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‘Soli Deo Gloria’.

Batavia – Moskou – Amsterdam.
De praktijk van Witsens onderzoek
Met het onderzoek en het in kaart brengen van Tartarije is Witsen ruim een
halve eeuw bezig geweest. Waar lag dat Tartarije, door hem eerst ook wel het
land van de Scythen genoemd? Volgens Witsens deﬁnitie omvatte het in de
eerste plaats het gebied dat samenvalt met Siberië, oftewel ‘de meeste’ noordelijke en oostelijke landschappen buiten Rusland die onder heerschappij
van de tsaar waren gebracht. Speciﬁeker: alle landen ten oosten van de rivier
de Ob en de Kaspische Zee. 1 Daarnaast was er nog een Chinees Tartarije, gelegen tussen de Amoerrivier en de Chinese Muur, dat grotendeels overeenkomt
met Mantsjoerije. En tot slot was daar nog Klein-Tartarije, bij de Kau ka sus,
grenzend aan de Kaspische en Zwarte Zee. Al deze gebieden, het Rus sische,
het Chinese en het Klein-Tartarije, rekende Witsen tot zijn terrein van onderzoek.
Toen hij met dit werk begon, schrijft Witsen in zijn voorrede, kende nog
geen mens de omvang en de grenslijnen daarvan, ook al had het zulke machtige overwinnaars als Djengis Khan en Timoer Lenk voortgebracht. Ooit heersten zij van China tot Constantinopel en werd er door heel Europa voor ze gesidderd. 2 De kennis over dit deel van de aarde was zo klein dat nog steeds
werd gedacht dat Samojeden hoofden van apen hadden en dat bij de rivier
Jenisej bosmensen woonden die hun benen niet konden buigen en na een val
niet op konden staan.3
‘Dat Land dan,’ schrijft Witsen, ‘daer my docht de minste kennis van was,
nam ik tot mijn doel, en voorwerp, om in Kaert te leggen, en te beschrijven.’
Hoe zeer hij hierin uiteindelijk was geslaagd, konden de liefhebbers uit zijn
boek zelf beoordelen. Naast een becommentarieerd overzicht van alle aan
hem bekende kaarten van dit gebied gaf hij er ook zes in prent bij om die te vergelijken met zijn eigen ontworpen kaart.
Wat hem tot deze omvangrijke onderneming had aangezet, schrijft hij, was
het feit dat hij tijdens zijn verblijf te Moskou met veel Tartaren, Grieken en
Perzen had kunnen spreken. Van Chinezen van achter de Chinese Muur had
hij hulp gekregen voor het vertalen van Tartaarse en Chinese geschriften en
ook had hij de hand kunnen leggen op rapporten en ongepubliceerde reisbeschrijvingen van Nederlanders uit steden als ‘Peking’ (Beijing) en ‘Hocksieu’
(Fuzhou). En tot slot waren hem veel schriftelijke berichten toegestuurd uit
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Tartarije, Moskovië, Astrakan, Siberië, Perzië, Georgië, Turkije ‘en andere landen’, ja, zelfs via de weg van Indië.
Witsen had zijn kanalen dan ook goed georganiseerd. Hij stond aan het
hoofd van een indrukwekkend informatienetwerk dat met behulp van een
klein aantal ‘spillen’ aan het werk gehouden werd: vrienden dan wel cliënten
die op ver van elkaar verwijderde punten in de wereld zorg droegen voor de
toezending van bronnenmateriaal. Om aan de door Witsen gestelde verzoeken te voldoen schakelden zij meestal andere, beter ingelichte personen in,
waarvoor zij een beroep op hun eigen netwerk moesten doen. In zijn voorrede
noemt Witsen drie van deze sleutelﬁguren bij naam. Dit waren baron Johan
Wilhelm van Keller, vanaf 27 april 1678 afgezant van de Staten-Generaal te
Moskou, Andreas Cleyer, in dienst van de voc opperchirurgijn en raad van
justitie te Batavia alsmede tweemaal opperhoofd in Japan; en de oriëntalist
en botanicus Herbert de Jager, die – eveneens voor de voc – als opperkoopman
langdurig in Perzië, Zuidoost-India en Batavia werkzaam was. Elk van deze
drie nam met zijn navorsingen een bepaald deel van het oostelijk halfrond
voor zijn rekening. Afgezien van deze speciale personen maakte Witsen nog
van talloze andere relaties gebruik. Hieronder waren missionarissen als de met
Cleyer bevriende jezuïet Philip Couplet, onmisbaar als contactpersoon voor
al datgene wat zich in China afspeelde. Of reizende geleerden als Engelbert
Kaempfer die zijn leven in dienst van het onderzoek had gesteld. Kaempfer
kreeg met zowel Cleyer en De Jager als Van Keller te maken. Jarenlang bestookte hij vanuit diverse locaties in de Oost Witsen met smeekbedes en observaties. Kaempfers wanhoop doet begrijpen hoe belangrijk een invloedrijk
patroon voor een onderzoeker was om zijn werk goed te kunnen doen. In dit
hoofdstuk gaat de aandacht eerst naar de bijdrage van deze personen uit.
Daarna wordt de vraag beantwoord op welke wijze Witsen zijn gegevens heeft
verwerkt. Of anders gezegd: welke richtlijnen hanteerde hij bij zijn navorsingen, wat deed hij met de ingekomen informatie, en tegen welke problemen
liep hij bij het tekenen van zijn kaarten op?

Witsens informatienetwerk
Andreas Cleyer (1634-1697)
De grote spin in het web van het Oost-Indisch natuuronderzoek was de welgestelde en invloedrijke Duitse medicus Andreas Cleyer. In 1662 was hij naar
Batavia vertrokken met het vaste voornemen daar roem, rijkdom en respect te
verwerven. Zijn bemiddelde kinderloze en oude oom, de opperkoopman Johannes Amman, was voor hem de aangewezen persoon om hem op weg te helpen.
