
mankeerde nog het een en ander. Aan zijn correspondentievriend Cuper vertrouwde hij toe dat hij het niet voor aanstaande maart of mei dacht uit te
geven, want er ontbraken nog afbeeldingen en er moest ook een drietal bladen opnieuw worden gedrukt. Hij verzocht hem de tekst die hij al ontvangen
had ondertussen te lezen teneinde hem te wijzen op ‘misgrepen, aenstotelijkheden of iets anders dat beter daer niet in was’.10 Hij vroeg hem ook alvast een
stuk tekst van het boek over Tartarije te lezen en te corrigeren, waar hij eveneens druk mee bezig was; de publicatie hiervan zou zelfs nog wel een jaar kunnen innemen.
Evenwel na vier jaar moest Witsen aan zijn vriend bekennen dat zijn slechte gezondheid en zijn openbare verplichtingen het werk behoorlijk hadden
vertraagd. Hij dacht beide werken nu echter wel – ‘Deo volente’ – over enkele
maanden het licht te kunnen laten zien. Weer twee jaar later, het was ondertussen 2 januari 1696, berichtte hij Cuper over een andere strategie. Op advies
van hun gezamenlijke vriend, de Delftse burgemeester Hendrik van Bleis wijk, had hij besloten de Architectura Navalis en Noord en Oost Tartarije tegelijk naar buiten te brengen. Hoewel aan het ene werk nog de bouwtekeningen
van Turkse schepen ontbraken en aan het andere de kaarten, hoopte hij komende zomer, ‘zo God het wil’, de laatste hand eraan te leggen. Ook tegen de
boekhandelaar Reinier Leers (van wie hij een werk van Leibniz op verzoek van
de auteur had toegestuurd gekregen als dank voor de wandkaart van Tartarije)
verklaarde Witsen dat hij handelde op Bleiswijks advies om beide werken tegelijk uit te geven. Daarbij had hij onder meer op aanraden van de uitgever, ‘de
Heer [Pieter] Blaeu’, nog enkele pagina’s doen herdrukken en was hij bezig
met een appendix. 11 Na deze opmerkingen staken de berichten en krijgen we
helaas niets meer over zijn boek over de scheepsbouw te horen, wat mede te
wijten zal zijn aan de vele hiaten in de correspondentie met Cuper uit die periode. Het volgen van het advies van Bleiswijk lijkt echter een fatale uitwerking te
hebben gehad, zoals nog zal blijken, aangezien van de tweede editie van Architectura Navalis (1690) en de eerste editie van Noord en Oost Tartarije (1692) thans
nog slechts vier exemplaren staan geregistreerd.
Onderzoek naar de aanwezigheid van Architectura Navalis in achttiendeeeuwse Nederlandse veilingcatalogi toont aan dat het boek in geen van die geveilde bibliotheken voorkomt, met uitzondering van de bibliotheek van Cuper
en Witsens erfgenaam Nicolaas Lambertsz. 12 Wellicht uit angst voor plagiaat
had kennelijk niemand van Witsens geleerde vrienden de tekst van het boek
mee naar huis gekregen. Waarom Cuper dan meteen drie exemplaren in zijn
bezit had, zoals na zijn dood uit de catalogus van zijn geveilde bibliotheek
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Verschillende aanzichten van een sloep, een ﬂuitschip en een galjoot uit Architectura Navalis
(1692).

bleek, is behalve als bewijs van grote vriendschap moeilijk te verklaren. Of had
Witsen het boek op het allerlaatst toch nog als ‘af’ beschouwd? Wat hiervan
ook zij, deze drie boeken brachten op 30 augustus 1717 bij elkaar het schamele
bedrag van 8 gulden op – en dit ondanks hun grote zeldzaamheid. 13 Gelukkig
heeft Witsen, die de tiende van diezelfde maand overleed, dit niet meer mee
hoeven maken. Pas dertig jaar later werden er nog eens vier boeken met platen
op de veiling van Witsens erfgenaam van zijn bibliotheek, Nicolaas Lambertsz.,
aangeboden. Hierna is van deze editie geen enkele openbare verkoping meer
gesignaleerd.
Theorieën over de verdwijning van de editie van 1690
Tot 1913, toen Wouter Nijhoff voor het eerst een exemplaar van de tweede editie
ontdekte, was het zelfs niemand bekend dat er überhaupt nóg een editie van
de Scheepsbouw bestond.14 Voor de uitzonderlijke zeldzaamheid van deze editie zijn sindsdien allerlei verklaringen gegeven. L’Honoré Naber meende dat
de tweede uitgave uit een kleinere oplage moest hebben bestaan. Deze zou,
evenals de eerste zeldzame druk van Noord en Oost Tartarije, vooral in het buitenland, en dan met name in Rusland, kunnen zijn afgezet; ‘langs deze lijn
zou men zich het verdwijnen der opgenoemde werken kunnen verklaren; men
kan er zich desverkiezende bij denken dat enig vaartuig, met een bestelling
aan boord, kan zijn vergaan, zoodat exemplaren verloren raakten en nabestelling nieuwe bezending naar het buitenland noodzakelijk maakte’. Ook is
gesuggereerd dat het niet voor de handel bestemd was, maar een ‘voorversie’
van een beoogde tweede druk, waarvan het nooit gekomen was. Op grond van
Jerôme La Landes Abrégé de Navigation (Parijs 1793) heeft men zelfs geopperd
dat Wit sens werk vernietigd was, omdat La Lande hierin beweert dat de
Staten-Generaal de publicatie ervan verboden had. De ontdekking dat Van Yk
tussentijds in de voorrede van zijn eigen in 1697 verschenen publicatie,
Neder landsche Scheepsbouwkonst, een wijziging had aangebracht bij het ter
sprake brengen van Witsens boek, werd als een bewijs temeer van ‘suppressie’
van de tweede editie beschouwd. 15 Van Yks wijziging betrof echter in hoofdzaak de weglating van de passage over de onverkrijgbaarheid van Witsens
Scheeps bouw en Bestier, terwijl hij aan de voorrede een ‘zoo goed als woordelijk [...] overgenomen’ lijst met de internationale stand van de literatuur over
scheeps bouw, die hij uit Architectura Navalis had gehaald, had toegevoegd –
alsof Van Yk naderhand van Witsens zijde niet alsnog inzage in bepaalde onderdelen van zijn materiaal had kunnen krijgen. De publicatie van de tweede
druk van de burgemeester liet immers maar op zich wachten. Het schrappen
van Van Yks opmerking over de zeldzaamheid van de eerste druk wijst er eerder op dat hij wist dat er een volgende uitgaaf op handen was en dat Witsen
dit nog wilde stil houden.
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Zelfcensuur of ‘misgrepen, aenstotelijkheden of iets anders dat beter
daer niet in was’
Werd dit al als voldoende bewijs beschouwd voor de ‘onderdrukking’ van het
boek, ook in de eerste editie had men aanwijzingen gevonden dat Witsen
‘met verschil van opvattingen en pressie van buiten heeft moeten rekening
houden’. 16 Zo ontbraken in sommige boeken de pagina’s 475 en 476 over
Michiel de Ruyters tocht naar Chatham uit 1666. Die verwijdering blijkt echter bij nadere beschouwing in fases tot stand te zijn gebracht, want in de exemplaren waarin het verslag van de ‘Victorie der Hollandere op en omtrent Chatham’ wél zit, zijn ook weer onderlinge verschillen aan te wijzen. Witsen verving
in eerste instantie zijn in gezwollen oorlogsfrasen getoonzette stuk door wat
minder sterk taalgebruik, maar daarna besloot hij de tekst maar in zijn geheel weg te laten. Brieven aan Isaac Vossius tonen aan dat Witsen deze tekst,
dat een ooggetuigenverslag is uit de tweede hand, uit eigener beweging er uit
blijkt te hebben gehaald. Voorts heeft hij nog andere gevoelige passages veranderd.17 Zo verving hij op pagina 345 de opschriften van gedachtenispenningen over de overwinning van de Hollanders op de Engelsen in de Vier daagse
Zeeslag van 1667 met die over het turfschip van Breda. En ook veranderde
Witsen de pagina’s 463-465 waar hij zich beledigend uitliet over een Zweedse
admiraal in de bloedige zeestrijd om De Sont, de toegang tot de Oostzee, op
28 oktober 1659.18 Witsen had genoemde teksten opnieuw laten drukken, verklaart hij aan zijn in Engeland wonende vriend Vossius, opdat ‘geene aenstotelijke woorden in ’t geheele werk voor geen natie te vinden sijn’. Daarmee
doelde hij voor al op de Engelsen. Het meest zat hem de tekst over de tocht
naar Chatham dwars. Kennelijk handelde hij wel op advies, omdat hij schrijft:
‘thuis komende uit Engelant vont ik goet de haatelijke [smadelijke] Historie
van Chatham teenemael af te laten [te schrappen]’. Was het Vossius die hem de
hint gegeven had? Tenslotte was Vossius kanunnik van Windsor Castle. Of
was het Con stan tijn Huygens geweest, die het boek had geëxcerpeerd en het
nota bene bij de koning van Enge land, Karel ii, had aanbevolen? Hoe het ook
zij, de boodschap was goed overgekomen, want de brieven aan Vossius werpen een verrassende blik op Witsens kopzorgen hoe hij die smet uit de wereld
kon helpen.
Witsen beweert dat hij reeds voordat zijn boek was vrijgegeven de betreffende pagina’s opnieuw had laten drukken. Toch had zijn boekverkoper ‘per abuis’
nog een stuk of zes ongecensureerde exemplaren uit zijn handen laten gaan. 19
(Terwijl Witsen in zijn enthousiastme vermoedelijk zelf ook reeds enige exemplaren had weggeschonken – kijk naar Dati, Vossius en Huygens.) Witsen stuurde Vossius op 11 oktober 1672 de nieuw gezette pagina’s toe, met het nadrukkelijke verzoek de oude daardoor te vervangen. Hij drukt hem op het hart het boek
vooral niet uit handen te geven voordat ‘de misgedrukte bladen uitgesneden en
de rechte in plaets geset waeren’. En wat verderop schrijft hij: ‘Versoeke nogmael
off ’t was dat iemant bij Uwen een van de ses of acht boeken mochte hebben
daer de misdrucken ingeraekt waeren dat deselve met het gesondene blat ge-
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lieft te veranderen en te verschoonen als gesegt, waermede mij seer sult ver obliseeren.’ Ook in een volgende brief van 6 november blijft hij terugkomen op
het abuis van de ‘misdrukken’. ‘Alle scharpigheden haat ik, te meer omtrent
een natie die [aan de?] mijnen niet als alle deught heeft gedaen.’
De strijd in de Sont vond plaats tussen Nederlanders en Zweden. De gewraakte zinsneden hadden hier vooral betrekking op de rol van de Zweedse
admiraal graaf Carl Gustaf Wrangel daarin. Wrangel – tevens een groot boekverzamelaar – had in augustus 1672 Witsens Scheepsbouw en Bestier besteld.
Toen hij bij het lezen op Witsens denigrerende beschrijving van zijn gedrag in
de strijd stuitte, werd hij furieus. Aldus Witsen had de admiraal zich met zijn
schip uit de strijd teruggetrokken vanwege een musketkogel in zijn kaak ‘hoewel zijn schip Victoria genoemt was’. In werkelijkheid was zijn schip zwaar
ge havend en stuurloos door het verlies van het roer en zat de Zweedse admiraal juist te wenen omdat hij door het kapotgeschoten schip niet verder kon
deel nemen aan de strijd. 20 Wrangel beklaagde zich in brieven bij zijn agent
Ger hard de Geer (telg van de bekende Amsterdamse koopmansfamilie, die
voor hem het boek had besteld), maar ook bij de auteur. Wrangels argument
was dat geschiedschrijvers de waarheid behoorden na te streven en afstand
moesten houden, en zich niet met ridiculiseren en choqueren mochten inlaten. Witsen reageerde daarop als een ‘honnête homme’ – het zijn de woorden
van de graaf. Hij bood zijn excuses aan en schreef dat hij de voor de edelman
aanstoot gevende passages had laten vervangen. In de tekst heet de admiraal
nu ‘manhaft’ en zijn in de strijd gesneuvelde zoon een ‘held’. Voorts kreeg
Wrangel de verzekering dat er nog maar hoogstens een dozijn exemplaren van
het boek naar buiten was gebracht.21
Dankzij de kwestie-Wrangel kan de vervanging van de passages nu op het
jaar 1672 worden gesteld. Het exemplaar van Wrangel behoorde kennelijk tot
een van die ongecensureerde exemplaren die de boekhandelaar voortijdig
had verkocht. Het bewijst niet alleen dat Witsen zijn boek een jaar nadat het gedrukt was nog steeds niet ofﬁcieel in de verkoop had, maar ook dat hij moeite
had afstand van het boek te doen, want in al deze vroege exemplaren zie je al
een appendix toegevoegd. Al met al bestaan er van de editie van 1671 vier varianten. Dat Witsen tot zelfcensuur overging had in principe te maken met tact.
Niet temin vormen zijn uitgebreide aanwijzingen aan Vossius, zijn beduchtheid om de Engelse natie te mishagen en de obsessieve manier waarop hij politiek
gevoelige teksten nog probeert teniet te doen, de onmiskenbare voor boden
van waarom het met zijn andere publicaties uiteindelijk zo mis zou gaan.
Laksheid van de erfgenamen
Bij Witsens overlijden bevond zich volgens zijn boedelinventaris ten huize
van een zekere Jacob Dijl een partij ‘afgedrukte Exemplaren van ’t boek van de
Scheepsbouw’. De waarde ervan werd op 2500 gulden geschat. In een niet nader
gespeciﬁceerd huis bevond zich bovendien een partij koperen platen behorend
bij de boeken Scheepsbouw en Bestier en Noord en Oost Tartarije. Daarvoor stond
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het bedrag opgevoerd van 1000 gulden. 22 Welke editie het hier betrof staat er
niet bij, maar aangezien van de tweede editie het eerste deel van de titel in het
Latijn en het Nederlands is gesteld (Architectura Navalis et Regimen Nauticum,
ofte Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier), kan de notaris uit praktische overwegingen de voorkeur hebben gegeven aan het Nederlands en noemde hij het boek kortweg ‘Scheepsbouw’. Gelet ook op de omvang van de oplage
die, afhankelijk van het bedrag dat men voor een ongebonden exemplaar zonder plaatwerk rekent, tussen de 500 en 1500 exemplaren kan liggen, ligt het
het meest voor de hand dat de in het huis van Jacob Dijl aangetroffen afgedrukte exemplaren de laatste, herziene editie betroffen.
Wat kan er met deze partij zijn gebeurd? Zo te zien lijkt zich een ramp te
hebben voltrokken, iets wat trouwens met vrijwel al Witsens papieren het geval
is geweest. Het scenario klinkt bekend: misschien wisten de nabestaanden
zich met die baal papier voorlopig geen raad – ook omdat Witsens taalgebruik
en aanpak inmiddels wel erg verouderd waren geraakt – en hadden ze de zich
in on gebonden toestand bevindende oplage van de tweede editie van de
Archi tec tura Navalis tot nader beraad ergens op laten slaan. Kijk naar de geschiedenis van de drie kisten met Witsens documenten. Wanneer dit onzorgvuldig toegaat, is het nog maar een kwestie van invullen wat er met dit kwets bare materiaal kan zijn gebeurd. Muizen, vocht, schimmel, brand – het kunnen
allemaal oorzaken voor destructie zijn geweest, met als gevolg dat dit werk
van zo veel jaren uiteindelijk bij de vuilnis is beland. De vernietiging was wel
zo grondig dat de exemplaren die nog over zijn nu op een hand zijn te tellen;
misschien zijn het wel de vier die uit het huis van zijn neef Nicolaas Lambertsz.
kwamen. Doordat Schalekamp in staat was om nog enkele exemplaren van de
vroegste editie te verkopen, moeten deze elders zijn bewaard.
Perfectionisme
Het besluit om de twee boeken Architectura Navalis of Scheepsbouw en Bestier
en Noord en Oost Tartarije tegelijk uit te laten komen was, zoals uit de paragraaf
over zelfcensuur blijkt, niet de enige reden waarom de tweede editie van het
boek over scheepsbouw nooit naar buiten is gebracht. Afgezien van zijn drukke
werkzaamheden was een ander belangrijk motief voor het thuishouden van
het boek ook de zware eisen die hij eraan stelde en de angst voor kritiek. Witsen
bleef maar aanvullen en verbeteren. Behalve in de editie van 1671 zijn ook in
die van 1690 signiﬁcante verschillen tussen de exemplaren van een en dezelfde
uitgave aan te wijzen.23 Het mag daarom met het oog op Witsens andere thuisgehouden wetenschappelijke publicaties een wonder heten dat met zo’n
schroomvallige instelling de eerste editie wél op de markt gekomen is. Ver moedelijk had dit toen vooral met zijn jeugd te maken, en met de onzekere
maatschappelijke positie waarin hij na de dood van zijn vader verkeerde. Met
een dergelijk bewijs van vaderlandsliefde en vlijt hoopte hij de bescherming te
winnen van invloedrijke ﬁguren – wat hem inderdaad ook gelukt is: kijk naar
Witsens vriendschap met de machtige Gillis Valckenier.
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De spiegel van een galjoot met het wapen van Witsen (Scheepsbouw en Bestier 1671 en 1692).