Bij aankomst bleek deze reeds te zijn overleden, maar zijn hulpbehoevende,
blinde echtgenote stond klaar om hem in haar huis op te nemen. Ook zij zou
spoedig sterven, maar ze leefde precies lang genoeg om haar testament te herzien en haar ‘cousijn Andries Kleijer, medikus licentiaet in dienst der E. Com-
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Javaan met olifantsziekte of elefantiasis. Cleyer stuurde deze aquarel op aan de Brandenburgse hofarts Christian Mentzel, die de plaat in 1684 samen met de bijbehorende observaties
in het tijdschrift Miscellanea Naturae Curiosa publiceerde.

Aquarel van de gevolgen van lepra, door Andreas Cleyer uit Batavia toegestuurd aan Christian
Mentzel voor zijn tijdschrift Miscellanea Naturae Curiosa.

pagnie’ tot haar universeel erfgenaam te benoemen. Met het vermogen van de
Am mans was Cleyer in staat in Batavia de juiste vriendschappen op te bouwen, volstrekt onmisbaar voor het verloop van een voorspoedige carrière en
het genot van een leven in welstand. In 1667 werd hij opperhoofd van de medicinale winkel van Kasteel Batavia, in 1676 hoofd van de apothekerswinkel; in
1680 werd hij raad van justitie en in 1682 en 1685 opperhoofd van de Neder landse factorij te Deshima in Japan.
Voor het hogere echelon van het voc-personeel betekende de opperhoofdij over Deshima en de handel in Japan – zoals François Valentijn, auteur van
Oud en Nieuw Oost Indiën, het uitdrukte – een ‘vetje’, want daar kon op grote
schaal ongestoord particuliere handel worden gedreven. Om zo’n post te verkrijgen moest men wel over goede relaties en middelen beschikken. Na terugkomst van zijn eerste Japanse verblijf kon Cleyer, aldus Valentijn, 50.000 gulden neer leggen om er het grootste huis van Batavia mee te bouwen. Hoewel
Cleyers smokkel tijdens zijn tweede verblijf door de Japanners werd ontdekt,
was hij ﬁnan cieel gezien binnen. 4 Cleyer won ook aan invloed omdat hij
warme vriendschaps betrekkingen met de opeenvolgende gouverneursgeneraal onderhield. Zo trad Johannes Maetsuycker in 1667 op als doopgetuige voor zijn dochter Cor nelia, terwijl Cor nelis Speelman peetvader van zijn
jongste zoon Cornelis Andries was. Bij Speel mans overlijden in 1684 kreeg
deze jongen het aanzienlijke bedrag van 10.000 gul den gelegateerd, terwijl
Cleyers familie in de uitvaartstoet de prominentste plaatsen innamen.5
Maar Cleyer had behalve talent voor het verwerven van aanzien, rijkdom
en vrienden nog meer in zijn mars. Hij was ook gegrepen door zijn vak, de farmacie. Van zijn achtergrond is weinig bekend, maar gelet op zijn oom Johannes Amman moet hij een neef zijn geweest van Paulus Amman (1634-1691).
Met deze in Breslau geboren medicus en botanicus, die lid was van het wetenschappelijk genootschap Academia Naturae Curiosorum en in 1682 hoog leraar fysiologie te Leipzig werd, onderhield hij een vast contact. 6 Ook met
andere belangrijke geleerde artsen en botanici in Europa en Azië stond Cleyer
in briefwisseling. Daarnaast had hij het initiatief genomen om in uiteenlopende landen plantkundig onderzoek te laten doen, initieerde hij publicaties
over Chinese geneeskunst, zorgde hij voor artikelen over medische en botanische onderwerpen in het tijdschrift Ephemerides (voluit: Miscellanea Naturae
Curiosa sive Ephemerides) en stimuleerde hij andere Oost-Indische onderzoekers hetzelfde te doen.
Het was Christian Mentzel, lijfarts van de keurvorst van Brandenburg
Friedrich Wilhelm, die als secretaris van het sinds 1670 bestaande tijdschrift
Ephemerides een brug naar het Oost-Indisch natuuronderzoek sloeg. Voor de
klachten van de keurvorst, die aan jicht leed, hoopte Mentzel via zijn relaties
in Azië nieuwe medicatie te vinden. Zijn eerste contact met de uit Kassel afkomstige Andreas Cleyer dateerde uit 1678. Deze introduceerde prompt ook
de Duitse natuurvorser Georg Everhard Rumphius bij hem, met wie Mentzel
meteen eveneens een briefwisseling aanving. Met name voor Cleyer vormde
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dit het begin van een geestdriftige uitwisseling van enerzijds medische en natuurwetenschappelijke observaties ten behoeve van Mentzel, en anderzijds
geschenken in de vorm van Chinese boeken en andere rariteiten voor de keurvorst. Geplaagd door geldgebrek kon deze hen echter slechts bedanken met
zijn complimenten en ﬂessen rijnwijn.
Beiden werden toen ook lid van de (in 1652 opgerichte) Academia Naturae
Curiosorum. Daarmee vond veel van Cleyers onderzoek en waarnemingen
zijn weg naar de Ephemerides, dat door dit college uitgegeven werd.7 Mentzel
moest daarvoor wel Cleyers brieven stevig bewerken door de informatie eruit
te ﬁlteren en in het Latijn te vertalen – een aan de universiteit opgeleide medicus was hij dus niet. Behalve Rumphius, die van het genootschap de bijnaam
‘Plinius Indicus’ ontving, trok Cleyer nog andere schrijvers voor het tijdschrift aan, onder wie de oriëntalist en botanicus Herbert de Jager, de taalkundige predikant Servatius Clavius tot zelfs de gouverneur-generaal Cor nelis Speelman; de laatste met een verhandeling over het Makassaars pijlgift,
waarvan hij de kennis had opgedaan tijdens zijn succesvol verlopen expeditie
in 1667 tegen de Makassaren. Bijzonder is dat Cleyer aan de bijdragen de
voorwaarde verbond dat de namen van de auteurs in het tijdschrift werden genoemd, ook al was de voc-politiek erop gespitst uit haar gebied de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk geheim te houden.