Reputatie van Scheepsbouw en Bestier
De voorwoorden van iets latere studies over vergelijkbare onderwerpen doen
geloven dat het in 1671 gepubliceerde boek Scheepsbouw en Bestier reeds tijdens Witsens leven vermaardheid verwierf. Aan die reputatie zullen echter ook
de schaarsheid ervan en de bevoorrechte maatschappelijke positie van de auteur hebben bijgedragen. Zo zag Nicolas Aubin het in zijn bekende Dictio naire de Marine (Amsterdam 1702) als een aanbeveling dat al zijn beschrijvingen en alles wat hij over de zeescheepsbouw van de Hollanders had gezegd, uit
het boek van Witsen kwamen. Dit boek was intussen echter extreem duur geworden en zo zeldzaam dat het zelfs in Holland niet meer te vinden was.
Gelukkig had hij gebruik kunnen maken van een exemplaar uit de bibliotheek
van koning Lodewijk xiv. Het Nederlands betekende voor Fransen echter een
probleem. Aubain riep derhalve op het boek van Witsen nog eens in het Frans
uit te brengen: ‘S’il se trouvoit quelqu’un qui fût habile dans la Marine, & qui
sceût assez bien le Hollandois & le François pour en entreprendre la traduc tion, il rendroit un grand service au public.’ In de tussentijd kon men zich echter
enigszins met de dictionaire behelpen, hoopte hij. Vijf jaar later werd in het
tijdschrift Journal des Sçavans nog eens gerefereerd aan de grote zeldzaamheid van Scheepsbouw en Bestier, alsook aan het bezwaar dat het in het Nederlands geschreven was. ‘M. Witsen, Bourgmestre d’Amsterdam, a fait un excellent
Livre sur cette matière: mais comme ce Livre est extrémement rare, & qu’étant
écrit en Hollandois, il ne peut guere être utile qu’aux gens du pays.’24
Voor eigen gebruik door welgestelde liefhebbers waren daarom reeds een
aantal pogingen ter vertaling ondernomen of uittreksels gemaakt. Zo bestaat
er een Italiaanse vertaling van een onderdeel van Scheepsbouw en Bestier van
Niels Stensen, die hij dicteerde aan zijn vriend Vincenzio Viviani. Leibniz maakte van het boek een uittreksel met omvangrijke Nederlandse citaten en inhoudsopgaven in afwisselend Duits en Frans, en voor tsaar Peter de Grote zouden er
eveneens delen in het Russisch zijn vertaald.
Peter de Grote, een man van de praktijk, was overigens in het geheel niet
tevreden met het boek. Niet in de oude geschiedenis van de scheepsbouw was
hij geïnteresseerd, maar in de theorie, de wiskundige grondslag ervan, de leer
der proporties. In een brief aan Andreas Winius uit 1694 beklaagt hij zich erover dat hij in het boek geen aanduidingen van maten voor schepen en jachten
vindt. De jonge tsaar was toen bezeten door het idee in Archangel een eigen
scheepswerf te bezitten. In antwoord hierop had Witsen echter verklaard dat
het onmogelijk was om maten te geven, omdat iedere scheepstimmerman op
het oog en naar eigen inzicht werkte. Peter werd daarom aangeraden het
schip als voorbeeld te nemen ‘waarop Jan Vlam in de stad [Archangel] is aangekomen en dat voor de Groote Heeren [de tsaren Ivan en Peter] was aangekocht.
Dat schip is zeer goed en kan als voorbeeld dienen bij het bouwen van andere
schepen.’25 Peters ontevredenheid over dit antwoord van Witsen, maar ook dat
van de later door hem geraadpleegde Hollandse scheepsbouwers, zou hem in
1698 de voorkeur hebben doen geven aan Engelse scheepsbouwers.
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Blad met vreemde vaartuigen, gesigneerd N. Witsen (Scheepsbouw en Bestier 1671 en
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Bij zo’n reputatie moet het boek ook invloed op soortgelijke publicaties
hebben gehad. Dat was inderdaad het geval en wel op meerdere manieren.
Afgezien van Aubin die er een groot aantal termen voor zijn vakwoordenboek
aan heeft ontleend, verschenen er uittreksels in compilaties bij de uitgevers
Jacobus Robijn (Amsterdam 1678) en Pierre Mortier (Amsterdam 1719, in het
Frans). Maar de tijd was nu ook rijp voor meer speciﬁek op de praktijk gerichte
publicaties, zoals de Nieuwe Hollandse Scheeps-bouw van Carel Allard (Amster dam 1695) en Cornelis van Yk De Nederlandse Scheepsbouw-konst opengestelt
(Rotterdam 1697).
Verschil tussen de edities van 1671 en 1690
Waaruit bestond nu Witsens bewerking van de tweede uitgave? In de eerste
plaats uit een vermeerdering van 109 pagina’s. Beide edities bestaan uit twee
delen met doorlopende paginering. Deel i behandelt de bouw van schepen en
deel ii het bestier ervan, terwijl de hoofdstukindeling ongewijzigd bleef. Maar
vergelijking van het aantal pagina’s per deel laat zien dat deel i van de editie
van 1690 (bestaande uit 355 pagina’s) met 70 pagina’s is vermeerderd, en deel ii
over het bestuur (268 pagina’s) met 38.
Ten tweede blijkt Witsen de tekst geheel te hebben laten herzien wat opmaak, formulering en spelling betreft en heeft hij de nodige correcties aangebracht. Bij een gelijkluidende inhoud veranderde hij niet alleen de verdeling in
alinea’s en onderging de spelling een verandering, maar formuleerde hij zo
nodig de tekst opnieuw. Nieuwe spelling en herformulering vallen het best
aanschouwelijk te maken door de inhoudsopgave van beide boeken te vergelijken. Genoemde opgave werd in de tweede editie overigens ook voorzien van een
paginaverwijzing die in de eerste editie nog ontbrak.
In de derde plaats zijn er inhoudelijk grote verschillen waar te nemen. Allereerst werden vanzelfsprekend de aanvullingen uit de uit 40 pagina’s bestaande appendix toegevoegd, evenals later binnengekomen informatie. (Hier is
gebruikgemaakt van de reprint van Canaletto.) Daarnaast werden onderdelen
geschrapt. Witsen hield daarbij wel steeds de oorspronkelijke tekstvolgorde
in stand. Soms zijn de inlassingen bepaald verrassend. Het stuk ‘Togt van
Hanno, Koning te Karthago, naar de landtschappen die buiten de Zuilen van
Hercules zijn gelegen’ gaat vergezeld van een sleep tekstkritische annotaties
– alleen al vijf voetnoten om de verschil lende begrippen in deze titel te ver klaren.
Een belangrijke toevoeging – het staat immers speciaal in de titel vermeld –
is het onderdeel over het ‘Russisch- Vaar-tuigh’. Het wordt behandeld in hoofdstuk 16 van deel i, ‘Handelende van het Indiaansch vaar-tuigh’, een onderwerp
dat toch al een ﬂinke uitbreiding had ondergaan. Vergeleken met de eerste
editie groeide dit oorspronkelijk uit 17 pagina’s bestaande hoofdstuk uit tot
61 pagina’s. Dit zal geen verbazing wekken. Witsen stond immers aan de vooravond van de publicatie van zijn boek over Tartarije en beschikte over uitgebreide
berichtgeving uit deze gebieden. En tot slot vallen er in de illustraties belang -
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Kopie naar een Chinese houtsnede uit 1686 van een scheepsgevecht te water met de krijgsheer
Coxinga (gebruikt voor Scheepsbouw en Bestier 1671 en 1692 en Noord en Oost Tartarije 1785).

rijke vernieuwingen aan te wijzen, niet alleen in plaatsing en aantal maar ook
in vakbekwaamheid. Had Witsen blijkens de signatuur in 1671 nog het merendeel van de prenten zelf getekend, namelijk 94, de aanvullingen in de volgende
editie blijken vooral van de hand van professionele, zij het ongenoemd gebleven
plaatsnijders afkomstig, namelijk 19. Al met al sneuvelden er 40 illustraties
van zijn hand en kwam er één nieuwe bij.26 Zijn opmerking in de voorrede van
de eerste editie dat ‘het teken-werk [...] te byster net niet uytgewerkt’ was, is
nu dan ook geschrapt.
Het in het oog lopendst is de weglating dan wel vervanging van het portret
voorin, dat Witsen veranderde van een prettig doch serieus ogende dertigjarige in een barse en indrukwekkend bepruikte magistraat, volgens het omschrift in de ouder dom van zestig jaar. 27 Daarnaast springen met name de
dertien prenten over Russische schepen en een robbenvangst daar in het oog;
de tekst die erop betrekking heeft, blijkt geheel op de prenten te zijn toegesneden. De kopie naar een Chinese houtsnede, verbeeldende een ‘Sinesche
Scheep-stre[y]t op Binne-wateren’ is weer van een heel andere orde. Gelijk
hierboven reeds is vermeld, werd na Witsens dood nog een groot aantal koperplaten ter illustratie bij de Architectura Navalis aangetroffen. Hiervan vond
een deel zijn weg naar de aparte folio-uitgave door Schalekamp onder de titel
Afbeeldingen van vreemde vaartuigen in 30 plaaten.28 Anderzijds zijn er ook platen die ontbreken of door professionele plaatsnijders opnieuw gegraveerd. Zo
bevatte hoofdstuk 11 (over het in elkaar zetten van uiteenlopende scheepsonderdelen) aanvankelijk dertien door Witsen ontworpen prenten, waarvan hij er
in 1690 maar twee handhaafde. Verschillende daarvan blijken wat onderwerp
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Blad met uitheemse scheepsmodellen, getekend door Nicolaes Witsen (Scheepsbouw en
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betreft naar een ander hoofdstuk te zijn verhuisd en door een vakman opnieuw te zijn gestoken.
Inhoudelijk zijn de illustraties in drie categorieën te verdelen, namelijk:
technische tekeningen, scheepsmodellen uit de Oudheid, en afbeeldingen van
eigentijdse vaartuigen, zowel hier in de Republiek als in den vreemde. Daarvan
zijn alleen die van de scheepsmodellen uit de Oudheid in het eerste hoofdstuk van deel 2 onveranderd gehandhaafd. Het ligt voor de hand dat als bron
voor de afbeeldingen van laatstgenoemde categorie naast objecten (munten,
bodemvondsten) ook reeds bestaand plaatmateriaal genomen is. Voor de galeien gebruikte hij het boek van Joseph Furttenbach, Architectura Navalis (Ulm
1629), dat Witsen van Isaac Vossius leende.29 Daarnaast betekende een belangrijke verrijking aan zijn illustraties de negen platen die de Napolitaanse architect Pirro Ligorio (1530-1580) over dit onderwerp had gemaakt naar ‘marmere
en metale overblijfzelen’ uit Italië, Griekenland, Egypte en andere landen.
Helaas was de tekst van Scheepsbouw en Bestier al gedrukt toen hij dit werk
ontving, schrijft Witsen in zijn voorrede van 1671, dus Ligorio’s verklaringen
bij de prenten, die hij met ‘P.L.’ merkte, moest Witsen noodgedwongen achterwege laten. De tekeningen waren hem door bijzondere gunst van de
‘Commendatore Carlo Antonio dal Pozzo’ uit de manuscriptlade van ‘zijn
Koninklijke Hoogheidt van Savoye’ toegezonden. Carlo was de jongere broer
van Cassiano dal Pozzo, die in 1657 diens vermaarde verzameling had geërfd.
In de appendix verklaart Witsen echter dat hij Ligorio’s boek Discorso della
Nautica degli Antichi door de Florentijn Carolo Dati toegestuurd had gekregen
met de bedoeling dit ‘t’zijner tijdt het licht te doen zien’. Hiervoor kreeg Dati,
zoals aan het begin van dit hoofdstuk al is gezegd, een van de vroegst gedrukte
exemplaren van Scheepsbouw en Bestier cadeau. In het Italiaans schreef Dati als
notitie voor in het boek dat Witsen veel van zijn illustraties had gehaald uit
het traktaat van Ligorio, en dat hij, Dati, destijds persoonlijk de kopie van dit
werk – waarvan het origineel zich in Turijn bevond – uit handen van Dal Pozzo
had ontvangen. Zowel Witsen als Dati lijkt niet in de gaten te hebben gehad
dat de schepen op de tekeningen van Ligorio op onzin berustten. Tegenwoordig wordt verbaasd gereageerd op de kritiekloze publicatie van ‘deze onmogelijke bouwsels’ en vraagt men zich af of het gedaan is uit effectbejag.30
Buiten deze platen had Witsen voor zijn illustraties gebruikgemaakt van
‘d’onvergelykelyke prent- en teken-schat van den Heer Mr. Johan Uitenbogaart,
Ontfanger der gemeene Landts middelen over Amsterdam’. Voor het overige
waren zijn voorbeelden uit reis- en vakliteratuur gehaald, waaronder uit werk
van de ﬁrma De Bry, Jacob Lemaire, Joan Nieuhof en Marcus Meyboom.
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Dubbelfoliokaart van Noordoost-Azië ontworpen door Nicolaes Witsen.

Witsens cartograﬁsche werk
Correspondentie met Dirk Rembrandtszoon van Nierop 1679-1682
Van Witsens eerste cartograﬁsche verrichtingen is – via een omweg – zijn correspondentie met de wiskundige Dirk Rembrandtszoon van Nierop bewaard.
De brieven – zes in getal, waarvan vier van Witsen en twee van Van Nierop – staan
gereproduceerd in het tijdschrift Maandelykse Mathematische Liefhebberye
van 1759. Witsen blijkt het initiatief tot schrijven te hebben genomen, dit naar
aanleiding van enkele uitspraken die Van Nierop in een publicatie had gedaan.31 Van Nierop was een man van eenvoudige komaf – hij begon als schoenlapper – maar groeide uit tot een vermaard mathematicus en astronoom, die
briefwisselingen onderhield met grootheden als René Descartes (wiens volgeling hij werd), Christiaan Huygens en Johannes Hudde. Onder zijn vele publicaties zaten er ook waarin hij antwoord probeerde te geven op de kwestie of
er een noordelijke doorvaart naar Indië mogelijk was.32 Uiteraard was Witsen
op de hoogte van deze geschriften, welke hij, zoals hij in zijn eerste brief aan
hem schreef, ‘veel maalen bespiegelt en geleezen’ had, vooral in de tijd dat hij
zich in de wiskunst aan het bekwamen was ‘daar staats en stads besigheden
my nu af houden’. De brieven tussen hen lopen van januari 1679 tot januari
1682, het sterfjaar van Van Nierop. Hun onderwerpen hadden betrekking op de
noordoostpassage, de vorm van het Jelmerland (een kusthoek tussen de rivieren
Jenisej en Lena) en op de vraag of er een kanaal tussen de Don en de Wolga bestond. 33 Hoezeer Witsen Van Nierops reacties op prijs stelde, toont wel de
aanhef in zijn brieven, waarin hij hem aanspreekt met ‘Wyze Eerzame zeer
discrete Vriend’, ‘Hooggeleerde en wyt vermaarde Vriend’, ‘Byzondere goede
Vriend’, enzovoorts.
Uit Witsens woorden blijkt dat hij al in Moskou doelgericht met cartograﬁsche navorsingen bezig was. Zo schrijft hij in zijn eerste brief van 15 januari
1679 dat hij in Moskovië, veertien jaar eerder, bezig was geweest inlichtingen
in te winnen over Nova Zembla, Waygats en de mogelijke doorvaart daar. Op
10 april schrijft Witsen dat hij er ‘deze zaak zeer nauw’ had onderzocht. Hij
had persoonlijk met een ‘schilder’ van de tsaar gesproken ‘die order had een
aftekening van deze kusten te maaken; ’t geen hy deede’, niet uit eigen waar neming maar ‘by rapport van andere’. Witsen doelt hier op de al eerder ter
sprake gebrachte Stanislav Lopoetski, een Poolse iconenschilder die schuld
had aan het nood lottige kaartje van Nova Zembla dat Witsen in 1674 naar de
Philosophical Transactions had gestuurd. Aan Van Nierop schreef hij dat hij er
inmiddels achter was gekomen dat wat toen werd beweerd, te weten dat Nova
Zembla geen eiland was, dat ‘dit alles doch is abuys’. Daar was hij nu zeker van.
In een volgende – ongedateerde – brief geeft Witsen aan Van Nierop een
beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot zijn kaart, van ‘de
Zeekusten van Arch angel, het Noorden om tot omtrent aan Jezzo en de Kaap
Keerweer’. Deze kaart omvatte feitelijk de eerste versie van wat zijn grote kaart
van Tartarije zou worden. Hij tekende erbij aan dat hij tot nog toe ‘gene resolu-
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tie’ had kunnen maken of hij de kaart in druk zou geven. Zodra hij in de buurt
van Nieuwe Nieudorp was – het plaatsje waar Van Nierop woonde – zou hij
hem meebrengen om Van Nierops oordeel erover te horen. Het valt op hoe
toeschietelijk en makkelijk Witsen was in het delen van kennis met de grijsaard. Mocht hij vragen hebben over de kust van de IJszee, schrijft hij, of over
het binnenland of over de Kaspische Zee, ‘gelieft my maar daar over te schryven, en ik zal niet nalaten van UE te Antwoorden zoo daar kennisse van hebbe;
integendeel, indien UE iets mogte weten tot ontdekking van deze zoo ver afgelegene Landen en Kusten, verzoeke daar van communicatie en verlange
zeer om u oordeel te weeten van Weygats, of het na u oordeel doorgaat of niet,
en van de Kuste die verder leggen’, waarop hij de brief eindigt met: ‘Ik beveele
UE Gode die UE langdurige gezontheyd wil verleenen, en blyve UE gantsch genege Dienaar en Vrind’, met daaronder zijn naam voluit: ‘Nicolaas Witzen’.
Het lukte Witsen echter niet zelf naar het huis van Van Nierop te komen.
Van Nierop op zijn beurt was ook al twee keer vergeefs (in juli 1680 en augustus
1682) bij Witsen aan huis geweest. Daarom gaf Witsen zijn kaart op 9 januari
1682 met een bode mee, tezamen met nog twee andere kaarten: een van de
Kaspische Zee (deze had hij in 1665 in Moskou ‘ontworpen’) en een van NoordRusland (‘het Noorden van Moscovien’). Witsen verlangde van hem te weten
‘of UE my raat deeze Kaarten aan het ligt te geven of niet, want ik ze tot nog toe
alleen voor myn particuliere speculatie heb gemaakt tot een eerlyk tydverdryf’.
De brief leert ook dat Witsen de kaart reeds had laten ‘snijden’ (graveren);
Van Nierop kreeg dus reeds in 1682 een gedrukt exemplaar in handen. Dit is
belangrijk om te weten, want ook al was Witsen er nog niet over uit of hij hem
naar buiten zou brengen, hij blijkt hem wel reeds reproduceerbaar te hebben
gemaakt. Degene die dit karwei voor hem had geklaard, moet de Amsterdamse kunst- en kaartverkoper Carel Allard zijn geweest. Onder de spullen die in
diens boedelbeschrijving van 1683 staan vermeld, hoorden immers ook een
of meer etsplaten van Tartarije.34
Van Nierop antwoordde een week later op 16 januari 1682 met een bedank brief die in 1690 als speciale aanbeveling voor in het boek van Tartarije werd
opgenomen. Van Nierop schreef hierin hoe belangrijk het was die kaart te publiceren, want ‘waerom dit voor u alleen te behouden?’
Behalve in hun gepubliceerde correspondentie vindt men ook in Noord en
Oost Tartarije delen van hun discussie over het ‘Jelmerland’ terug en of ‘Jeso’
vast aan land zat of niet. Witsen verklaart hierin dat Van Nierop de eerste was
die het ‘Jelmer-lant’ ten oosten van Nova Zembla op de kaart zette en dat hij dit
had vernoemd naar de ontdekker (Cornelis Jelmerszoon) ‘Kok’.35 Maar uiterst
kritisch betoonde Witsen zich over zijn oordeel aangaande de noordoostroute
langs het Japanse Hokkaido, ‘de doortogt van achter Jesso benoorden om’.
Van Nierops raad volgen kwam neer op zelfmoord, meende hij. Van Nierop zou
later evenwel een andere mening zijn toegedaan, toen hij Witsens kaarten van
‘die gewesten ontworpen’ had gezien.36 Op een der laatste bladzijden van Noord
en Oost Tartarije schrijft Witsen nog dat Van Nierop ‘het oog’ over de productie
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Kaart van de Zwarte Zee (1698). Witsen maakte al eerder regiokaarten van de Krim (1685)
en de Zee van Azov (1690).

van de paskaart van Noordoost-Azië had gehad, die ‘onlangs’ in Amsterdam was
uitgekomen bij Van Keulen en Waesbergen. Van alle kaarten die vóór de zijne
van Tartarije waren gemaakt, noemde hij die nog het accuraatst.37
Van Witsens kaart uit 1681 zijn geen exemplaren bewaard. Slechts eenmaal,
op pagina 91, refereert hij in de tekst van het boek Noord en Oost Tartarije aan
het bestaan ervan. De kaart wordt wel in 1684 in een tijdschrift gesignaleerd.
De Deventer geleerde Gijsbert Cuper had hiervoor gezorgd nadat hij dit wonder
van vlijt in Witsens kabinet had beschouwd. Cuper had de kopie van zijn aan
Witsen geschreven Latijnse bedankbrief vol fraaie loftuitingen en geleerde vergelijkingen aan redacteur Pierre Bayle gegeven om hem af te drukken in diens
tijdschrift Nouvelles de la République des Lettres. Witsen plaatste deze brief met
nog een tweede uit 1686 als aanbeveling voor in het boek van Tartarije. Cupers
epistels gaven daarmee de klaroenstoot voor een 33 jaar lange vriendschap en
correspondentie tussen hen twee.
Detailkaarten
Naast dit onbekend gebleven prototype van Witsens grote overzichtskaart hield
Witsen zich ook bezig met de vervaardiging van een reeks detailkaarten, zoals
al zichtbaar werd met de kaart van Noord-Rusland en die van de Kaspische Zee.
Deze betroffen zowel eigenhandig door Witsen getekende kaarten, gebaseerd
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op naar hem toegezonden bronmateriaal, als kopiekaarten van de hand van
zeelieden en reizigers door de Tartaarse landen. Op 19 december 1685 vroeg
de uitgever Casparus Commelin een octrooi voor de land- en zeekaarten aan
met de bijbehorende explicatie en beschrijvingen. Dit betroffen de kaarten
van het oostelijk en noordelijk deel van Azië, de Kaspische Zee, de Zwarte Zee,
het ‘Crimsche Tartarije’, ‘het gewest Niuche’, Moskovië en andere landen ‘noijt
voor desen soo gesien’.38
Vijf jaar later, in 1691, schreef Witsen naar de Royal Society in een brief over
deze kaarten: ‘My intention is, if I live, and may have leisure for it, to make se veral particular Maps of the Boundary Countries contained in this General
One, and to give the Descriptions which appertain to each.’39
Van de genoemde landkaarten op folioformaat zagen de meeste in de
eerste editie van het ‘commentaar’-boek Noord en Oost Tartarije het licht. De
kaarten van Noord-Moskovië en de Kaspische Zee, waar hij eveneens privilege
voor had aangevraagd, lijken echter – voor zover bekend – nooit aan het werk
te zijn toegevoegd. De kaart van Moskovië is wel gegraveerd – door Frederik de
Wit(t) –, maar alleen bekend van een veel latere editie door de uitgeversﬁrma
Covens en Mortier. 40 Wat er met de kaart van de Kaspische Zee is gebeurd, is
onduidelijk. In 1665 had Witsen de kaart reeds in Moskou ‘ontworpen’. Tegen
Van Nierop beweerde hij dat men die ‘naderhand [...] alzoo ik ze uytgeleent
hadde’ buiten zijn medeweten had laten drukken en dat deze nu overal te
koop werd aangeboden. 41 Aangezien Witsen een der best geïnformeerden
was over dit gebied, heeft misschien de grote concurrentie hem weerhouden
zelf nog een eigen kaart ervan naar buiten te brengen.
Vooral de dubbelfoliokaarten gaven hem problemen. Vijf jaar nadat de
tweede editie was gedrukt, waren ze nog steeds niet compleet. In de herfst van
1709 komt Witsen erachter dat in zijn huis de koperplaat van de kaart van
Tartarije miste ‘daer de afbeeldingen der geruïneerde Tartersche steden bijstaen’. Witsen denkt dat hij gestolen is ‘of van dengenen die se op myn bevel
en koste heeft getekent, of by de plaetsnijder, want ik deselve al voor een jaer
of dri gesneden in koper onder my heb gehadt’. Zijn brieven aan Cuper verzwijgen of de etsplaat nog terecht is gekomen. Op 10 september 1710 schrijft
Witsen in een Latijnse brief slechts (vertaald): ‘Ik schaam mij dat mijn kaarten van Tartarije nog niet uitgekomen zijn, die ik al jaren geleden eigenhandig heb getekend en aan een ambachtsman [heb] gegeven die ze in koper zou
graveren. Elke dag weer houdt iets me ervan af.’ Tegen 1711 blijkt Witsen uiteindelijk naast de grote kaart nog elf streekkaarten van Tartarije gereed te
hebben. Dit schrijft Cuper nadat hij hem in Amsterdam een bezoek had gebracht.
De grote kaart van Tartarije
In 1687 was de grote kaart van Tartarije gereed. Na twintig jaar nauwkeurig
onderzoek, zoals hij het in de cartouche stelt, vertrouwde Witsen haar aan de
drukpers toe onder de titel de Nieuwe Lantkaarte van het Noorder en Ooster deel
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De cartouche van Witsens wandkaart.

van Asia en Europa Strek ken de van Nova Zemla tot China. Hoewel Witsen hem
meteen ten geschenke gaf aan de Russische troon met aan het hoofd regentes
Sophia, hield hij hem verder tot 1690 in huis. De uitgever-drukker van de kaart
staat er niet op vermeld; Witsen bracht hem dus in eigen beheer uit. De kaart
is gedrukt in zes bladen en meet gemonteerd 115,6 bij 125,4 cm. Van deze
kaart zijn voor zover bekend nog dertien exemplaren bewaard.42 Het valt op dat
Witsen ten westen van Nova Zembla al vrijwel meteen een toevoeging erin had
aangebracht met betrekking tot het naar hem vernoemde eiland: ‘’t Eylant
Witsen ontdekt bij Schipper De Vlaming den 28 Julij Ao 1688.’ Uiteraard tekende Witsen dit eerbetoon graag in zijn kunstwerk aan. Maar ook al leek het een
mooi gebaar van Willem de Vlamingh, die zijn patroon aldus voor diens gunsten bedankte, later kwam uit dat het bestaan van dit eiland een hersenspinsel
was. Bij deze ene aanvulling is het het echter niet gebleven; Witsen heeft tot
zijn dood toe aan de kaart gesleuteld.43
Daarom moet ook de cartouche met de opdracht aan de regerende vorst
verschillende malen een wijziging hebben ondergaan. Immers in de in Nederland bekende exemplaren die het jaar 1687 voeren, wordt de kaart opgedragen
aan tsaar ‘Peter Alexowitz’. Peter was toen echter nog maar vijftien jaar oud.
Degene die op dat moment aan het hoofd van de regering stond was zijn halfzuster Sophia. In oktober 1689 had zij het veld moeten ruimen, waarna tot
1696 haar broer Ivan en halfbroer Peter samen de troon hebben gedeeld. Met
andere woorden, pas na 1696 kan de kaart alleen aan Peter zijn opgedragen.
De exemplaren van de kaart in de bibliotheken te Leiden, Amsterdam en
Rotterdam moeten met hun dedicatie aan tsaar Peter daarom aangepaste staten
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Linkerbovenhoek van Witsens wandkaart met het in 1688 door Willem de Vlamingh ontdekte Witseneiland. Over
de loop van de oostkust van Nova Zembla was Witsen nog te onzeker om hem in te durven tekenen.
Witsens wandkaart van Noordoost-Tartarije (1687). De noordzuidmeridiaan loopt hier over Nova Zembla en niet,
zoals gebruikelijk, over het midden van de kaart.

zijn van de oorspronkelijke kaart uit 1687. Het lijdt haast geen twijfel of
Witsen had de ‘toewijding’ opnieuw laten graveren ter ere van Peters bezoek
aan de Republiek, maar daarbij wel nagelaten het jaar ‘1687’ in ‘1698’ om te
zetten. Aangezien er na 1687 drie troonswisselingen in Rusland plaatsvonden
en Witsen elke nieuwe protagonist met een exemplaar van zijn kaart had bedacht, moet hij, daar er in die tijd geen nieuw ontwerp van de kaart is uitgekomen, de dedicatie tot drie keer toe hebben aangepast.
Haast net zo belangrijk als bij het Russische hof een voet aan de grond
krijgen door middel van zijn knowhow, was voor Witsen het verwerven van erkenning bij geleerden en geletterden. Begin 1690 had hij aan Ralph Thoresby
van de Royal Society geschreven dat hij hem snel ‘de kaarten’ van Tartarije zou
toesturen. Maar omdat de regering van Rusland een wisseling ondergaan had
en hij eerst zijn octrooi door de nieuwe regering vernieuwd wilde zien (hetgeen hem door de vorige regering onder Peters zuster Sophia was toegezegd),
kon het nog wel enige maanden duren voor het zover was. Toen het geleerdengenootschap de exemplaren ten slotte in handen kreeg, reageerde de toen aanzittende president van de Royal Society Sir Robert Southwell in de Philosophical
Transactions van 1691 vol geestdrift:
I have lately had a Great Effect of your Bounty in the Maps of Tartary. This is
Columbus like, the discovery of a New World, at least Tydings of those Parts,
which from the beginning have lain in the Dark. But the Enterprise being so
vast, and the Success so unexpected, the Publick are very impatient to be told
by what Magick you have been able to master this work. For it looks in one
part no less difﬁcult, than a Geographical description of the bottom of the
Sea. I mean as to those impenetrable Deserts, the endless boggs and marshes,
the Inaccessible Mountains, and those mighty Tracts, which by their Climate
are rendered Uninhabitable: Since all these seem by Nature to have been
condemned to an Everlasting solitude [...].

Hij eindigt met de opmerking: ‘If after all these Impediments you shall yet be
able to shew the Credibility of your Survey, you need think no more of Fame,
but only pray for Humility!’ Ook deze brief werd als recommandatie voor in
Witsens boek geplaatst.
In 1690 werd de kaart in het geleerdentijdschrift Histoire des Ouvrages des
Sçavans beschreven. Witsen kondigt hierin al meteen aan dat er een tweede,
verbeterde editie ophanden was, waarin de nu alweer geconstateerde fouten
gecorrigeerd zouden zijn. In 1691 volgden de tijdschriften Bibliothèque Universelle et Historique en Philosophical Transactions, terwijl Journal des Sçavans het
bij een aankondiging hield. (Zie bijlage i .) Al deze tijdschriftreacties liet Witsen
in 1692 voor in zijn boek opnemen.
Slechts een enkeling mocht zich evenwel tegen deze tijd nog de gelukkige
bezitter van een kaart noemen. Leibniz deed er bijvoorbeeld vier jaar over
voordat hij in 1694 voor zijn keurvorst Ernst August van Hannover – wiens
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bibliothecaris hij was – een exemplaar kon bemachtigen. Over het formaat
van dit exemplaar merkte hij tegen een van zijn correspondenten op dat het
zo groot als een huisdeur was.44
Ondertussen bleef Witsen werken aan zijn wandkaart en de kaarten voor
het boek. In de inleiding van het in 1692 voor het eerst gedrukte Tartarijeboek
spreekt Witsen opnieuw van een ophanden zijnde herziene grote kaart; daarop had hij – anders dan de zopas uitgegeven kaart – de hoogte van Peking op
40 graden noorderbreedte gezet. Hoewel hij vroeger ook al van mening was
geweest dat deze stad zich op 40 graden bevond en dit ook zo in zijn ontwerptekening had aangegeven, had hij Peking naar het voorbeeld van de daar verblijvende pater Ferdinand Verbiest – een heer, ‘welken men geen geloof, zoo
my docht, behoorde te weigeren’ – naar 44 graden verhuisd. Maar ‘eenige
Jaren daer na’ kwam hij toch weer terug op die beslissing en plaatste hij de stad
weer terug op 40 graden.
Maar is deze herziene wandkaart, waarvan hij in 1692 spreekt, eigenlijk ooit
wereldkundig gemaakt? Voor het feit dat er nog een andere editie van de kaart
heeft bestaan, is één aanwijzing: in 1699 brengt de uitgever Jean Louis de
Lorme een tweede editie van Witsens Tartarijekaart ter sprake in het voorwoord
van Adam Brandts boek over zijn reis naar China. Dit hele voorwoord behelst één
lange loftuiting aan het adres van Witsen. Met zijn dertig jaar lange onderzoek had deze heer burgemeester zijn best gedaan, zo schrijft De Lorme, ‘pour
mettre sa Carte au point où nous la voyons aujourd’hui par une seconde Edi tion’.45 De opmerking van De Lorme lijkt te worden bevestigd met de kaart die
zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs bevindt. Deze vertoont belangrijke
wijzigingen, terwijl op de achterkant in potlood als datum 1698 staat aangebracht waar die in de cartouche blijkt weggepoetst. 46 Mocht deze datum correct zijn, dan is aannemelijk, zoals boven ook al werd verondersteld, dat
Witsen deze aangepaste versie nog speciaal voor Peters vertrek uit de Nederlanden had laten drukken. Het betreft evenwel geen nieuw getekende kaart, maar
een verbeterde kaart. Maar ook hierna was Witsen nog steeds niet ‘klaar’ met de
kaart. Immers, nog op 4 november 1705 meende Witsen dat het nog wel twee
jaar kon duren voordat de uitbreiding van zijn kaart naar de oostzijde af was.
‘Belieft het Godt almagtig mij kracht en gesontheyt te geven nog een jaar of
twe’, schrijft hij aan Cuper, ‘UwelEdele sult sien de groote kaert meer oost waerts uytgeleyt, tot aen Japan, met Jeso en tot digt aen America, so in ’t geheel
als in stucken verdeelt met uytlegginge meest van alle plaetsen en de steden
verbeelt, ook van de seden, geloof, nering, handel, etc.’ Hij voelde zich echter
te ziek en te zwak om hier meer over te schrijven. Cuper kreeg er in elk geval wel
al een kopie-exemplaar van. Op diens verzoek stuurde hij hem bovendien nog
twee ‘klijne afdruksels voor die vremde Heeren’ – heren die hij niet kende.47
Naar het zich laat aanzien refereerde hij met de kleine kopieën aan de kaart
van Oost-Azië die bij Carel Allard in atlasformaat was gedrukt, getrokken ‘ex
authenticis tabulis D. Nicolai Witsen [...] cum consensu viri amplissimi’.48 De
bij Allard uitgegeven kaart komt met Witsens beschrijving het meest overeen
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Kustproﬁelen zuidwestelijk van Vaygach (‘Waaigat’) en Nova Zembla.