Daarnaast bezorgde Cleyer de publicatie van het werk Specimen Medicinae
Sinicae (Frankfurt 1682), dat een zestal voorbeelden van Chinese geneeswijzen
bevat.8 Onder Witsens papieren in het Amsterdams Gemeentearchief bevindt
zich van de Duitse predikant Joan Fridericus Stumphius een 23 foliovellen
lang Latijns gedicht uit 1681, dat bedoeld was om aan dit werk vooraf te laten
gaan. Witsen had hier kennelijk om verzocht, want het aan Witsen geschonken
handschrift was Stumphius’ ‘eigen ende eenig res terende Concept’, schreef
deze er ter excuus bij voor de slordige doorhalingen en uitprobeersels van gedichten op een – onbekend gebleven – portret van Cleyer op het laatse blad.9
Cleyer beweerde dat hij tegen de 25 mensen die bij hem hadden gewerkt
geholpen had in Europa tot aanzien te komen. Onder hen behoorde ook zijn
landgenoot Georg Meister, auteur van Der Orientalisch-Indianische Kunst- und
Lustgärtner (Dresden 1692) die deze uitspraak in zijn boek memoreert. Meis ter werkte tussen 1678 en 1687 bij Cleyer als tuinman en opzichter over diens
vijftig slaven. Hij was ook met Cleyer naar Japan mee geweest, de tweede maal
als hofmeester. Ten opzichte van de plantkunde lijken beiden hun verblijf
daar goed te hebben besteed, ondanks Cleyers bewering dat zij daar als gevangenen werden behandeld en nooit uit huis mochten. 10 Zo ontving de
Ephemerides van Cleyer tussen 1686 en 1690 zeker dertien bijdragen over Ja panse planten. Toen Meis ter repatrieerde, overhandigde hij in opdracht van
zijn patroon aan de bekende botanicus Jacob Breyn in Dantzig rond de driehonderd geschilderde Japanse en ‘Indiaanse’ gewassen en bracht hij voor de
advocaat van de voc, Pieter van Dam, een keur aan tuinzaden mee. Daarnaast
schonk Cleyer ook de keurvorst van Brandenburg nog eens 1360 afbeeldingen
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van planten. Deze door Japanse kunstenaars vervaardigde penseeltekeningen zijn later in twee banden samengevoegd onder de titel Flora Japanica.
Voor Nicolaes Witsen had hij 739 schilderingen van Japanse planten bestemd; zij zijn gepenseeld door westerse hand, naar men aanneemt die van
Georg Meister.11 Vanwege Cleyers botanische inspanningen is naar hem de in
Japan en Korea voorkomende plant Cleyera japonica variegata vernoemd.
Cleyer nam ook het initiatief de apotheker Hendrik Claudius uit Breslau naar
de Kaap te sturen – in zijn patronage gaf hij de voorkeur aan Duitsers.
Claudius’ opdracht was daar medicinale planten te zoeken, deze te tekenen
en te schilderen, de monsters in gedroogde vorm in zakken op te sturen en
een ‘herbarium vivum’ samen te stellen. Hiervoor zou hij een of twee ‘kloeke’
slaven meekrijgen om hem bij te staan. Dit alles op kosten van Cleyer.
De Franse pater jezuïet Guy Tachard heeft Claudius ontmoet tijdens diens
tussenstop op de Kaap. Tachard, die onder leiding van de gezant Chevalier de
Chaumont in gezelschap van vijf medebroeders door koning Lodewijk xiv
naar Siam werd gestuurd om het geloof te prediken en sterrenkundig en
ander weten schappelijk onderzoek te doen, schreef over zijn belevenissen
het boek Reis na Siam (1687). Daarin vertelt hij dat Claudius bij de Hollanders
in dienst was genomen om zijn ‘bekwaamheid’. Het kan zijn dat hij eveneens
met Cleyer mee naar Japan was geweest, omdat Claudius zich, volgens Tachard
reizen door China en Japan had gemaakt en zich daar had aangewend ‘alles
aan te merken’. Omdat hij de dieren en planten zo ‘volmaaktelijk’ tekende en
schilderde, hielden ‘de Hollanders hem op de Kaap om hem hun nieuwe ontdekkingen der Landen te helpen doen’, en ‘aan de natuurlijke Historie van
Africa t’arbeiden’. Zo was hij ook met gouver neur Simon van der Stel mee geweest op zijn expeditie naar de Koperbergen in Namaqualand.
In 1685 ontmoetten de Fransen op de Kaap ook de commissaris-generaal
Hendrik Adriaen van Rheede tot Drakesteyn, die naar Batavia op weg was met
de opdracht de corruptie onder de voc-ambtenaren te beteugelen. Aldus
Tachard had Claudius ‘alreedts twee groote stukken [delen] in folio van verscheidene planten, welke na ’t leven geschilderd zijn, voleindigd, en ’er van
alle de soorten verzameld, die hy in een ander stuk [dat wil zeggen in een herbarium] opgeplakt heeft’. Van Rheede, die eveneens een groot liefhebber was
van botanie en zelf bezig was een publicatie over planten van het Indiase Mala bar voor te bereiden, had hun deze boeken laten zien. Tachard beweerde
dat hij die altijd bij zich had. Hij zei ook dat deze heer ‘buiten twijfel’ van
voornemen was welhaast ‘na zijn Hortus Mala baricus, een Hortus Africus in ’t
licht te geeven’. Indien Claudius’ boeken te koop zouden zijn geweest, schrijft
hij, zouden de paters er alles voor over hebben gehad om daarmee de bibliotheek van de koning te verrijken.