en moet dan rond 1705 zijn verschenen. Bij Allard was in 1696 ook al een gereduceerde versie van de grote wandkaart van Tartarije verschenen, met de correctie van Peking naar omstreeks 41 graden noorderbreedte en de noord-zuidmeridiaan in het midden gezet. 49 Het is wel heel merkwaardig dat Witsen in
de inleiding van Noord en Oost Tartarije (1705) over deze kaart als de kaart van
Azië spreekt, terwijl hij in feite de kaart van Tartarije bedoelt. 50 Daarbij vond
hij het kennelijk belangrijk te laten geloven dat Allard de initiatiefnemer tot
de heruitgave was. Hoe dan ook, Allard lijkt de uitgever te zijn geweest waar
Witsen privé die jaren het meest zaken mee heeft gedaan; hun samenwerking
was reeds vóór 1682 ontstaan met de uitgave van de eerste Tartarijekaart. Allard
was verder nog verantwoordelijk voor de uitgave van de kaart van Moskovië
geweest; tegelijk bezat hij als een van de weinigen een exemplaar van Witsens
Noord en Oost Tartarije – in welke editie is niet bekend. Als dank voor Witsens
gunsten droeg hij een kaart van Schotland aan hem op. In 1706 kwam aan hun
relatie een einde door de dood van Allard. Hierna verschenen er nog – identieke –
kopieën van de kaart van Azië bij Peter Schenck en zijn schoonvader Gerard
Valk. 51 Ook Schenck stond op goede voet met Witsen; hij had reeds vier portretten van hem gemaakt en tweemaal een prent aan hem opgedragen.
De laatste maal dat hij tegenover Cuper over zijn grote kaart sprak, was op
5 november 1714 naar aanleiding van de in 1701 uitgekomen kaart van Evert
Ysbrants Ides. Deze gezant van Peter de Grote had, zoals men zich herinnert,
voor zijn hofreis naar China tussen 1692 en 1695 Witsens kaart meegenomen
en die ter correctie ‘dagelijx in sijn tent gespelt’. Witsen had die correcties
‘mede in een nieuw onderhande sijnde kaert [...] aengehaelt’. Zo geformuleerd
klinkt het na al die jaren enigszins ridicuul, omdat Ides’ kaartkennis intussen
al van twintig jaar terug dateerde.
Omdat Witsen tot zijn dood aan de kaart is blijven sleutelen en er bovendien, al dan niet met zijn permissie, door verschillende uitgevers gebruik van
zijn gegevens is gemaakt, is het lastig nog over opeenvolgende edities te spreken. Maar in grote lijnen komt het erop neer dat reeds omstreeks 1682 een
kaart van Tartarije bij Allard was gedrukt, waarvan geen exemplaar meer bestaat. In 1687 liet Witsen opnieuw een kaart drukken. Hij hield die evenwel
tot 1690 thuis om er nog de nodige toevoegingen in aan te kunnen brengen.
Witsen was over het resultaat zo beducht voor kritiek dat hij in de door de tijdschriften gegeven aankondigingen en beschrijvingen meteen laat weten dat
er een herziene, uitgebreidere kaart op komst was. Een gedrukte kopie van
een sterk gereviseerde versie, vermoedelijk uit 1698, bevindt zich in Parijs. Het
basisontwerp van de kaart, dat een verschoven kegelprojectie vertoont – met
in dit geval een noord-zuidmeridiaan die over Nova Zembla loopt – is hier op
hetzelfde gebleven. Voor het grote publiek bracht Carel Allard in 1696 evenwel, met medewerking van Witsen, een handzamer versie uit in atlasformaat
waarin hij ook het kaartbeeld normaliseerde met een middenmeridiaan.
Vervolgens is in 1705 opnieuw sprake van een bijgewerkte kaart. Witsen
schenkt die aan Cuper – maar ook deze kaart moet als verloren worden be-
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schouwd. Gezien het voorgaande valt aan te nemen dat Witsen altijd het ontwerp van 1687 als basis heeft gehouden dat de kenmerkende verschoven
kegelprojectie vertoont. Feitelijk komt dit dus op dezelfde manier van werken
neer als Witsen met zijn boeken deed, namelijk door aan het bestaande ontwerp steeds nieuwe gegevens te voegen.
Omstreeks 1730 is een Duitse historicus in Amsterdam nog op onderzoek
uitgegaan naar de beloofde tweede editie van de grote Tartarijekaart. Men wist
hem toen te vertellen, zo schrijft hij, dat Witsen de kaart vanwege de vele fouten
niet had willen uitgeven ‘weil er allezeit getrachtet [hat], eine bessere und genauere Carte zum Stande zu bringen, aber endlich darüber hingestorben’. Door de
fouten in de kaart zou Witsen ook zijn boek nooit ofﬁcieel naar buiten hebben gebracht.52
Plagiaat en diefstal
Van een aantal mensen is bekend dat Witsen hun zijn wandkaart had geschon ken. Behalve uiteraard regentes Sophia (1687) en de twee tsaren (1690) waren
dat Dirk Rembrandtszoon van Nierop (1681/1682), Gijsbert Cuper (1683; 1687?;
1705), Isaac Vossius, Constantijn Huygens de Jonge (1689), Thomas Stanley
(1689), Evert Ysbrants Ides (ca. 1692), Hendrik van Bleiswijk (1692), keurvorst
Ernst August van Hannover (1694, Leibniz’ werkgever), Antoni van Leeuwen hoek (tezamen met een stuk erts dat hij moest onderzoeken; 1696), Cosimo
de Medici (1697), tsaar Peter i (1698), en Johan Gabriel Sparwenfeld (datum
onbekend). Maar ongetwijfeld bestonden er veel meer gelukkigen. Ides meldt
dat hij de kaart in 1692 bij een heer in Moskovië had zien liggen. En in de Philosophical Transactions van 1691 lezen we dat Witsen ‘several of his New Maps
of Tartary’ aan de ‘Fellows of the Royal Society’ had toegestuurd. Terwijl hij in
de inleiding op de editie van 1692 van Noord en Oost Tartarije schrijft over ‘onze
groote kaerte van Tartarye al voor meer als twee jaren in ’t licht [...] gegeven’,
waarvan ‘veele afdrukzels na Engeland en Vrankryk voor lang gezonden waren’.
Daar zouden dan nog aan toegevoegd kunnen worden de vele Russen die hem
hadden bijgestaan, onder wie Golovin, Galitsyn, Gagarin, Trauernicht en
Matve jev, en de in Rusland verblijvende Hollanders als Cornelis Cruys (ge boren als Noor) en de tot Rus genaturaliseerde Andreas Winius.
Vanzelfsprekend volgden al spoedig na verschijning de eerste nadrukken
en navolgingen. Na de kaart van Azië van Carel Allard uit 1696 volgden Gerard en
Leonard Valk, Peter Schenck, Pierre Mortier, de Franse cartografen Nicolas
de Fer en Guillaume de l’Isle, de Engelsen Thornton, Moll en Wells, en de Neu ren bergse kaartuitgever Homann. De Engelsen Robert Morden en Philip Lea
presteerden het om Witsens kaart onder hun eigen naam uit te brengen en
hem daarna op te dragen ‘to the Great Czar of Moscovie’.53
Begin 1716 ontving Witsen een ‘seer beleefde’ brief van de Franse geograaf
Guillaume de l’Isle met de mededeling dat hij Witsens geschriften in zijn
bezit gekregen had. Het ging, zo schreef hij de 18de maart aan Cuper, om ‘een
exemplaer van de commentarien die ik over de kaert van Tartarye hebbe ge-
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maekt, en doen drucken [d.w.z. de tekst van Noord en Oost Tartarije], hoewel
nog niet compleet[!].’ Een Groninger jongeman was De l’Isle bij het vertalen
behulpzaam geweest. ‘Uyt dese schriften is het dan, waer uyt de zee kaert sal sijn
gemaekt, die men nu tot Parijs staet uyt te geven, of reets heeft uytgegeven,
egter van mij nog niet gesien,’ schreef Witsen verontwaardigd. Ze hadden
hem wel ‘de vrintschap’ gedaan bij de zeekaart te vermelden hoe die uit zijn
aantekeningen ‘ter neder was gesteld’. Hij zag dat als een eer en hij dankte die
heren daarvoor. Maar wat werd gezegd over ‘hoe sedert vijftien jaeren door piloten van den Zaer dese observatien sijn genomen, of peylingen gedaen’, was
onjuist, ‘want het sijn nu al vijftig jaer, dat ik dese kaerten hebbe aengedrongen
te ontwerpen, en nimmer heeft hant of oog [van] enig moscoviet daer [een bijdrage] aen gehadt’. Wel was waar dat hij de observaties uit die gewesten had
laten overkomen, omdat hij zelf niet overal ter plaatse was geweest (hoewel
wel op enige plaatsen, zo stelt hij tussen haakjes).54
Omdat De l’Isle zijn commentaarboek reeds bezat, had deze hem gevraagd
of hij daarom ook zijn ‘memorien’ of aantekeningen naar hem toe wilde sturen. ‘Hij soude daer uyt kaerten formeren, en daer bij seggen dat hij die uyt
mijne papieren hadde gemaekt.’ Als hij dat wilde doen, zou hij hem ‘een proefstuk senden van iets dat hij reets hadde gemaekt’. Witsen zei tegen Cuper dat
hij het verzoek van De l’Isle had afgewezen en hem bedankt had voor die eer,
en dit in alle beleefdheid, ‘en aen hem verders bekent gemaekt, dat ik reets
mijne kaerten hadde ontworpen, en die nu niet konde veranderen [!], dat
mijn jaeren te hoog waeren, om nieuwe studien aen te vangen’. In plaats van
kwaad te zijn over zo’n ongehoorde diefstal had hij de weg van de diplomatie
gekozen, zei hij. Zo had hij ook geen misnoegen laten blijken over het feit dat
ze hem zijn gedrukte, maar nog niet naar buiten gebrachte geschriften hadden
ontfutseld. Dat zou de zaak alleen nog maar erger maken. Daarom had hij gezegd blij te zijn dat ze in zulke goede handen als van De l’Isle gevallen waren.
Want, zei hij tegen Cuper, als ik mijn ongenoegen had betoond, ‘het soude nog
slimmer sijn, want aldus soude hij gewislijk mijn naem geheel verduystert
hebben, en van mij gants geen gewag maeken’.
Kritiek op de kaart
Behalve aan de vele lof die hem werd toegezwaaid, ontkwam Witsen vanzelfsprekend ook niet aan kritiek. Die kwam vooral uit het buitenland, want in de
Republiek had natuurlijk niemand zin zijn neus aan de burgemeesterlijke
waardigheid te stoten. Witsen had moeite met kritiek. Zijn reactie klonk verbitterd. Zo had men zijn ‘eerste’ kaart, waaraan hij meer dan dertig jaar had gewerkt en waarvan de kennis hem ‘veel dusenden’ had gekost, uitgegeven te
Parijs onder andere namen ‘en men spreekt seer lebbig over eenige misgrepen
die ik soude hebben begaen’.55
Na zijn dood werd de kritiek op de wandkaart heviger. Voor Siberië hadden
zich intussen nieuwe cartografen aangemeld, van wie de kaarten op eigen bevindingen waren gebaseerd. Zo schreef de Russische ambassadeur voor China,
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Sava Vladislavitsj, naar aanleiding van zijn kaartontwerp in 1727, dat van Witsens kaart werkelijk niets deugde; dat kon ook niet, omdat hij op oude gedrukte
kaarten was gebaseerd en niet op eigen waarneming, zo was zijn overtuiging. De
kritiek van de reeds genoemde, in Russische krijgsgevangenschap levende
Zweedse cartograaf Philip von Strahlenberg was in 1730 al even onbarmhartig.
Volgens hem viel op Witsens kaart door deze landen niet of nauwelijks te reizen.
Van de plaatsen waren zowel de lengte- als de breedtegraden onjuist, ‘die gantze
Gegend dieses grossen Weltstückes unrichtig situiert, und fast wenig Nahmen
und Wörter in der Tatarey und Siberien recht genennet, ja die meisten derselben gar nicht zu ﬁnden. Dagegen sind Nahmen dahinein gebracht worden, die
weder der Russe, Tater, Kalmuck noch Heyden verstehet oder gehöret hat.’ 56
Veel zegt ook dat Strahlenberg op zijn kaart van Siberië het eiland Witsen wegliet, waarin de meeste cartografen hem toen hebben nagevolgd.
Navigatiekaarten van de omgeving van Texel
Buiten Noordoost-Azië was Witsen in het laatste decennium van zijn leven
ook met het karteren van de wateren rondom Texel bezig, waar zich toen de
belangrijkste rede voor zeeschepen bevond. De bereikbaarheid en veiligheid
van Texel voor de scheepvaart genoot al lang zijn interesse. Maar die zette hij
pas in daden om toen hij in 1696 werd benoemd tot ‘commissaris van de pilotage en ontvanger-generaal der vuur- en bakengelden benoorden de Maze’. Uit
hoofde van deze functie had hij onder meer zorg gedragen voor de oprichting
van drie vuurtorens langs de Zuiderzee. 57 Daarnaast vindt men aan het slot
van zijn tweede – nooit verspreide – editie van Scheepsbouw en Bestier een
voorstel van een pagina lang voor het bouwen van een haven daar. Want bij
hevige storm liepen de schepen, hoe hecht ook verankerd, gevaar op de rede
kapot te slaan. Witsen voorzag zijn betoog van plattegronden, opstanden en
een ‘Kaerte van een nieuwe Haven in Texel’.
Op 24 september 1707 berichtte hij Cuper van zijn voornemen om het komend voorjaar – zo het God behaagde hem daarvoor de gezondheid te geven –
een kaart van de omgeving van Texel te maken. Liever had hij de opdracht aan
een ander gegeven, schreef hij, maar dat werd te duur. Bovendien vreesde hij
dat, als hij er zelf niet bij aanwezig was, de metingen niet goed zouden worden
verricht. Op 8 juli 1708 was het zover en had hij de diepte van de wateren bij
Texel gepeild of in zijn bijzijn doen peilen. Toen merkte hij ook hoe ernstig de
verschillen waren tussen het ontwerp van zijn navigatiekaart Flie en Schellinger
stroom en de kaarten die er voordien van waren gemaakt. Cuper kreeg een getekende kopie op 20 augustus 1710, samen met een ﬂesje thee.
Intussen was hij ook al bezig geweest bij Texel de Zuiderzee af te peilen.
Opnieuw moest hij vaststellen dat de gangbare kaarten van De Witt en anderen
met betrekking tot de diepten en droogten in de Zuiderzee enkel uit ‘misgrepen’
bestonden waar niets goed aan was. Deze kaart Texel en Vliestroom kwam najaar 1712 gereed. Witsen had dit werk de laatste vijf, zes jaar gedaan wanneer
hij aan Texel de jaarlijkse visite bracht. Voor het peilen had hij vier tot vijf
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Uitgewerkt plan voor een aan te leggen haven te Nieuweschild in Texel in Scheepsbouw en
Bestier 1671 en 1692.

schuiten gebruikt, afgezien van de ‘berigten van mijn beste bootsluyden’. 58
Ook hiervan schonk hij Cuper terstond het ontwerp om ‘in UwelEd: boek laden bewaert te werden’. Niet bepaald verrassend is zijn mededeling dat hij
nog wachtte met het uitgeven van de kaart. Door Cuper wederom een kopie te
sturen moet zijn Deventer vriend ten slotte de bezitter van vrijwel al Witsens
kaarten in manuscriptvorm zijn geweest. In 1715 verscheen de kaart in druk
bij Joannes van Keulen onder de titel ‘Nieuwe afteekening van de Zuyder Zee
vertoonende de vaerweg van Amsterdam na Texel ent Vlie’. Een aankondiging
volgde in het tijdschrift Histoire Critique de la République des Lettres. Hoeveel
vraag er naar de kaart is geweest, valt niet vast te stellen. Uit een inventaris is
echter toevallig wel bekend dat hij als decoratie aan de muur hing bij de vocbewindhebber Hendrik Hop. 59 Zestig jaar later waren er in elk geval nog genoeg ex em plaren over om mee te adverteren. De boekverkoper Matthijs
Schalekamp vroeg er toen 1 gulden en 16 stuivers voor.
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Het Boek Noord en Oost Tartarije
De editie van 1692
Vijf jaar na de lancering van de grote kaart verscheen onder de titel Noord en
Oost Tartarije Witsens begeleidend commentaar hierop in druk. Ook nu weer
zonder vermelding van drukker of uitgever.
In de slotzin schrijft hij, dat hij hier meer dan 25 jaar aan had gewerkt. De
opzet van het boek is min of meer gelijk aan die van Scheepsbouw en Bestier:
het is verdeeld in twee delen, waarvan het eerste is gewijd aan wat er door de
klassieke en moderne schrijvers over dit onderwerp geschreven is, terwijl het
tweede deel de huidige situatie weergeeft. Net als bij de tweede editie van zijn
boek over de scheepsbouw zijn van dit werk nog maar vier exemplaren bekend, te weten twee te Sint-Petersburg – namelijk in de Russische Nationale
Bibliotheek (rnb) en de bibliotheek van de Academie van Weten schappen
(ban) –, één exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam en één in
de Univer si teitsbibliotheek in Utrecht, allemaal in folioformaat. 60 Omdat er
zo weinig ex emplaren bewaard zijn, is het interessant te zien wat voor informatie de afzonderlijke boeken opleveren, zoals de staat waarin ze zich bevinden en of er mogelijke afwijkingen in kunnen worden gevonden. Om met de
twee Nederlandse ex emplaren te beginnen: van het boek in Amsterdam ontbreken zowel de titelplaat als de laatste 48 pagina’s. Iemand heeft het gemis
van die bladzijden willen oplossen door de tekst met een pen verder aan te
vullen, maar is daar weer na één pagina mee gestopt. Een kopie van de brief
van ‘Haar Zaarze Maiesteyten’ Peter aan de schrijver op stug, afwijkend papier
werd later achter in het boek gevoegd, tezamen met een handgeschreven vertaling. Blijkens een notitie voor in het boek kwam dit exemplaar uit het bezit
van de historicus Jacobus Scheltema, de schrijver van Rusland en de Nederlanden
(1817-1819). Vermoedelijk is daarom van hem de bijschrijving van de vertaling
afkomstig, aangezien die ook in zijn boek aangehaald wordt. Los van het feit dat
het incompleet is, is het opvallendste kenmerk van dit Amsterdamse exemplaar
dat er nauwelijks illustraties in te vinden zijn en er geen drukker op de titel pagina staat aangegeven; verder is het gestoken in een nieuwe leren band.
Van het andere, Utrechtse exemplaar, is duidelijk af te zien dat het lange
tijd in ongebonden toestand heeft verkeerd, vanwege de groezelige titelplaat
en laatste bladzijde, de beschadiging van de laatste pagina 600, alsmede de
manier waarop de illustraties ingebonden zijn. Want anders dan het Amsterdamse exemplaar bevat dit Utrechtse juist rijkelijk veel illustraties, zij het dat
ze uit meerdere bronnen bijeen zijn vergaard. Een deel van de platen is vuil en
moet zich voor het inbinden eveneens langdurig in opgevouwen toestand
hebben bevonden. Twaalf van die illustraties komen uit het in 1704 onder de
auspiciën van Witsen verschenen boek Driejaarige Reize naar China van Evert
Ys brants Ides. Deze Moskovische gezant was, zoals eerder bleek, een correspondent van Witsen die op zijn kaart naar China was gereisd teneinde het ter
plaatse te toetsen en er de nodige correcties op aan te brengen. Bijzonder is
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dat de ingestoken illustraties corrigerende of aanvullende notities in handschrift bevatten, vaak nog eens voorzien van verwijzingen naar de betreffende
plaats in de tekst. Op één illustratie vindt men ook het handschrift van Witsen
– waarover later meer. Afwijkend aan dit boek is voorts dat de titelplaten van
deel i en ii later zijn meegebonden. Zo voert deel ii de titelplaat gemaakt voor
de tweede editie van 1705 en valt op dat die van deel i korter is afgesneden dan
de achterliggende tekst. Anders dan het Amsterdamse exemplaar ontbreekt in
het Utrechtse weer het titelblad. Verder is de ‘Bladtwijzer’ die het Amsterdamse
exemplaar ontbeert, hier wel aanwezig, maar deze moet – gegeven de smoezeligheid van de eerste pagina – eerst afzonderlijk in gebruik zijn geweest.
Het is dan ook interessant om te zien hoe deze zich in Nederland bevindende exemplaren zich tot die van de twee Petersburgse verhouden. Van het
exemplaar van de Academie van Wetenschappen staat vast dat hij uit de bibliotheek van Witsens vriend Andreas Winius stamde, wiens boeken, tekeningen
en manuscripten volgens decreet van Peter de Grote na zijn dood naar dit
instituut waren overgebracht. Van het andere exemplaar is de provenance onbekend. Winius’ boek moet voordat het werd gerestaureerd behoorlijk gehavend zijn geweest, maar verder is het wel compleet. Het andere boek uit de
Russische Nationale Bibliotheek verkeert daarentegen (met uitzondering van
het uithangen van de band) in uitstekende staat, al is de titelpagina aan de onderzijde – vermoedelijk na een restauratie – zeer krap afgesneden. Wat de illustraties betreft valt op dat de Petersburgse boeken ten opzichte van de Neder landse een compleet ander beeld opleveren. Zo blijken de meeste kaarten er
al in te zitten alsmede een veertiental prenten. Vrijwel al dit plaatmateriaal is
op afzonderlijk grootfoliopapier gedrukt, de reden waarom de meeste kaarten en prenten dan ook dwars op gehalveerde pagina’s zijn ingebonden, aangezien de tekst van dit boek op gewoon folio is afgedrukt.
Alles bijeengenomen wekken de twee nog overgeleverde Nederlandse
exemplaren (het Amsterdamse en het Utrechtse) sterk de indruk dat zij als gebruiksexemplaren hebben gediend – hetzij voor Witsen, hetzij voor zijn illustrator – terwijl de twee uit Sint-Petersburg afkomstige boeken vanwege hun
‘compleetheid’ hun weg naar Rusland als geschenk moeten hebben gevonden.
Aan de versletenheid van Winius’ exemplaar valt af te leiden hoe intensief de
eigenaar van het boek ervan gebruik heeft gemaakt. In zijn geval is dit bepaald
niet verrassend, gezien het feit dat Winius als zoon van een Hollander het
Nederlands goed beheerste én hij erg betrokken was bij Witsens navorsingen.
Wellicht zal systematisch onderzoek in Russische bibliotheken nog meer van
zulke geschenkexemplaren van deze editie aan het licht brengen, maar voorlopig is dit de score.
De vraag waarom er net als bij de tweede editie van Scheepsbouw en Bestier
van dit groots opgezette en kostbaar uitgegeven boek thans nog maar zo weinig
exemplaren bestaan, heeft velen beziggehouden. Maar welk antwoord men hier
ook op heeft proberen te geven, er moet een relatie zijn tussen de zeldzaamheid
ervan en Witsens besluit om dit werk geheel te herzien. In 1692 lag immers ook van
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dit boek de tekst in oplaag gedrukt, twee jaar na de Architectura Nava lis. Zoals
nog wordt aangetoond, blijken de wederwaardigheden van dit werk voor een
deel overeen te komen met die van de zeldzame editie over de scheepsbouw.
En evenals het geval was met de Architectura Navalis hebben maar weinig
tijdgenoten dit boek in bezit gehad. De paar uitverkorenen zullen vooral uit
aanzienlijke Russen hebben bestaan. Onder de Nederlanders was in elk geval
de kunst- en kaartverkoper Carel Allard. Op 8 maart 1706 droeg hij de winkel goederen aan zijn zoon Abraham over en daar zat één exemplaar van Noord en
Oost Tartarije onder. De waarde van het boek werd toen op het exorbitante bedrag van 60 gulden geschat.61 Daarnaast moet de in Duisburg werkzame hoogleraar Heinrich Christian Hennin een exemplaar in eigendom hebben bezeten
om hier een vertaling in het Latijn van te maken, waarover zo dadelijk meer.
Gijsbert Cuper behoorde vanzelfsprekend ook tot degenen die een exemplaar ten geschenke kregen, de voorwaarde was wel dat dit niet zijn huis mocht
verlaten. Hij schrijft dit een twintigtal jaren later aan zijn correspondent, de
Berlijnse hofbibliothecaris Maturin Veyssière de la Croze (1661-1739): ‘Sa Tartarie n’est pas publiée, mais je la possède presque toute entière imprimée; cet
illustre Magistrat m’en a fait présent il y a peut-être vingt ans, à condition que
je ne la laisserois pas sortir de ma maison.’
Witsen was natuurlijk zeer beducht voor plagiaat. Cuper gaf La Croze in
plaats van zijn exemplaar daarom een inhoudsopgave. 62 Merkwaardig is wel
dat Witsen aan Cuper wanneer hij een bewering wilde adstrueren hij gedrukte fragmenten uit deze eerste editie opstuurde (bijvoorbeeld op 24 juli 1698
over zijn verklaring hoe de mammoeten of ‘mammottekoos’ onder de grond
konden zijn geraakt), terwijl zijn vriend die tekst al in bezit had. Opmerkelijk
is ook dat Witsen daarbij dan het nummer van de betreffende pagina zorgvuldig wegsneed, samen met de voor het betoog niet ter zake doende tekst. Men
kan zich afvragen of Cuper nu tegen La Croze had verkozen te zwijgen over een
tweede editie waar hij eveneens teksten van in huis had, of dat Cuper zich nooit
heeft gerealiseerd dat zijn geleerde vriend met een geheel nieuwe redactie
bezig was.
Overigens viel niet te verhinderen dat na Cupers dood het boek wel zijn huis
verliet en in 1717 onder de hamer kwam. Wanneer men bedenkt dat dit het enige
exemplaar van Witsens levenswerk was dat toen de markt bereikte, zoals uit
eerdergenoemd onderzoek te Leiden bleek, was de opbrengst bedroevend laag,
namelijk 10 gulden. 63 Vermoedelijk wist de Leidse drukker en boekverkoper
Pieter van der Aa (1659-1733) toen de hand op dit werk te leggen, want het eerstvolgende exemplaar dat ter veiling verscheen, kwam in 1735 uit Van der Aas
bezit.64 Buiten dat werden in 1747 bij de dood van Witsens erfgenaam van zijn
bibliotheek nog eens zes boeken van deze uitgave compleet met platen ter
veiling gebracht. Wat er met deze zes is gebeurd, blijft een mysterie, want tot
op heden is hier nog geen enkel exemplaar van opgedoken.
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Latijnse vertaling
Wat er ook met de oplage is gebeurd, in zijn eerste versie was Noord en Oost
Tartarije wel degelijk bedoeld om op de markt te verschijnen. Daarop wijzen
behalve de ‘Voor-rede Aen den Lezer’ van 15 juni 1692 ook de lovende brieven
van notabelen en geleerden voorin vanwege de kaart uit 1687. In deze brieven
riepen zij Witsen niet alleen op met zijn onderzoek voort te gaan, maar werd hij
tevens geprest niet langer te wachten om zijn geschreven commentaar op de
kaart het licht te laten zien.
Een tweede argument dat Witsen van plan was het boek aan een groter publiek te openbaren, is dat hij de tekst, net als de kaart, reeds aan de tsaren Ivan
en Peter Aleksevitsj had gedediceerd. En tot slot is daar Witsens opmerking
aan het eind van deel i uit de editie van 1705. Hierin verwijst hij naar iets wat
in de druk van 1692 uitgebreid behandeld stond en wat hij nu kortheidshalve
achterwege liet – dit met de woorden ‘zoo als de zelve by den eersten Druk van
dit ons Werk zijn te vinden’. Zoiets schrijft iemand niet die zijn werk het daglicht wil onthouden. Al blijft Witsens verwijzing naar een boek dat praktisch
geen mens nog onder ogen kon hebben gehad op zijn minst merkwaardig, en
dat in een editie die, zoals nog zal worden aangetoond, Witsen al helemaal
buiten elk bereik van nieuwsgierige blikken had gehouden.
Sterker nog, Witsen scheen zelfs het voornemen te hebben opgevat om van
deze Noord en Oost Tartarije een Latijnse vertaling te laten maken. Op 3 januari
1701 kreeg hij van de in Duisburg aangestelde hoogleraar Heinrich Christian
Hennin (1658-1704) bij wijze van proef het voorwoord gepresenteerd. Daarin
had Hennin zich erop toegelegd, zei hij (vertaald uit het Latijn), ‘dat de zuiverheid van de Latijnse taal, de schittering en de zoetheid ervan de lezer aantrekt
en boeit, zó dat de tekst zacht, zonder enige gekunsteldheid, uit de bron zelf
van het Latijn vloeit en de eigenheid van die taal het best uitdrukt, zodat niemand gemakkelijk kan merken dat deze tekst van u vertaald is, nee, dat het lijkt
of die bij u in Latium is ontstaan’.65
In de begeleidende brief gaf Hennin een ﬂinke lijst van onduidelijkheden
die hij in de tekst had aangetroffen. Of dit Witsen ontmoedigd had zo nog
honderden en honderden bladzijden door te moeten ploeteren, is de vraag,
maar een Latijnse versie van de tekst heeft in elk geval nooit de drukpers gehaald. Precies een jaar later verschijnt van Hennin wel de bewerking van
Johan-Arnholds von Brands reisbeschrijving naar Moskovië. 66 Gelet op de
datum is met deze bewerking overigens iets opmerkelijks aan de hand. Veel
van de aantekeningen die de tekst vergezellen, blijken uit Witsens Noord en
Oost Tartarije te zijn gehaald, naar welk werk Hennin de lezer ook inderdaad
voortdurend verwijst. Dit boek was nog niet in de openbaarheid gebracht, gaf
Hennin ter toelichting, maar de tekst had hij wel al in huis. In een van zijn
voetnoten drukt hij daarom de hoop uit dat na dertig jaar onderzoek de geleerde wereld nu eindelijk eens van Witsens schat deelgenoot mocht worden
gemaakt. Vergelijking van Hennins verwijzingen in zijn boek naar passages
uit Noord en Oost Tartarije laten zien dat de teksten van de eerste versie van
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het boek van Tartarije afkomstig zijn. Dat Witsen in 1701 deze uitgave nog in
het Latijn vertaald wilde hebben, lijkt nauwelijks voor te stellen aangezien hij
toen druk bezig was met een vermeerderde en verbeterde nieuwe editie. Bij
gebrek aan gegevens valt hier alleen nog te gissen naar een verklaring voor
deze opmerkelijke gang van zaken, bijvoorbeeld dat Hennin de tekst al heel
lang onder zich had liggen en zich niet bewust was van Witsens nieuwe aspiraties en pas nu gelegenheid vond om het in het Latijn te vertalen. Wat daar
ook van zij, van de tekst van Von Brand verscheen een jaar na de Duitse uitgave, in 1703 dus, een Nederlandse bezorging buiten Hennin om; Hennins uitvoerige aantekeningen ontbreken, zo ook het plaatwerk. Dat hier iets mis was
gegaan, lijkt evident.
Dubbele catastrofe
Verschillende commentatoren zochten de sleutel tot het antwoord op de vraag
wat de reden zou kunnen zijn geweest die Witsen ervan weerhield de tekst aan
een groter publiek te openbaren bij de Russische tsaar. Zo weet Jöcher in 1751
over Witsen in het Allgemeines Gelehrtenlexicon te melden: ‘Als er aber das Werck
schon unter die Presse gegeben [hat], wurde es von einer hohen Puissance in
Erfahrung gebracht und erhandelt: welches den Herrn Philip Johann von
Strahlenberg bewog, seine Beschreibung des nord und ostliches Theils von Europa
und Asia [Stockholm 1730] heraus zu geben: in welchem Wercke er dieses
Witsen gedencket.’ Jöcher oogt hier nogal behoedzaam in zijn formulering,
want deze Philip von Strahlenberg, een ingenieur die als krijgsgevangene zijn
tijd ten nutte had gemaakt met het karteren van Siberië, was allesbehalve
lovend over het boek en de kaart van Witsen. Von Strahlenberg was ook degene
die Peter de Grote als de hoge machthebber aanwees die Witsens werk opkocht. Door de grote zeldzaamheid van Witsens boek te benadrukken en zich
er denigrerend over uit te laten, laadt de Zweed ondertussen wel de verdenking
op zich impliciet reclame voor zijn eigen kaart van Rusland te hebben willen
maken.
De historicus Jacobus Scheltema veronderstelde daarentegen dat Witsen
de vroeger uitgegeven exemplaren inwisselde tegen die van de latere druk. Van
soortgelijke opinie was ook Frederik Muller met betrekking tot de eerste editie:
‘On dit que Witsen l’a supprimée.’ Een opinie die ook door J.F. Baddeley werd
overgenomen: Witsen ‘suppressed the book in its original form voluntarily,
with a view to altering and enlarging the design’. In een veilingcatalogus van
1789 heet het daarentegen dat de editie uit 1692 ‘contient des passages, qui ont
été supprimés dans la réimpression suivante’.67
Niemand spreekt over een mogelijke connectie met het bezoek van Peter
de Grote en zijn gevolg aan de Republiek tussen 1697 en 1698. Dit hoeft niet te
verbazen, aangezien zij door de data op de titelpagina en -plaat (1692) werden
misleid. Voor Witsen betekende het bezoek uiteraard het moment om de
tsaar persoonlijk zijn levenswerk te overhandigen. Om het boek en de kaarten
hiervoor op tijd in gereedheid te hebben, zal hij alles op alles hebben gezet. Men
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herinnere zich (in het gedeelte over Architectura Navalis) dat Witsen nog tot
ver in het jaar 1696 bezig was met het in orde brengen van zijn kaartmateriaal.
Pas wanneer dit klaar was kon hij het boek – immers het ‘commentaar’ op de
kaarten – naar buiten brengen, meende hij. Of hem dit op tijd is gelukt, is de
vraag, gelet op zijn opmerking bij een in juli 1698 aan Cuper toegestuurde
losse passage uit de gedrukte tekst, waarin hij schrijft dat hij Noord en Oost
Tartarije ‘aen den dag nog niet [had] kunnen geven omdat geen tijt [had] konnen uijtvinden’. Maar dit neemt uiteraard niet weg dat hij Peter hierom een
exemplaar van zijn papieren kind, gestoken in een fraaie band, zal hebben
willen onthouden. In de ontmoeting met de tsaar moet echter ook de noodlottige afloop van deze eerste uitgave hebben gelegen. Want Peter had hem
nadrukkelijk verzocht voort te gaan met zijn geograﬁsch onderzoek. En ja, de
gegevens werden de russoﬁele burgemeester nu ook wel als manna in de
schoot geworpen. Peters gevolg bestond immers uit honderden personen.
Vraaggesprekken met de gezant Fjodor Aleksejevitsj Golovin, de in ballingschap levende vorst van Georgië Artsjil Bagration, de bojaar Fjodor Stepa no vitsj Saltikov, of de tot slaaf gemaakte Mongolen Samuel, Mansie Lapsin en
Changor, getuigen hier in de nieuwe versie van het boek volop van. Al die nieuwe informatie en kennismakingen hadden uiteindelijk tot gevolg dat een geheel herziene en fors vermeerderde uitgave van de drukpers kwam, uiteraard
ook met aanvullingen op het kaartmateriaal, waar tenslotte al het onderzoek
om begonnen was.
Tegelijk met zijn boek over Tartarije van 1692 zal Witsen ook zijn pendantwerk, Architectura Navalis (1690) aan de tsaar geschonken hebben. Zoals opgemerkt was Peter over de inhoud enkele jaren terug een stuk minder tevreden.
Het boek, waarvan de platen toen nog steeds niet allemaal gereed waren, had
de tsaar al in 1694 in bezit. Niettemin is uit Witsens brieven bekend dat hij er ten
minste nog tot ver in 1696 mee bezig was, althans met de illustraties. Het ligt
voor de hand dat Witsen het bezoek van de tsaar aangreep om hem een bij gewerkt exemplaar te geven. Maar aangezien dit werk nog altijd niet tot een
praktisch handboek voor de scheepsbouwer was herschreven, zal de Rus, die
niet bepaald bekendstond om zijn diplomatieke optreden, er ﬁkse kritiek op
hebben geuit. Het kan zijn dat Witsen, die toen niet alleen met grote tijdnood,
maar ook met depressies en een slecht gestel te kampen had, door zijn commentaar ontmoedigd was geraakt en dat hij het boek verder had gelaten voor
wat het was teneinde zich geheel op de geograﬁe van Rusland te werpen. Dan is
het ook voorstelbaar dat hij beide oplagen op dezelfde plaats had laten opslaan,
waarmee hun gelijktijdige, vrijwel totale verdwijning – door vocht, schimmel,
insectenvraat, muizen, brand – kan worden verklaard.
Van zulke catastrofale verdwijningen bestaan in de geschiedenis genoeg
voorbeelden, hier geïllustreerd met de ondergang van de kostbare, in opdracht
van de tsaar vervaardigde bijbel in folio, die in het Nederlands en Russisch moest
verschijnen. Ook van dit met veel zorg vervaardigde boek zijn nog maar enkele
exemplaren bekend. Scheltema noemt er vier – een intussen omineus getal
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gelet op Architectura Navalis en Noord en Oost Tartarije.68 De tsaar had er zo veel
drukletters voor laten gieten dat de hele bijbel in één keer zó gezet kon worden,
dat de vormen van alle bladen konden blijven staan. Op dezelfde wijze en tweetalig wenste hij de bijbel ook in andere formaten te laten drukken, met als uiteindelijk streven dat elk Russisch huisgezin en ieder nieuwgehuwd stel ten
minste één bijbel thuis bezat. Van de pronkbijbel werd in 1717 in Amsterdam
het Nederlandse deel gedrukt, terwijl in Sint-Petersburg de Russische tekst zou
worden toegevoegd. Maar toen in 1721 de balen met de in Holland vervaardigde
bladen van het Oude Testament arriveerden, was de tsaar op veldtocht in Perzië,
zodat de zaak bleef liggen en na zijn dood (in 1725) vergeten raakte. Het papier
sloeg men in de kelders van de synode op, waar het vocht, aldus Scheltema, het
‘verstikte en bedierf’.
De tweede editie van ‘1705’
Het productieproces van de tweede editie van Noord en Oost Tar tarije, die als
jaartal 1705 op de titelpagina en -plaat heeft, was al even moeizaam. In tegenstelling tot de vorige uitgave staat nu wel een uitgever op het titelblad vermeld:
François Halma, boekverkoper op de Nieuwendijk. Het mocht niet baten. Pas
in 1747, dertig jaar na Witsens overlijden, verschenen de eerste exemplaren
op de markt, en wel na de dood van zijn neef Nicolaas ii, de erfgenaam van zijn
boekbezit. Het betroffen er slechts vijf en omdat er in de catalogus geen verdere
mededeling over wordt gedaan, bevonden zij zich vermoedelijk in ongebonden toestand, zonder de losse platen. 69 Wie de kopers ervan waren, is onbekend. Een speurtocht door achttiende-eeuwse veilingcatalogi geeft te zien dat
het eerstvolgende exemplaar pas in 1769 in een veilingcatalogus staat genoemd.
Het zal hierdoor duidelijk zijn dat ook deze tweede editie tijdens Witsens leven
nooit ofﬁcieel ter verkoop is gebracht, al blijken tegenwoordig van deze editie
wel veel meer exemplaren in omloop te zijn. 70 Volgens de Duitse historicus
G.T. Müller (1705-1783), die in Amsterdam omstreeks 1730 onderzoek naar de
gesteldheid van Witsens werken heeft gedaan, had Witsen de tweede druk
van het boek Noord en Oost Tartarije dan ook zo geheimgehouden, dat zelfs
zijn vrienden met wie hij een geregelde briefwisseling voerde, ‘nichts davon
erfahren hatten’. In weerwil van de zeldzaamheid van het boek en Müllers kritiek erop (in het werk zat geen ordening, het werd geplaagd door breed uit gemeten beschrijvingen en rapporten en het mankeerde aan een regis ter)
oordeelde Müller het niettemin zo uniek, dat hij zich ertoe heeft gezet zelf
dit register op nota bene alle twee de edities van Noord en Oost Tartarije te
maken.71
Over wat Witsen verhinderde deze tweede vermeerderde editie van zijn
boek uit te geven, laat hij zich in brieven naar Cuper gelukkig wél, en zelfs vrij
uitgebreid, uit – al valt te betwijfelen of Cuper ervan op de hoogte was dat het
inmiddels een nieuwe editie betrof. Vooraf kan echter al worden vastgesteld
dat net als bij zijn vorige uitgaven ook hier de vermelding van het jaartal 1705
op de titelplaat en -pagina losstaat van het uiteindelijke gereedkomen van het
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werk. Want Witsen was anno 1705 met het boek en de platen nog lang niet
klaar. Op 24 september van datzelfde jaar schreef hij Cuper nog: ‘Ik vaer met
mijn Tartarije klugtig. De geschriften syn voor het meergedeelte als Ued: gesien heeft gedrukt, maer ik heb het snijden der plaaten aenbesteet.’
En op 15 februari 1713 getuigt Witsen, dan 72 jaar oud, dat hij ‘er in veel
jaeren niets aen [had] konnen doen, het sijn meer als twalef jaer dat gedrukt
heeft gelegen’. Witsen maakt wel vaker fouten in data, want anders zou dit betekenen dat hij al omstreeks 1701 hiervan de gedrukte tekst bezat!
Barrières om het boek naar buiten te brengen
Wat waren nu de barrières die Witsen verhinderden dit boek nog tijdens zijn
leven voor een groter publiek naar buiten te brengen? Eén daarvan was dat hij
werd opgehouden door de tekenaar van de kaarten, een probleem dat hij ook
al bij de eerste uitgave had gehad.72 Al enige duizenden guldens had hij aan hem
betaald, zo schrijft hij in een brief, maar de man wilde maar niet opschieten.
‘Wat moeite ik met porren doe, ik kan geen eijnde aen het werk krijgen, uyt de
hand te nemen en een ander te werk te stellen so was myn gelt verloore behalve
dat ik jaere en daegen werk gehad hebbe om instructie te geven en alles te overleggen te meeten, te passen, te rekenen, etc. Dit nu, met een ander te beginnen,
is mij ondoenlijk; mijn jaeren werden te hoog en de courage wert mij dagelijx
minder.’
Een andere barrière was de tsaar. Omdat Witsen zowel de eerste kaart als
het begeleidende boek aan tsaar Peter de Grote opgedragen had, had deze hem
tijdens zijn bezoek aan de Nederlanden in 1697-1698 verzocht door te gaan
met Noordoost-Azië in kaart te brengen. Dit belemmerde Witsen het boek te
doen uitgeven voordat de tsaar de kaarten had gezien. Dit blijkt uit een brief
van 24 september 1709 van Witsen aan Cuper in antwoord op diens vraag waar
nu de beschrijving van Tartarije bleef. Hij hoopte echter dat komende winter
alles klaar zou zijn om het de tsaar te laten zien, waarna hij het boek zo spoedig mogelijk uit zou geven.
Daarnaast kon Witsen zelf geen punt achter zijn werk zetten. Gebhard was
maar al te correct in zijn constatering dat Witsen ‘blijkbaar de voltooiing van
zijn werk steeds verder [heeft] uitgesteld om zoo volledig mogelijk te zijn’. Doordat de informatie bleef toestromen, lukte het hem niet dit nog allemaal in
zijn tekst te passen. Zo schreef hij spijtig aan Cuper dat hij over het leven van
de Jakoeten de meeste informatie ontving nadat Noord en Oost Tartarije al was
gedrukt.73
Verder eiste ook de oude dag zijn tol. Moe en lusteloos geworden door allerlei vijandigheden jegens hem begaan door zijn politieke tegenstanders,
kon hij er nauwelijks meer energie voor opbrengen. Het is waar, schrijft hij
aan Cuper, dat ik sindsdien veel correcties en toevoegingen heb aangebracht,
en ik zou het werk graag laten drukken, want alles ligt geschreven, maar Edele
Heer, mijn krachten zijn te klein en mijn jaren te hoog om van zo’n zwaar werk
als dit de correctie aan te vangen. Ik zou daar minstens twee jaar tijd voor nodig
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hebben. ‘De lust is mij hier ook so seer benomen tot de studie door oneyndelijke klijnigheden, die men mij aen heeft gedaen, dat ik er schier onder buck.
Echter geeft Godt mij sterkte en tijt van leven, verhope nog iets te doen.’74
In 1714 probeerde men via een oproep in het tijdschrift Histoire Critique
de la République des Lettres Witsen nog tot de uitgaaf te stimuleren. ‘On attend toûjours fort impatiemment l’exacte & excellente Description de la
Tartarie, que Mr. Witsen, cet Illustre Protecteur des Lettres & Bourguemaître
en cette Ville, doit nous donner.’ Vanuit het geleerdennetwerk ontving hij de
waarschuwing op te schieten, omdat een jezuïet eveneens het oogmerk had
een studie hierover uit te geven. ‘On presse Mr Witzen de publier sa Tartarie, et
cela d’autant plus, parce qu’un Jesuite, qui a este par neuf fois avec l’Empereur
de la Chine dans la Tartarie orientale, a le meme dessein.’75
Maar alles tevergeefs. Door al dit oponthoud was zijn gedrukte tekst intussen ook bij derden beland, die met de informatie aan de haal waren gegaan. In
1716 keek hij de mogelijke schuldigen daarop aan. Het was de drukker ‘of imant
anders, aan wien ik om te lesen het geleent hadde, en mij niet gerestitueert,
vermits overlijden’.
Een jaar voor zijn dood sprak Witsen nog steeds over ‘een exemplaer van
de commentarien, dien ik over de kaert van Tartarije hebbe gemaekt, en doen
drucken, hoewel nog niet compleet, in meyninge om te sijner tijt hetselve
onder den titel van Noort en Oost Tartarije aen den dag te geven’. 76 Ondanks
alles was optimisme hem kennelijk nog steeds niet vreemd.
Verspreiding van het beeldwerk
Anderhalf jaar na Witsens dood, te weten op 31 december 1718, verscheen er
van de erfgenamen een advertentie in de Amsterdamse Courant waarin zij reageerden op advertenties van de boekverkoper en uitgever Pieter van der Aa.
Deze betroffen de uitgave van de in het verleden al zeer populair gebleken reizen
van Olearius en Mandelslo, ‘vercierd en vermeerdert met Kaerten en Printen’,
zo had die boekdrukker verkondigd, ‘naer de origineele en eygenhandige tekeningen van wylen de Heer N. Witsen, in zyn leven Burgermeester der stad Amster dam’. Van der Aas beweringen waren volgens de erfgenamen ‘abusief en
grove onwaerheden’. Zij voelden zich des te meer tot deze reactie geroepen, zo
lieten zij weten, ‘dewyl zy bezig zyn ’t werk van gezegde Heer uyt zyne nagelatene
schriften, heel uytvoerig en vermeerdert uyt te geeven’.77 Mocht dit inderdaad
het geval zijn geweest, dan moeten zij zich net zo overspoeld hebben gevoeld
door de vloed van aantekeningen, notities, nieuwe rapporten en berichten als
Witsen, want van een nieuwe uitgave is het zoals bekend nooit gekomen. Maar
dat een dergelijk initiatief wel aansprak toont de ‘Staat en Inventaris’ van
Witsens ﬁnanciële huishouding uit 1724 aan. Daarin wordt gerept van ‘Een
parthije afgedrukte Exemplaren van ’t boek van Tartarijen leggende ten huize
van Gideon Smit dootgraver vande Oosterkerk’. De waarde ervan werd op 2000
gulden geschat. De koperen platen voor de prenten en kaarten lagen elders
bewaard; daarvan kende men de waarde zelfs exact, namelijk 2649 gulden.78
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Pieter van der Aa deed ondertussen of zijn neus bloedde. In 1719 en 1727 verschenen bij hem de boeken van Olearius en Mandelslo, waarin zich een achttal prenten van stadsgezichten bevonden die gebaseerd waren op tekeningen
van Witsens Moskovische reis. De prenten waren gesigneerd met zijn naam,
al lijken ze door de graveur een behoorlijke transformatie te hebben ondergaan in de zin van bijwerk en perspectief. In 1729 verscheen bij Van der Aa in
Leiden met privilege bovendien La Galerie Agréable Du Monde. Vanwege de
kostbare uitgave en kleine oplage behoort ook deze uit twintig banden bestaande atlas tot de zeer zeldzame werken. Alleen de kb in Den Haag bezit er in
Neder land een exemplaar van en volgens Koeman is het ‘deﬁnitely the biggest print and map book ever published. The giant publication contains over
3000 plates and maps, by many of the best Dutch engravers such as Luiken,
Mulder, Goeree, Stoopendaal, etc.’ Hierin is ook de door Carel Allard uitgegeven
kaart van Witsen opgenomen en zeven prenten met ‘N. Witsen delineavit’ er op.79
In 1744 dook op een veiling bovendien nog een aantal losse afdrukken van
prenten en kaarten uit Noord en Oost Tartarije op onder de manuscripten van
de verzamelaar en historicus Isaac Lelong, aangeduid als:
Een Omslag met den Tytel van de Heer Burgermeester Nic. Witsens NoordtOoster gedeelte van Asia en Europa. Amst. 1705. met 37 soo geheele als halve
Vels Printen en Kaarten tot dat werk behoorende, zeer Cierlyk in ’t Koper
gesneeden, maar nooyt uytgegeven: Raar.