In 1692 arriveerden bij Nicolaes Witsen van gouverneur Simon van der Stel
zo veel kopieën van Claudius’ tekeningen, dat hij ze in drie aparte delen moest
inbinden; tegenwoordig staan deze boeken bekend als de Codex Witsenii. 12
Ook zouden nog enkele van Claudius’ proeven in het reisverslag van Guy
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Tachard terechtkomen, zoals een kaartje van de landen en volken van de Kaap
en negen afbeeldingen van de meest opmerkelijke dieren. Tachard schreef erbij
dat alle kennis die zij van de Kaap hadden opgedaan uit de mond van Claudius
was opgetekend. Inderdaad scheen deze Sileziër het zo goed met de paters jezuïeten te hebben kunnen vinden dat Van der Stel zich na vertrek van Van
Rheede tegenover de Heren Zeventien beklaagde dat hij de Fransen te veel informatie had verstrekt.13
Het bovenstaande maakt duidelijk dat Andreas Cleyer, een man van invloed, kennis en relaties, in Batavia – het centrum van de Nederlandse handel
in Azië – voor Witsen een ideale tussenpersoon en organisator voor het krijgen
van belangrijk materiaal was. Wanneer Witsen met hem voor het eerst in contact kwam, staat niet vast. Er waren veel personen met wie Witsen in Batavia
contact had en zijn kennismaking met deze medicus zal – mede gelet op Cleyers
ijver om bij invloedrijke personen in de gunst te komen – niet lang op zich
hebben laten wachten. Maar heeft deze Oost-Indische natuurvorser ook eigenhandige bijdragen geleverd aan Witsens grote boek Tartarije? De oogst blijkt
mager. Bovendien betreft die hoofdzakelijk zijn ervaringen in Japan: een synthese (van Witsens hand) van een bericht over de voornaamste handelssteden
die men op weg naar het hof in Jedo tegenkomt en een brief over het verblijf
van Koreaanse gezanten in Jedo. Maar het spreekt vanzelf dat niet alles een
plaats in Witsens boek heeft gekregen.
Cleyers waarde voor Witsen lag vooral in zijn rol als intermediair wiens invloed en relatienetwerk tot in Afrika en het Verre Oosten reikte. Belangrijk was
dat deze arts in China, Siam en de Philippijnen gebruik kon maken van het
netwerk van missionarissen die daar bezig waren de missie te verspreiden.
Cleyer genoot sinds omstreeks 1670 het vertrouwen van deze paters doordat
hij voor de bestelling van hun post naar het vaderland zorg droeg. 14 Voor
Witsen was hun kennis over Chinees Tartarije onmisbaar, aangezien dit land
verder nauwelijks toegankelijk voor buitenlanders was.
Contacten met missionarissen uit het Verre Oosten: Philip Couplet
Bijzonder vruchtbaar voor Witsen was het contact met de befaamde Vlaamse
jezuïet Philip Couplet. Cleyer onderhield al zeker vanaf 1669 betrekkingen
met deze in 1658 in China gearriveerde pater. 15 Cleyer zelf had daar eveneens
veel proﬁjt van, want het was deze pater aan wie hij het merendeel van de bijdragen voor zijn bundel Specimen Medicinae Sinicae te danken had. Eind 1681
vertrok Couplet in opdracht van de aan het Pekingse hof verblijvende jezuïet
Ferdinand Verbiest naar Rome om allerlei zaken te regelen. Door navigatie fouten van zijn Portugese schip was hij echter gedwongen enige tijd in Batavia
door te brengen. Hierdoor kon Cleyer Couplet ook persoonlijk ontmoeten. De
jezuïet bleef vervolgens dertien maanden in deze voc-hoofdstad, van 26 januari 1682 tot februari 1683. Dit leverde de geërgerde reactie van de kerkenraad op
dat pater Couplet in het prediken van de roomse godsdienst ‘zich zelven al
veel vryheit aanmatigde’. Couplet werd ondergebracht ‘in het huis van de op-
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perchirurgijn van het kasteel’. Dat kan haast niemand anders dan Cleyer zijn
geweest. Couplet retourneerde de bewezen beleefdheden met het in het
Chinees vertalen van brieven voor de Bataviase Hoge Raad.16
Begin oktober 1683 zette de pater voet aan wal in Enkhuizen. Als eerste
grote stad in zijn lange rondreis door Europa begaf hij zich naar Amsterdam.
Eerder, in 1654, voor zijn vertrek naar China, had hij Amsterdam ook al aangedaan en daar toen onder meer de uitgever Joan Blaeu en de dichter Joost van
den Vondel, een bekeerde katholiek, bezocht. Onder zijn bagage zat nu een
kist volgestouwd met boeken en persklare manuscripten van hem en zijn medemissionarissen, waaronder de Mantsjoe-grammatica van Ferdinand Verbiest.17
Voor veel opwinding zorgde zijn metgezel, de bekeerde Chinees Michael Shen
Fu-tsung. Nicolaes Witsen ontving hen met alle egards. Hij kreeg van hen onder
meer de atlas Kwang-yu-t’u cadeau – een werk dat nu in het Museum Meerman no Westreenianum ligt – waarin Witsen later een lange toelichting schreef.
Daarin zegt hij dat Couplet hem ook een honderd jaar oude, veel kleinere atlas
van China had getoond. Op die atlas had de jezuïet Martinus Martini destijds
zijn befaamde Atlas Sinensis gebaseerd; Witsen vond op de kaarten diens aantekeningen genoteerd. De kaarten in de aan Witsen geschonken atlas waren
echter nieuw en veel beter, schrijft hij. Couplet toonde hem ook een zeer oude
bijbel uit China. Jaren later schreef Witsen hierover aan zijn correspondentievriend Gijsbert Cuper, dat het op ‘Perkement out Papeletter in Latijn’ geschreven was, ‘ik gelove in ’t Jaer twaelf hondert aldaer gebragt’. Ook liet de pater
hem nog een blik werpen op zijn eigen geschriften om Witsen er voor zijn
boek gebruik van te kunnen laten maken. Tot slot toonde Couplet hem nog
diens eigen ontwerp van een kaart van Oost- en West-Tartarije. Vier jaar later,
in 1687, zou deze te Parijs verschijnen, achter in het boek dat door hem en zijn
medepaters was geschreven over de leer van Confucius, Confucius Sinarum
philosophus. Witsen zei tegen Cuper dat hij het origineel ‘eenig tijt’ onder zich
had gehad, ‘want Couplet was mijn goede vrint’.18
Witsen zal de twee bij hun bezoek ook zijn eigen ontwerp van de kaart van
Tartarije hebben laten zien. Daarom is het vreemd dat er in zijn boek noch
brieven over Couplets kaart wordt gerept. In Noord en Oost Tartarije vertelt hij
wel dat de pater en de Chinees hem behulpzaam waren geweest met het vertalen van een kaart uit China. Hierdoor was hij in staat geweest de betreffende
plaatsnamen aan zijn eigen kaarten toe te voegen, hoewel hij vanwege de
Chinese onverschilligheid voor lengte- en breedtebepalingen niet zeker van
de juiste ligging ervan was. Couplets oordeel over de oudheid van het Chinese
kompas, dat als bijzonderheid had met een handje naar het zuiden te wijzen,
laste hij in de tweede editie van Architectura Navalis (1690) in.19
Hier liet pater Couplet het niet bij, want Witsen ontving nog veel meer
wetenswaardigheden van deze geleerde herder. In Noord en Oost Tartarije refereert Witsen aan brieven en werk van de Vlaamse jezuïet Ferdinand Ver biest
(1623-1688), die met zijn wiskunde, astronomie en technisch vernuft tot de
Chinese keizer Kangxi had weten door te dringen in de hoop als beloning de
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katholieke godsdienst in China te mogen verbreiden. Witsen stond niet in
persoonlijk contact met Verbiest, maar het ligt voor de hand dat Couplet en
Cleyer als intermediair bij de inzage van diens geschriften hadden gefungeerd. In de inleiding van Noord en Oost Tartarije schrijft Witsen althans dat
hem van ‘den Vader Verbiest, Nederlands Jezuiet, geschriften uit Sina [waren]
toegebragt’. Hieronder moet ook zijn beroemde wereldkaart hebben behoord,
want naar Verbiests voorbeeld had Witsen toen Peking op 44 graden noorderbreedte geplaatst, hoewel hij daar later spijt van kreeg en de stad in de volgende
– niet bewaard gebleven – versie van zijn wandkaart op 40 graden zette.