Daarnaast bezat Isaac Lelong een aantal kaarten die bestemd waren voor de
tweede editie van Noord en Oost Tartarije. 80 De nooit eerder aan de dag gekomen losse serie prenten en kaarten bewijst niet alleen dat het een speciale
geste van de familie naar de verzamelaar Lelong moet zijn geweest, maar ook
dat de tweede editie van 1705 nooit tijdens Witsens leven via ofﬁciële kanalen
is verkocht.
De derde editie van 1785
Bijna drie kwart eeuw na Witsens dood maakt de papier- en boekverkoper
Mat thijs Schalekamp uit de Warmoesstraat in een prospectus van 3 november
1785 reclame voor het boek van Noord en Oost Tartarije:
Dit Werk, wel voorheen toen het niet algemeen verkrygbaar was, voor 50 en
60 Gulden op publieke Verkoopingen verkogt is, word door de beroemdste
Geleerden geacht voor een Meesterstuk van vlytige naarspooring, waarin aan
gewyde en ongewyde Schryvers een verbazend licht word bygezet, en als het
naauwkeurigste en eenige volledige werk ooit over die uitgebreide Gewesten
het licht gezien heeft. [...] De Aﬂevering geschied in den Boekwinkel van
M. Schalekamp, te Amsterdam, in de Warmoesstraat, en by de voornaamste
Boekverkoopers in de 7 Provintien.81
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Stadsgezichten: (1) Kazan vanuit de westzijde. (2) Kazan aan de noordzijde.

Stadsgezichten: (1) Tyumen en (2) Pelym.

Kennelijk had hij de hand weten te leggen op de partij waarover in de inventaris
uit 1724 werd gesproken. Op de door hem genoemde veilingen was het boek overigens maar zeer beperkt aanwezig: in 1747 uit Witsens familie vijfmaal, en tussen 1769 en 1786 negenmaal. Voor zover de prijzen in de laatste gevallen waren
aangetekend, lagen die tussen 22 gulden 10 en 7 gulden 10. Nadien zakte het boek
dramatisch in waarde. Zo bracht het exemplaar uit de erfenis van Jonas Witsen
iv in 1790 nog maar 2 gulden 15 op, net als zijn Scheepsbouw en Bestier uit 1671.
Schalekamp bood het boek zelf – in 1785 dus – in twee delen folioformaat
en ‘ongebonden’ voor 12 gulden aan, in half-Engelse banden voor 15 gulden;
waarnaast ook nog ‘groot folio’ bestond, dat voor respectievelijk 18 gulden en
21 gulden 10 kon worden aangeschaft. Deze in 1785 aangeboden uitgave behelst de derde editie van Noord en Oost Tartarije. Terwijl het druksel van de
tekst en de daarop voorkomende prenten afkomstig waren van de vorige uitgave,
onderging het werk een vermeerdering met een inleiding van 25 pagina’s en
52 nieuw ingebonden platen, bestaande uit kaarten en prenten. Pieter Boddaert,
medicus en lector in de natuurlijke historie aan de Utrechtse hogeschool, was
de schrijver van de inleiding. Kennelijk lag het eerst in de bedoeling de ‘zeer
veele aanteekeningen en verbeteringen door den Heer Witzen zelf gemaakt’,
die Schalekamp eveneens in handen had gekregen, in de tekst te verwerken
en ‘hetzelve op nieuw den Leesgierigen Vaderlander in beter staat aan te bieden’.
Maar de Utrechtse hoogleraar in de rechten Meinard Tydeman (1741-1825),
die hiervoor was aangezocht, bedankte al spoedig voor de eer, ongetwijfeld
omdat hij inzag dat hij op deze sisyfusarbeid zijn tanden stuk zou bijten.
Vervolgens werd Boddaert verzocht deze taak op zich te nemen. Deze loste het
probleem op door zich te beperken tot een inleiding op het werk, en de tekst
voor het overige te laten voor wat hij was. Boddaert liet Witsens aantekeningen
eveneens voor wat ze waren en beperkte zich uitsluitend tot de laatste publicaties over de ontdekkingen van deze gewesten. Bij nadere beschouwing blijken
die meest uit werken te hebben bestaan die hij de jaren ervoor met eigen annotaties had laten verschijnen. 82 Tot slot was nog een nieuwe accuratere kaart
van het noordoostelijk halfrond aan het boek toegevoegd. Het naar Witsen vernoemde eiland is hier niet meer op te bekennen.
Vergelijking van de edities van 1692 en 1705
Net als bij Scheepsbouw en Bestier en de Architectura Navalis zijn de eerste en
de tweede editie van het zowel in groot- als in kleinpapier folio uitgegeven Noord
en Oost Tartarije opgebouwd uit twee delen. In de eerste editie van 1692 beslaat
het eerste deel, buiten het voor- en nawerk als de voorrede, de lofbrieven, het
register, enzovoorts, 134 pagina’s, en het tweede deel 600 pagina’s. Bij elkaar
734 pagina’s, erop gelet dat de paginering met het tweede deel opnieuw begint.
De editie van 1705 daarentegen, die anders dan de vorige editie in twee afzonderlijk gebonden delen het licht zag, omvat respectievelijk 503 en 463 pagina’s en is doorlopend gepagineerd. 83 Alles bijeen bestaat de hoofdtekst van
dit boek uit 968 pagina’s.
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Volksgebruiken: Samojeedse manier van jagen.

Bij een verschil van 226 pagina’s is duidelijk dat de tweede editie een aanzienlijke bewerking moet hebben ondergaan. Wat zijn de meest in het oog
springende verschillen als we hier alleen de hoofdtekst in beschouwing nemen?
In de eerste plaats blijkt Witsen de structuur grondig te hebben veranderd
doordat hij de twee delen van het boek omwisselde. Zo bestaat het eerste deel
van de editie van 1705 uit de basistekst van wat oorspronkelijk het tweede deel
van het boek van 1692 uitmaakte. Wat in 1692 het eerste deel vormde, liet hij
ofwel deels vervallen, ofwel hij verhuisde er parten van naar het laatste stuk in
de uitgave van 1705 over Siberië en ‘Samojedia’. Het eerste deel (uit 1692) bestond voornamelijk uit chronologisch en inhoudelijk ogenschijnlijk willekeurige tekstfragmenten die de geschiedenis van Tartarije en haar bewoners
betroffen ‘gevloeid […] uit de pen van zowel oude als jonge [klassieke en contemporaine], gedrukte en ongedrukte schrijvers’. Aan het slot krijgt de lezer
een overzicht van de stand van zaken op cartograﬁsch gebied.
Het tweede deel van 1692 gaf een streeksgewijze behandeling van het
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reusachtige gebied van Tartarije, te beginnen met ‘Niuche’ en eindigend met
‘Samojedia’. In de editie van 1705 neemt de beschrijving ervan beide boeken
in beslag. Met name ‘Georgia’, Siberië en ‘Samojedia’ blijken daarin aanmerkelijk in omvang te zijn toegenomen. Het totale werk laat Witsen bovendien
voorafgaan door de afbeelding van de belangrijkste tot dan bekende kaarten
over Noordoost-Azië om de lezer zo ook visueel in staat te stellen een vergelijking met zijn kaart te maken. De bijbehorende tekst, die in eerste instantie
deel i van het boek van 1692 afsloot, werd in de editie van 1705 naar het slot
van deel ii verhuisd. Dat Witsen met de structuur van het boek worstelde
blijkt ook uit het feit dat hij de editie van 1692 aanvangt met ‘eerste hoofdstuk’
(zonder hier bijvoorbeeld deel i aan te kondigen), hoewel de geplande hoofdstukindeling verder niet is doorgezet.
In de tweede plaats onderging de inhoud aanzienlijke aanvullingen en
wijzigingen. Interessant om te zien is dat Witsen daarbij – net als bij Scheepsbouw en Bestier – steeds de oorspronkelijke tekstvolgorde uit 1692 aanhoudt
en nieuw gevonden informatie ‘bloksgewijs’ tussen de alinea’s van de eerst
geboden tekst voegt. Zo dit van toepassing was, nam hij dan ook de in kleine
letter gezette opmerkingen in de marge of onder aan de tekst uit de eerste editie
over; hun aanwezigheid betekent dus geen aanvulling achteraf, ze zijn alleen
verduidelijkend bedoeld. In de uitgave van 1705 werden zulke gedrukte notities
soms aanzienlijk uitgebreid. Witsen kon ook teksten schrappen. Zo verwijderde hij uit het eerste deel van de editie van 1692 een uitgebreid betoog of
‘redekaveling’ van zijn hand over ‘de Joodsche verstroying’ naar aanleiding
van een bewering in het werk van de Engelse schrijver Samuel Purchas Pelgrimagie (Amsterdam 1655). Daarnaast sneuvelden in het stuk over Siberië en
‘Samojedia’ veel ‘wegwijzers’ en ‘berichten van reizigers’.
Verder heeft Witsen de schrijfwijze van zijn tekst aan de mode van de tijd
aangepast. Hierbij valt met name op dat hij: (1) de typograﬁe moderniseerde,
de lange s wordt een gewone s, en zelfstandige naamwoorden krijgen – als in
het Duits – een hoofdletter; (2) de spelling aanpaste, t wordt omgezet in d
(wert – werd), y verandert in ij (zyn – zijn, echter niet consequent), en s in z
(swieren – zwieren), terwijl soms ook topograﬁsche aanduidingen anders geschreven worden, zoals ‘Volga’ als ‘Wolga’; en (3) soms zijn manier van uitdrukken herziet, ‘Het is gelooffelijk, dat’, in: ‘Het is dan waer, dat’.
Tot slot is de opmaak van beide boeken anders. Niet alleen zijn in de tekst nu
illustraties afgedrukt, maar ook de koppen boven de onderscheiden stukken
zijn veranderd. Werd in de editie van 1692 een kop in nadrukkelijke grote letters
over de hele tweekolomsbreedte van de bladzijde geplaatst, in de editie van
1705 omvat deze nog enkel de breedte van de kolom, hetgeen een totaal ander
bladbeeld oplevert. De reden hiervoor moet gezocht worden in de vele aanvullingen die een plekje tussen de reeds bestaande tekstfragmenten moesten
krijgen. In principe was het streven bij elke landbeschrijving geweest om eerst
een algemene beschrijving van de streek te geven en die dan te laten volgen
door een reeks letterlijke aanhalingen van berichten van reizigers. Maar omdat
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Wit sen te maken kreeg met steeds meer informatie die hij graag nog in de
tekst wilde inlassen, kon hij deze manier van presenteren niet meer hand haven. Ver andering in de vormgeving was de oplossing. Zo krijgen de eerst
breed neergezette citaten nu een bescheiden enkelkolomskop, terwijl het
einde van de een citaat wordt aangekondigd met ‘tot dusverre dit bericht’ of
woorden van gelijke strekking, om daarna weer op andere informatie te kunnen overgaan.
Naast kwantitatieve vermeerdering van informatie heeft ook het soort informatie een aanzienlijke verruiming ondergaan, bijvoorbeeld ten aanzien van
Witsens verzamelde rariteiten. In het boek van 1692 zullen we slechts zeer
spaarzaam verwijzingen naar zijn eigen collectie objecten uit de te bespreken
streek aantreffen, terwijl de editie van 1705 daarentegen letterlijk overloopt
met beschrijvingen uit zijn bezit, steevast onder de aandacht gebracht met:
‘onder mij berust [...]’. Voorts overschrijden de tekstaanvullingen gedurig de
grenzen van het beoogde gebied. Want beperkte Witsen zich eerst nog tot gegevens die alleen Tartarije en de aanpalende gebieden betroffen, in de volgende
editie nam hij zijn voorbeelden wereldwijd, van de Papoea’s in Nieuw-Guinea
tot de Eskimo’s in Groenland en de Hottentotten in Zuid-Afrika. En ten slotte
blijkt Witsen nu meer geneigd namen van zijn zegslieden te noemen die hem
mondeling of schriftelijk van informatie voorzagen.

De illustratoren, en het plaatwerk van het boek
Noord en Oost Tartarije
Onderlinge vergelijking van de in totaal 21 afbeeldingen in de tekst (waaronder
drie kaarten) en de 92 afzonderlijk ingebonden platen (van de vermeerderde
editie van 1785) laat zien dat in de manier van uitbeelden opvallende stilistische
verschillen zijn vast te stellen. 84 Dit komt omdat er meerdere illustratoren
aan het werk zijn geweest, maar ook doordat de illustraties gebaseerd zijn op
onderling zeer uiteenlopende bronnen. Deze bronnen konden afkomstig zijn
van reizigers die niet in de tekenkunst waren geschoold, of lokale dan wel trekkende kunstenaars, maar konden ook objecten betreffen van allerlei herkomst
en kwaliteit. Speciﬁeke eigenaardigheden van de tekenaar werden soms eveneens meegekopieerd. De uitvoering op de prent kon daarbij op de volgende manieren zijn beslag krijgen: ofwel werd de bron accuraat weerge geven, ofwel
vormde de illustratie een combinatie van elementen uit meerdere bronnen,
maar ook kon de ‘naar het leven’ tekening in een toepasselijke setting zijn geplaatst.
Van kunstenaars die voor Witsens beide boeken teken- dan wel graveerwerk
verrichtten, zijn vijf namen overgeleverd. Dit waren Romeyn de Hooghe,
Dirck Bosboom, Gerard van Houten, Johannes Goeree en Joseph Mulder. Ten
minste twee van hen, Bosboom en Van Houten, hadden hun opdracht aan een
persoonlijke relatie met Witsen te danken.

202

d e w i j z e ko o p m a n . o n d e r zo e k

Vreemde zeden: een Toengoese begraafplaats met daarop paardenoffers.

Romeyn de Hooghe (1645-1708)
Romeyn de Hooghe is degene die in 1671 voor de allegorische titelplaat voor
Scheepsbouw en Bestier heeft gezorgd. Witsen handhaafde deze plaat ongewijzigd in de tweede editie. Mogelijk was Witsen enthousiast geraakt door de
illustraties die De Hooghe kort tevoren voor Joannes Antonides van der Goes’
De Ystroom (1671) had vervaardigd, een werk dat Witsen zo bewonderde dat
hij de auteur om een lof dicht in zijn eigen boek verzocht. Maar De Hooghe
had ook de illustraties verzorgd voor het werk van Marcus Meibomius, De
Fabrica Triremium Liber (1671). Witsen kende dit boek al in manuscriptvorm,
aangezien hij verscheidene malen aan Meibooms studie in Scheepsbouw en
Bestier refereert en hij dezelfde drukker als Meiboom, Cunradus, had.
Romeyn de Hooghe was een neef van de befaamde schilder Pieter de Hoo gh(e). Hij had te Leiden in de rechten gestudeerd en verkeerde in gegoede
kringen. In 1673 werd hij door Jan Sobieski in de Poolse adelstand verheven,
terwijl Willem iii hem benoemde tot commissaris en directeur van de mijnen
van het graafschap Lingen. Als vurig Oranjeaanhanger raakte hij in 1690 evenwel verwikkeld in een verderfelijke pamﬂettenstrijd, die hem in botsing bracht
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Titelplaat van het tweede deel van
Scheepsbouw en Bestier (1671 en
1692), getekend door Witsens
protegé Dirck Bosboom.

met de magistratuur en zijn reputatie tot in onze dagen schade heeft berokkend.85 Dit is dan vermoedelijk ook de reden geweest waarom Witsen in 1690
van hem als graveur voor de titelplaat van deel ii van Architectura Navalis niet
meer gebruik heeft willen maken.
Dirck Bosboom (1641-1707)
In plaats van Romeyn de Hooghe ging de opdracht naar Dirck Bosboom uit
voor de titelplaat. Al wekt diens prent de indruk, gegeven het vele wit op de afbeelding, een voorlopige status te hebben, maar de signering ‘Dirck Bosboom
fecit’ lijkt hier weer strijdig mee. Enigszins onbeholpen ziet het er wel uit,
zeker in vergelijking met de titelplaat van De Hooghe. Dirck Bosboom, een
van steenhouwer opgeklommen tekenaar, etser en schilder, was iemand die
gedurende zijn hele volwassen leven de vruchten van Witsens protectie heeft
geplukt. Hij schrijft dit in de opdracht van zijn door Halma uitgegeven boek
Perspectiva of Doorzicht-kunde (1703). Hiervan had Bosboom de titelplaat ont-
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Sjamaan uit het Toengoesenland.

worpen, maar Joseph Mulder heeft deze gegraveerd, dezelfde die een aantal
prenten in Witsens Noord en Oost Tartarije van zijn signatuur voorzag. Over
Bosboom is slechts bekend dat hij bevriend was met de verzamelaar Simon
Schijnvoet en de etser Johannes Goeree.
Gerard van Houten (gest. 1706)
Gerard van Houten (begraven 8 september 1706 in de Nieuwe Kerk) ontwierp
de titelplaat van de tweede editie van Noord en Oost Tartarije. Dit blijkt uit een
eind jaren tachtig van de vorige eeuw ter veiling gebrachte voortekening. Hij
signeerde de tekening voluit in duidelijke letters rechts onderaan. De enige
veranderingen met de uiteindelijke prent blijken een palmboom te zijn, die
in Siberië immers niet voorkomt, en een duidelijkere weergave van de kaart
van Tartarije. De prent is ten opzichte van de tekening uiteraard gespiegeld.86
Opvallend is dat het geen allegorische voorstelling betreft, zoals dit wel het
geval is met de titelplaat van deel ii, waar onder meer Vadertje Tijd met een zeis
op is te zien. Of Van Houten ook deze andere plaat ontworpen heeft, is onbekend, maar gelet op de verschillende ontwerpers van de titelplaten van deel i
en ii van Scheepsbouw en Bestier en de stilistische verschillen hoeft dit zeker
niet het geval te zijn. Van Houtens titelplaat van deel i bevat een samenraapsel van scènes uit het Tartaarse leven. Op de voorgrond zit een met pijl en
boog bewapende Tartaar op een blok steen met daarop de naam van de auteur
en de titel van het boek gehouwen. Daarachter drommen een paar Tartaren rond
Witsens kaart, terwijl rechts op de voorgrond de naar Witsen (door Olfert Dapper) vernoemde rabarberplant staat uitgebeeld.
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(1) Vissen uit de rivieren Wolga en Don. (2) Een Samojeedse slede.
Beide illustraties zijn van Joseph Mulder.