Van Verbiest citeert Witsen twee gedetailleerde brieven over reizen en
jachtpartijen van de keizer uit 1682 en 1683 waar deze getuige van was. De
brieven verbijsteren in alle opzichten.20 De keizer stelde de aanwezigheid van
Verbiest op zijn tochten vooral op prijs, meende de pater, omdat hij onderweg
dan overal de poolshoogte kon nemen en zowel metingen van de hoogte van
de bergen als de bepaling van de afstanden tussen plaatsen zou kunnen verrichten. De keizer wenste hem ook altijd binnen bereik te houden om antwoord
te kunnen krijgen op vragen over astronomische en astrologische zaken. Verbiest was bijgevolg zeer goed ingelicht over de Chinese geograﬁe. In Witsens
boek vindt men daarom tevens het overzicht van de afstanden die de pater onderweg tussen de verschillende plaatsen op zijn route gemeten had.
Van Verbiest stamt ook het voorbeeld van het ‘schrift der Tar taren van
Niuche’op pagina 7 in Witsens boek. De tekst is een fragment van zijn maaneclipskaart van de provincie Henan van 1671.21 Naar valt aan te nemen dankte
Witsen bovendien aan Verbiest – via Couplet – het portret van een jeugdige
Kangxi (‘Kamhi’) uit 1679. Beide platen bevonden zich ook al in de eerste editie van Noord en Oost Tartarije.
In principe moet Witsen zijn meeste kennis over China aan de brieven en
studies van missionarissen te danken hebben gehad. Zij waren werkzaam als
tolk in de grensconﬂicten tussen Rusland en China en wanneer buitenlandse
ambassades hun opwachting wilden maken bij de keizer in Peking. Zij ontwierpen kaarten, zoals de door Blaeu uitgegeven Chi nese atlas van Martinus
Martini, de wereldkaart van Verbiest en de kaart van China van Couplet. Zij
deden taalonderzoek, en over hun verrichtingen schreven ze gedetailleerde
brieven die met vaste regelmaat werden gepubliceerd. Nu en dan sprak Wit sen in Amsterdam ook iemand van hen persoonlijk als deze op weg naar Rome
was om daar verhaal van zaken te doen. Van de Chinese missionarissen ontmoette Witsen vermoedelijk alleen Couplet in persoon, omdat die bij wijze
van uitzondering met een voc-schip had mogen meereizen. Later had hij in
1698 nog een persoonlijke ontmoeting met twee Spaanse monniken uit de
Filippijnen, Joseph de Mimbela uit Aragón en Joannes Antonius uit Madrid.
Ook zij waren met speciale toestemming op schepen van de voc meegereisd,
en hadden een bekeerling bij zich die Witsen kon bekijken en ondervragen.
De wetenswaardigheden van deze monniken en de uiterlijke bijzonderheden
van de Filippino – de bekeerling – vindt men in Noord en Oost Tartarije terug.22
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Jeugdportret van de keizer van China,
Kangxi, afkomstig van de Chinese
missionaris Ferdinand Verbiest.

Herbert de Jager (1636-1694)
Iemand van een heel ander kaliber was de briljante taal- en wiskundige Her bert de Jager. Van oorsprong was hij, zoals Witsen veel later aan Cuper meedeelde, ‘een boerensoon van Swammerdam’ die hij naar Oost-Indië had geholpen. ‘Hij was een discipel van [de hoogleraar Jacob] Golius, verstont alle
orientaelsche spraeken, sijn geleertheyt was oorsaak dat hij arm stierf op
Batavia. Hij heeft een schat van geleerde aentekeningen nagelaeten, dog [die
zijn] alle verwaerloost, sijnde schier nimant bij ons curieus.’23
Toen De Jager in 1662 naar Batavia vertrok, was Witsen 21 jaar oud. Als
burgemeesterszoon bezat hij genoeg invloed om De Jager aan de rang van onderkoopman te helpen. Mogelijk had hij hem in Leiden bij Golius ontmoet
toen hij vóór zijn studie rechten zijn licht nog bij leermeesters van andere
disciplines aan het opsteken was. De Jager studeerde daar tussen 1656 en
1658 in eerste instantie theologie om als predikant in Indië te gaan werken.