Van Houten was onder meer de tekenleraar van Witsens pupil Jonas ii. Dit
lezen we op een (ongedateerde) aan Jonas opgedragen prent van zijn hand. De
prent is een reproductie van een schilderij van Nicolas Poussin met een voor stelling uit de Oudheid. 87 Van Houten was van origine een glasschilder uit
Breda. In 1675 werd hij door huwelijk poorter van Amsterdam. Tot zijn werkgevers behoorde ook de architect N. Listingh, die hem samen met de plaat snijder Daniel Stoopendaal voor diverse projecten ingeschakelde.
Johannes Goeree (1679-1731)
Van Johannes Goeree stamt de inventie van het vignet boven het begin van de
tekst van deel i van Noord en Oost Tartarije, Jan van Vianen heeft het gegraveerd.
Goeree, die een leerling was van Gerard de Lairesse, werkte vaker voor de uitgever
Halma. Zo ontwierp hij voor hem de titelplaat van François Desseines tweedelige
Oud en Nieuw Rome (1704), evenals de meeste erin voorkomende prenten. Het
eerste deel van dit boek is door Halma aan Witsen opgedragen. Johannes was
de zoon van de uitgever en schrijver Wilhelmus Goeree (1635-1711). De laatste
droeg in 1681 het boek D’Algemeene Bouwkunde aan Witsen op.
Joseph Mulder (1658-na 1718)
De naam van Joseph Mulder komt op vijf verschillende platen in Noord en
Oost Tartarije voor (waarop zeven illustraties staan). 88 Mulders signatuur is
echter zo klein en dun opgebracht, dat de conclusie bijna niet anders kan zijn
dan dat het niet de bedoeling was dat hij zich in het boek op deze manier manifesteerde. Behalve deze vijf platen moet Mulder veel meer voor Witsen gesneden hebben, gegeven bijvoorbeeld de vele overeenkomstige prenten van
met name vreemde volkstypen en klederdrachten. Mulder wordt een leerling
of assistent van Romeyn de Hooghe genoemd.89 Buiten zijn werk voor Witsen
vinden we zijn naam nog in veel andere boeken terug, die vaak door François
Halma zijn uitgegeven. Zo vervaardigde hij de titelplaten voor Cornelis de
Bruyns Reizen door Klein Asia (1698) en Ludovicus Smids’ Gallerye der uitmuntende vrouwen (1690). Als graveur illustreerde hij werk van Jan Swammerdam
en Frederik Ruysch. Maar ook al was Mulder een veelgevraagd plaatsnijder,
van zijn persoonlijke leven is vrijwel niets bekend.
Vermeerdering van prenten in de editie van 1785
Wat het aantal prenten betreft geven de drie edities van Noord en Oost Tar ta rije onderling grote verschillen te zien. De eerste editie kent bijvoorbeeld geen
illustraties in de tekst, maar bevat alleen door de boekbinder ingebonden
kaarten en platen. In deze eerste editie wordt in de voorrede ook geen gewag van
prenten gemaakt. De tweede editie daarentegen laat 21 prenten in de tekst zien
en 43 ingebonden platen (met daarop 53 prenten); volgens Witsen zijn zij ‘naar
het leven’ (de werkelijkheid) gemaakt. Omdat de derde editie hetzelfde drukwerk bevat als de tweede, onderging deze alleen wat de ingebonden platen
aangaat een aanzienlijke vermeerdering met nog eens 49 bladen (met hierop
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Volkstypen: kleding der Jakoeters.

57 prenten; de twee kaarten en Witsens portret voorin buiten beschouwing
gelaten). Het ‘Byvoegsel voor den Binder om de Plaaten te plaatzen’ werd dan
ook nieuw door Schalekamp gedrukt. In hoofdstuk 10 zal uitgebreider op deze
nieuw toegevoegde platen worden ingegaan.
Herkomst van de illustraties
Het spreekt vanzelf dat Witsen in zijn plaatwerk naar natuurgetrouwheid en
exactheid streefde. Tenslotte beweert hij dat ze naar het leven zijn gemaakt.
Een voorbeeld van de wijze waarop Witsen met zijn beeldmateriaal omging,
zijn de vijf prenten die hij liet kopiëren uit het uitvoerig geïllustreerde en gedetailleerd geschreven reisverslag van de koopman Isaac Gilsemans inzake Abel
Tasmans expeditie naar Australië in 1642 en 1643. Het journaal lag al meer dan
een halve eeuw als geheim materiaal in het archief van het voc-kantoor te
Amsterdam bewaard, voordat Witsen hier gegevens over naar buiten bracht.90
Vergelijking van het journaal van Tasman en Witsens boek uit 1705 leert dat
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Volkstypen: ‘Nisoue Tungoesen’.

hij delen van de tekst met de bijbehorende tekeningen nauwkeurig heeft overgenomen – al blijkt de kopersnijder ten behoeve van één illu stratie ook twee
voorstellingen tot één prent te hebben samengevoegd. Dezelfde werkwijze zag
men eerder in de Architectura Navalis toegepast.
Op een geheel andere manier daarentegen was de serie prenten van volkstypen en klederdrachten van Joseph Mulder en wellicht ook andere graveurs
tot stand gekomen. Vergelijkt men deze prenten met die van het in 1704 onder
supervisie van Witsen uitgebrachte reisverslag van Evert Ysbrants Ides, dan
ontdekt men dat er zulke sterke overeenkomsten in te vinden zijn dat hier niet
anders dan een en dezelfde bron kan zijn gebruikt. Men ziet dezelfde ﬁguren,
maar enigszins anders geschikt en gestoffeerd met een afwijkende achtergrond. Elementen van de stoffage komen overeen met die in andere prenten;
zulk soort ‘sjablones’ zijn dan ook een product van de versierdrift van de illustrator. De als opzienbarend bedoelde voorstelling van ﬁguurtjes die in aanbidding voor een op een paal gespietst dier liggen kunnen zowel bij Ides als bij
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Illustratie in Noord en Oost Tartarije overgenomen uit het manuscriptjournaal van Abel
Tasmans ontdekkingsreis naar Australië (1647).

Twee uitbeeldingen met dezelfde ﬁguren en gelijkluidend onderschrift: (1) Prent uit
Evert Ysbrants Ides. (2) Prent uit Noord en Oost Tartarije.

Voorafbeelding van de ‘Inkhoorn’ in Andreas Winius’ exemplaar van Noord en Oost Tartarije.

Witsen op de voor- en achtergrond van een prent worden gevonden. Afgezien
van de constatering dat Ides’ boek van dezelfde uitgever afkomstig is als dat van
Witsen – het boek van Ides volgens opgave op de titelpagina een jaar vroeger –
is het niet mogelijk te zeggen of Witsens prenten als voorbeeld hebben gediend
voor Ides of andersom. Evenmin valt na te gaan of de gemeenschappelijke bron
een tekening of een tekst was, ofwel van objecten in de vorm van kleding stuk ken, wapentuig en sieraden, ofwel een combinatie hiervan. Voor de datering
kan ook niet op de ingebonden prenten uit het Utrechtse exemplaar van Wit sens eerste editie van 1692 worden teruggevallen, waarin illustraties uit Ides’
boek voorkomen, aangezien zich in deze kopie tevens Witsens titelplaat uit
1705 bevindt. Maar vast staat wel dat er ﬂink moet zijn gerommeld met de platen. Dit bewijst vooral de volgende prent, bestemd voor het boek van Ides en
gevoegd in het Utrechtse exemplaar, waarop Witsen eigenhandig in inkt toevoegde: ‘1 Moe gael sche Nonne 2 Moegaels Lama of priester’. 91 Dezelfde toelichting vind je ook in de – opnieuw gesneden – illustratie van zijn tweede editie
uit 1705 terug. De desbetreffende prent in het boek van Ides voert daarentegen
een geheel andere tekst. De plaat uit het Utrechtse boek blijkt voordat hij werd
ingebonden eerst opgevouwen te zijn geweest. Op de achterzijde is nog een
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Uiteindelijke illustratie van de vliegende eekhoorn (Noord en Oost Tartarije 1705).

aantekening met potlood, maar in onbekend handschrift: ‘behoren nog aen
Tarteryje maer moet nog op syn plaets gesogt worde’. Dit zou erop kunnen
wijzen dat het graveren van de platen voor zowel het boek van Ides als dat van
Witsen min of meer gelijktijdig is gebeurd.
Van de prenten is voorts nog één in koper gesneden voorontwerp te vinden,
namelijk in de kopie uit 1692 van Andreas Winius te Sint-Petersburg. Het betreft een ingebonden illustratie van het ‘Vliegend inkhoorn’, die in de tweede
editie – ook wat formaat betreft – in geheel andere gedaante in de tekst werd
geplaatst. Het eerste ontwerp is nog vrijwel oningevuld en voor pagina 501 bedoeld in plaats van de huidige pagina 785. In de kale, schetsmatige weergave
herinnert het aan de onaffe titelplaat van Dirck Bosboom van het tweede deel
van de Archi tectura Navalis (1690). Hieruit zou je kunnen concluderen dat
Witsen ter goedkeuring eerst in ets een voorontwerp van een plaat liet maken,
en dat Winius al in een zeer vroeg stadium een exemplaar bezat.
Verder is in de tweede editie ten aanzien van de legenda bij een illustratie
een slordigheid aan te treffen, die eveneens iets over Witsens werkwijze onthult.
In de tekst op bladzijde 947 bevindt zich namelijk plotsklaps het genummerde
lijstje verklaringen van ‘Het steedeken Poest-ozer’ (of ‘Petsora’) dat voor de
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Naar dit ‘steedeken Poest-ozer’ (Petsora) ten zuidwesten van Nova Zembla werden de zware
criminelen gedeporteerd. Het leek volgens een getuige nog het meest op de hel.

plaat op de volgende pagina was bestemd. Het genummerde lijstje in de tekst
diende zo te zien als correctie op de reeds gegraveerde verwijzingen in die
prent. Aanduidingen op deze prent als het ‘stede-huys’, ‘gouverneurs-huys’
en ‘fort’ dienden te worden vernederlandst in respectievelijk ‘Het Recht-huys’,
‘Bevelhebbers Huys’ en ‘Het Kasteel’. Witsen toont zich hiermee een voorstander van het zeer in zwang zijnde taalpurisme. Ook in zijn overige werk van
Tartarije en de boeken over scheepsbouw zijn tal van dit soort taalpuristische
omzettingen in de marge aan te treffen. Dat dit lijstje werd meegenomen in
de tekst geeft de indruk dat Witsen althans vanaf dit punt nog niet klaar was
met de redactie.92
Beducht voor kritiek
Intussen maken Witsens wetenschappelijke activiteiten en liefhebberijen één
ding wel heel duidelijk en dat is dat bij deze regent geen gebrek aan geld was.
Behalve het feit dat hij het zich kon permitteren om zijn boeken Scheepsbouw
en Bestier en Noord en Oost Tartarije rijkelijk van prenten te voorzien en de be-
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Middel van vervoer: een zeilslee en ski’s.

schikking had over een vaste kaarttekenaar, kon hij het zich veroorloven telkens weer opnieuw veranderingen in zijn gedrukte boeken aan te brengen.
Nog uitzonderlijker is dat hij van ieder boek een nieuwe, herziene editie heeft
laten verschijnen en daarbij geen enkele haast toonde deze werken openbaar
te maken. Dit thuishouden van zijn werk weet men in het verleden wel aan
‘gebrek aan ambitie’, zoals met name negentiende-eeuwse historici geneigd
waren te geloven. Scheltema, Nijhoff, Gebhard en anderen spraken over Witsen als die ‘nederige’ of ‘bescheiden’ man. Maar dit was met zijn wetenschappelijke liefhebberijen zeker niet het geval. Juist ambitie dreef hem voort; met
zijn pionierswerken ter bevordering van de commerciële logistiek streefde hij
ernaar voor altijd een plaats in de geschiedenis te krijgen. Wat hij onder zijn
gelijken als bestuurder moest inboeten aan gezag, zocht hij te compenseren
met zijn nautische en geograﬁsche werk. Zowel de omvang en de moeilijkheids graad als de organisatie ervan zou tijdgenoten en nageslacht in bewondering paf doen staan, zo meende hij. Dat Witsen zijn werk daarom uit gebrek
aan eerzucht binnenshuis zou hebben gehouden, is een misvatting. Meest afdoende bewijs hiervoor is dat een classicus bezig was zijn werk in het Latijn te
vertalen.
Maar juist omdat hij eerzuchtig was, zo betrokken was bij zijn onderzoek
en zijn ambt burgemeester van Amsterdam was, kon Witsen aanmerkingen
erop moeilijk verdragen. Door zijn streven naar perfectie bleef hij zijn kaarten en boeken aanvullen en verbeteren. Daarbij nog opgeteld zijn drukke
werkzaamheden als regent, een zwak gestel en zijn zwartgallige aard, en het
gevolg was dat Witsen van al het voor publicatie gereedliggende werk alléén
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Kajak uit Groenland met toebehoren.

in 1671 het boek Scheepsbouw en Bestier en in het jaar 1690 de kaart van Tartarije naar buiten heeft gebracht – plus helemaal aan het eind van zijn leven, in
1715, een kaart van de wateren bij Texel. Het is bizar om te moeten vaststellen
dat, op enkele Russische prominenten en een aantal intimi na, tot 1785 niemand de boeken van Noord en Oost Tartarije heeft kunnen inzien. Hetzelfde
geldt voor de tweede editie van Scheepsbouw en Bestier, voor zijn nieuwe ontwerp van de grote kaart van Tartarije en voor zijn andere cartograﬁsche verrichtingen. Evert Ysbrants Ides (1704) en Cornelis de Bruyn (1707), ﬁguren bij
wier werk Witsen intensief betrokken was, werden dan ook tenslotte degenen
die met het beeldmateriaal in hun boeken van de volken en steden van Tartarije de zo begeerde primeur verwierven.
Goed beschouwd lijken Witsens drie nauw gerelateerde ondernemingen
elkaar ook nog eens danig in de weg te hebben gezeten om tot publiekelijke
verspreiding te komen. Zo had Witsen in 1690 het plan opgevat om al zijn werken in één keer naar buiten te brengen, zijn grote kaart, de boeken Archi tec tura Navalis en Noord en Oost Tartarije. Door drukte, ziekte en een trage (regio)kaarttekenaar werd dit almaar vooruitgeschoven. Na het bezoek van Peter in
1697-1698 besluit Witsen aan een nieuwe herziene editie van Noord en Oost
Tartarije te werken. Het boek Architectura Navalis lijkt na diens verblijf op de
achtergrond te zijn geraakt. Rond 1705 ligt wel de tweede editie van het Tartarijeboek gedrukt, maar dan zijn nog niet alle kaarten gereed. En tot slot zat
Witsen met het probleem dat hij de kaarten niet publiek kon maken voordat
de tsaar die had gezien.
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Een blad met uitheemse volkstypen afkomstig uit een bundel van de opperchirurgijn Andreas
Cleyer. Hij was voor de voc in Batavia onder meer hoofd van de apotheek en raad van justitie.