Hij zag echter van deze studie af, zoals hij aangaf, vanwege ‘het defect van sijn
stemme en andere quade toevallen’, waarna hij zich was gaan toeleggen op
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oosterse talen en wiskunde, in het bijzonder de leer der fortiﬁcatie. Van de
voc ontving hij om te studeren een toelage wegens ‘de ongemene hoop en verwaghtinge’ die men van hem koesterde. De Jager kan daarom worden beschouwd als een vroeg voorbeeld van iemand die speciaal voor de Oost werd
opgeleid.24
In Batavia was het de bedoeling dat hij als rector aan het hoofd zou gaan
staan van een nieuw op te richten Latijnse school, maar aangezien men daar
bij zijn aankomst nog niet zover was, kreeg hij een aanstelling als eerste klerk
op de algemene secretarie. Begin 1665 schreef hij in een verantwoording aan
Heren Zeventien dat hij bezig was in snel tempo het Maleis onder de knie te
krijgen. Intussen had hij wel leren beseffen hoe belangrijk het was voor tolken de taal goed te beheersen en goede vertalingen te leveren. Hij pleitte er
daarom voor om op de universiteiten (‘academien’) naast de andere oosterse
talen ook het Maleis te onderwijzen – en bood zich als eerste docent hierin aan.
Hoe groot het belang was van goede kennis van het Maleis, illustreerde
hij met de volgende enormiteit. In de aanspreektitels van brieven aan de inlandse vorsten had men telkens, schreef hij, ‘ses à seven regelen laten invloeijen tot lof van den valschen profeet Muhammed, met toewensching dat de zijnen tegen de Christenen victorie mochten bevechten; hetgeen met onsen
Godsdienst niet wel en quadreert’.25
Het talentalent van De Jager werd alom geprezen en geroemd. Afgezien
van zijn moedertaal Nederlands sprak hij Frans en Portugees, beheerste het
klassieke Latijn en Grieks, en had hij zich gedurende zijn leven ten minste het
Maleis, Javaans, Soendanees, Tamil, Sanskriet, Arabisch en Perzisch eigen gemaakt, terwijl hij ook bezig was met de studie van het Japans en Chinees. 26
Gevoegd bij zijn deskundigheid op het gebied van fortiﬁcatie en zijn vriendelijke omgang met inheemsen, maakte dit hem tot een onmisbare ﬁguur voor
uiteenlopende missies. Tussen 1665 en 1670 zond men hem uit naar Perzië,
van 1670 tot 1680 deed hij dienst in Zuid-India. Hierna gaf hij in Batavia predikanten les in Ma leis en Arabisch, maar in 1683 werd hij – inmiddels gepromoveerd tot opperkoopman – weer naar Perzië gestuurd, waar hij tot 1687
bleef. Terug in Batavia legde hij zich nadien nog voornamelijk toe op taalstudie en botanie, totdat zijn hersens en zijn lichaam hem in de steek lieten. Hij
stierf in 1694, ongehuwd, ‘krankzinnig’ en zonder testament te hebben opgemaakt.
De Jager was de laatste jaren van zijn leven verpleegd door een Duitse ‘oppasser’, de adelborst Johann Gottfried Vitus, die het later in zijn vaderland tot
een ‘vornehmen Materialisten in Wormbs’ bracht. In 1691 verdacht De Jager,
ziek en reeds danig in de war, zijn vriend de onderzoeker Engelbert Kaempfer
ervan tien delen manuscripten van hem te hebben ontvreemd.27 Deze vormden
zijn bronnenarchief om zekere heren in Holland – Witsen bijvoorbeeld – van
informatie te voorzien, zodat hij zich erg gedupeerd voelde door de verdwijning. 28 Diefstal van dergelijk studiemateriaal was geen onbekend verschijnsel in de Oost; zijn collega Rumphius had er eveneens onder te lijden gehad. 29
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Hoewel men de kwestie van de manuscripten op het conto van zijn ‘vergeetachtigheid’ schreef, is het wel zo dat zijn na zijn dood naar Duitsland teruggekeerde oppasser Vitus aan Michael Bernhard Valentini brieven en manus cripten van De Jager over natuurhistorische observaties had verkocht.
Daarvan publiceerde Valentini er negen in zijn boek Museum museorum in het
deel ‘Ost-Indianische Sendschreiben’ (1704/1716). 30 De geciteerde brieven
maakten deel uit van tot de correspondentie die De Jager met Rumphius had
gevoerd – waarmee de inhoud overigens wel voor de ondergang is behoed.
Over de verdere teloorgang van De Jagers bronmateriaal is nog bekend dat
dit is geveild en dat de predikant Melchior Leydecker hiervoor een catalogus
van zijn boeken had opgesteld. Een selectie ‘gedrukte en ongedrukte werken’,
tezamen met zijn eigenhandige manuscripten, was al eerder in opdracht van
de Hoge Raad in Batavia in twee kisten gepakt en naar patria gestuurd. 31 Het
heeft er veel van weg dat de inhoud van deze kisten toen ten burele van de voc
door liefhebberende ambtenaren aldaar zoetjesaan zijn leeggeplukt; alleen
het etiket van één zo’n kist is tenslotte nog bewaard.32 Behalve de brieven van
De Jager die hij voor de Ephemerides schreef, en de enkele stukken voor
Philosophical Transactions resteren er maar weinig getuigenissen van dit
leven in dienst van het onderzoek. Publicaties vonden ironisch genoeg hoofdzakelijk hun weg in werk van anderen, zoals – uiteraard – in Witsens Noord en
Oost Tartarije (1705) en verder in Daniel Havarts Op- en ondergangh van
Cormandel (1693), in Valentini’s Museo museorum (1704/1716) en in Valentijns
Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726). Sym bolisch voor de vergeefsheid van
zijn wetenschappelijk werk is het afschrift van een tekst verzonden uit India,
dat zich tussen de brieven van Cuper bevindt. Het bevat een dringend pleidooi
om de voc toch maar ‘een kleen gedeelte van haere rijke inkomste’ te doen
laten besteden aan onderzoek. 33 De auteur wordt er niet bij vermeld, maar
het lijdt geen twijfel dat dit Herbert de Jager is geweest.
Afgezien van een talent in taal- en wiskunde (zo werd hij onder meer ingezet om geheimschriften te decoderen) was De Jager ook nog een gedreven en
gewaardeerd botanicus. De personen met wie De Jager correspondeerde, behoorden tot de toonaangevende Oost-Indische natuuronderzoekers van zijn
tijd, onder wie Georg Everhard Rumphius, Engelbert Kaempfer, Willem ten
Rhijne en Andreas Cleyer. Over deze jaren tachtig van de zeventiende eeuw
kan men dan ook spreken van een bloeiperiode ten aanzien van het OostIndisch natuur- en taalonderzoek. Het feit dat hierin veel liefhebbers onder
de voc-bewindhebbers in de Republiek en het personeel in de voc-gebieden
zaten zal daaraan zeker hebben bijgedragen. Voor Oost-Indië gold dit onder
meer voor de gouverneurs-generaal Johannes Maetsuyker, Joannes Camp huys, Abraham van Riebeeck en Joan van Hoorn, de majoor en raad van Indië
Isaac de St. Martin, de commissaris-generaal Hendrik Adriaen van Rheede tot
Drakesteyn – die zelf een uit twaalf delen bestaand plantkundig werk op zijn
naam heeft staan – en de secretaris van de Hoge Regering Jacob van Dam,
terwijl er onder de predikanten gedreven taal- en geschiedvorsers zaten:
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Fran çois Valentijn, Servatius Clavius, Petrus van der Vorm en Melchior Ley decker. Zowel het natuuronderzoek als het taal- en volkenkundig onderzoek
kwam voort uit praktische behoeften. Zo werd de zich op het gebied van personeel en handelsgebieden steeds verder uitbreidende voc geconfronteerd
met een enorm aantal zieken, waardoor grote behoefte aan medicamenten
uit inheemse planten ontstond. Predikanten dienden het Arabisch en Maleis
bijgebracht te worden teneinde het christendom met vrucht te kunnen verbreiden. Desondanks beklaagt Rumphius in 1688 zich tegenover Cleyer over
het gebrek aan hulp van de autoriteiten om zijn werk tot een goed einde te
brengen. ‘Es ist zu beklagen [...] vor die Gelaehrte Welt etwas zu unterfangen /
weilen man hier zu Land so wenig Hülff dazu haben kan / und die Geldsucht
die Studia so verachtet macht.’ 34 Na de eeuwwende blijkt het grotendeels
gedaan met deze opleving in het onderzoek, ook doordat vrijwel alle genoemde protagonisten toen gestorven waren. Vanaf die tijd ziet men dan ook de
klachten van Nicolaes Witsen toenemen over de geldzucht en het gebrek aan
interesse onder de compagniesdienaren.
Dankzij De Jagers hoogstaande opvattingen over onderzoek en studie,
alsmede zijn gevoelens van verplichting aan zijn patroon, kreeg Nicolaes
Witsen van hem een stroom aan materiaal uit het Midden- en Verre Oosten
toegestuurd. Van de correspondentie tussen Witsen en De Jager bestaan geen
brieven meer, maar om een idee te krijgen hoe hij zijn rol jegens Witsen opvatte, staat hier wel een interessante bestellijst van De Jagers hand tegenover.
De Jager, die in 1683 tot de rang van opperkoopman was gepromoveerd en dus
met aanzienlijk gezag was bekleed, gaf deze in 1690 aan Hendrik van Buiten hem mee, die voor dat jaar benoemd was tot opperhoofd in Deshima. 35 De in
keurig handschrift geschreven verzoeklijst verwijst naar nog een tweede lijst,
die niet meer voorhanden is. Vermoedelijk betrof dit een catalogus van te verwerven werken, waarvan De Jagers memorie de uitleg bevat. Deze uitleg is des
te interessanter omdat het aantoont dat in die dagen in Japan naast handel
ook actief aan onderzoek werd gedaan. Een derde lijst met verzoeken van de
Jager was aan de geleerde Duitse arts Engelbert Kaempfer gericht, die eveneens meeging naar Japan.36
Niet alle verzoeken in eerstgenoemde memorie waren bestemd voor Wit sen. Ook voor andere heren in patria en in Batavia, en niet te vergeten voor De
Jager zelf, staan opdrachten geformuleerd. Zo is er een liefhebber in Batavia
die ‘de historien vande Japanse keizers’ wenst, ‘waar van Juffrouw Sijmonze
alhier 2 boeken in folio heeft, die in Japan gedrukt zijn’.37 Voor zichzelf vraagt
De Jager onderzoek te doen naar speciﬁeke Japanse en Chinese taalkwesties,
deels als vervolg op het onderzoek dat de arts Willem ten Rhijne tijdens zijn
verblijf in Japan had verricht. De Jager zou bovendien graag een Chinese
nomenclatuur hebben ‘daar alle Zaken en namen ijder onder hare capittels
gerangeerd staan’, alsmede een ‘Sinese Hai-pien of Dictionarium, beide in de
nevensgaande Sinese lijst gemeld, ende in het Japansch verklaard en uitgeleid’. De Jager had dit nodig ‘om aldus kundschap [kennis] van alle hare
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Andreas Cleyer stuurde grote hoeveelheden tekeningen van vooral planten aan invloedrijke
liefhebbers en geleerden in Europa op. Deze observatie van een plant werd in 1686
gepubliceerd in het natuurwetenschappelijke tijdschrift Miscellanea Naturae Curiosa.

De Japanse plant behorend bij de observatie van de vorige pagina.

woorden, en bij gevolge van haar geheele spraak [...] te bekomen’. Voorts verzoekt hij om afschriften van contracten, plakkaten en andere belangrijke
Japanse papieren, samen met de vertaling in het Nederlands, die in het kantoor van de Compagnie te vinden waren.
Verder vraagt hij om ‘een Japanse Herbarium [...], waar in alle kruiden van
dat land met hare ﬁguren afgebeeld en beschreven werden’, tegelijk met een
paar takjes van de kamferboom voorzien van bloemen of vruchten ‘met een
curieuse aftekening van dezelve in hare couleuren’. Dit wenste hij ook van
nog twee andere bomen, de katoen- en de namrakboom, ‘waar van de Heer
Cleyer zeer verwart geschreven heeft’. Kennelijk voldeden de herbaria die
Cleyer daar destijds had laten vervaardigen en zijn botanische observaties
niet. Wanneer men de planten in de zich tegenwoordig in Berlijn bevindende,
door Japanse schilders vervaardigde Flora Japanica bekijkt, blijken ze inderdaad zo weinig natuurgetrouw te zijn weergegeven, dat identiﬁcatie op grond
van hun eigenschappen onmogelijk is.
Kaempfer ontving de opdracht om dit nieuwe herbarium te gaan samenstellen. Deze Engelbert Kaempfer was een zeer breed geïnteresseerd geleerde, die hoofdzakelijk in de Oost vertoefde vanwege zijn dorst naar kennis. 38
Naast alle goede wensen, zo schrijft De Jager hem ten afscheid voor zijn vertrek naar Japan, hoopte hij dat ‘het ’t samenstellen van de historie der planten
en van andere naturalia, die in dat land vallen’ dit werk ‘tot Zijn L[iefdens]
meeste glorie te strekken heeft, [...] waer mede [hij] de geleerde wereld ten
hoochsten verplichten zal’. De Jager acht zich gelukkig ‘bij aldien ik eenige
communicatie van zijne gerecouvreerde Zaken mochte deelachtig werden, ’t
geen dan ook voor zeer dierbaar te houden heb, gelievende Zijn L[iefden] zich
te verzekeren, dat ik het zelve noÿt anders, als tot zijn honeur, te publiceren
heb’.39 Het herbarium was dus niet voor De Jager bestemd. Het is ook maar de
vraag of het in opdracht van de voc geschiedde, veeleer wordt de indruk gewekt dat het hier een liefhebberende vermogende particulier betrof. Naar alle
waarschijnlijkheid ging het om Jacob van Dam, ‘Out secretaris der Hoge
Regeringe van N[ederlands] India’, en vermoedelijk een neef van de voc-advocaten Pieter en Willem van Dam. 40 Kaempfer heeft het tegenover hem over
‘de opdracht die uw beroemdheid mij toevertrouwt heeft’. Deze Van Dam, die
als liefhebber van allerlei vormen van onderzoek tot op heden nog geheel buiten de aandacht is gebleven, was diepgaand geïnteresseerd in plantkunde,
zoals de beschrijvingen en uitgebreide naamlijsten in de aan hem gerichte
brieven van Kaempfer aantonen. 41 Beiden werkten ook in zoverre samen dat
Kaempfer naslagwerken van Van Dam leende – hij vroeg hem onder meer om
de Hortus Malabaricus van Van Rheede – en hem alvast een proeve toestuurde
van zijn werk met het dringend verzoek het gebruik en de werking van de
planten in Chinese kruidboeken voor hem uit te zoeken. Hij mocht deze uitleg naar verkiezing er zelf bij schrijven of dit door anderen laten doen. Kaempfer trachtte hiervoor op zijn eergevoel te werken door hem een publicatie in
het vooruitzicht te stellen waar ook zijn naam boven zou staan. Anders dan de
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vele en slaafse moeite die hij er zelf voor had moeten doen, stond er wat hem
betreft nauwelijks werk tegenover, zo argumenteerde hij. 42 De Japanse ﬂora
die later (in 1712) naar aanleiding vanKaempfers plantenstudie verscheen,
werd daarmee het eerste gedrukte Japanse herbarium in Europa.
Voor plantenliefhebbers in patria moesten er bovendien zaden worden
verzameld. De Jager noemt alleen de regent Joan Huydecooper van Maarse veen bij naam, maar uit andere bron blijken de ‘andere groote Heere’ van wie
sprake is onder meer Pieter van Dam, Johannes Hudde en Nicolaes Witsen te
zijn.43 In de instructie vraagt De Jager maar liefst ‘alle zaden van alle kruiden’
te verzamelen die in de omgeving van Nagasaki groeien, zowel in tuinen als in
het wild. Om ze te kunnen identiﬁceren moest bij elk zaadje een bijbehorend
takje met bloem of vruchtje gelegd worden, en een kaartje met de naam in
Romeins schrift en het Japanse.
Over ‘de politycke regering’ werden zeer dringend de volgende boeken
verzocht:
– Een boek wegens de regering van den Keizer en het hof, als mede van alle
rijx- en andere grooten, mindere regenten en ofﬁcieren door het geheele
rijk, hoedanich ijder zijne chargie en functie waar nemen moet.
– Een boek behelzende de wapenen en andere teikens van staat, die de
grooten, ijder naar zijn qualiteit, mogen voeren zoodanigh [de arts Willem]
Ten Rhijne aldaar geprocureerd heeft gehad, welkers lijst in de voorseide
lijst uitgedrukt staat, om dezelve te gemakkelijker te speuren.
– Een boek behelzende de statuten, ordonnantien en rechten van Japan,
waar toe ook alle placcaten zullen dienstich zijn, die men aldaar zal kunnen
bekomen.
– Het zoude een zeer desiderabele zaak wezen, bij aldien zijn E.E. een
zodanich boek kond’ erlangen, of andersins zoodanich bericht krijgen, op
wat wijze alle rijxgrooten, als mede d’Ambassadeurs van Corea, Siam &c.
ten hove verschijnen, en hoedanich de zelve werden getracteert en gehandelt
werden, met al het geen, dat daar aan noch meer annex is.

De Jager schrijft verder: ‘Onder de boeken in voorseide lijst geregistreerd
bevinden zich noch de volgende, dewelke nevens die van de policije [staats instellingen] meest tot speculatie, desir en dienst van de Edele Heer Witsen
zullen dienen’, als:
– Een beschrijving van het eiland Japan.
– De descriptie van de wegen en plaatsen tusschen Nangasakki en Jedo
gelege, zoodanich de Heer [Willem] Ten Rhijne aldaer een exemplaire
bemachtigt heeft.44
– De Kaart in het Japansch van deselve wech en plaatsen welkers weerga
Zijn E.E. aan Wel-gemelte Edele Heer toegeschikt heeft gehad.
– Een boek, of informatie wegens het land van Eso, Corea en de daar aan
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palende gewesten, met de caarten, die daar van zullen te bekomen zijn en
specialijk wegens de straat tusschen Tartarijen en Eso, als ook tusschen
Japan en Corea, en de tusschen Japan en Eso, met aanwijzing van de volkeren, die aan ’t noorden van Corea grensen, en daaromheen gelegen zijn.
– Item op alle munten van Japan, zoo goude, zilvere als kopere te denken.

Witsens verzoeken waren niet vergeefs, zoals zijn grote boek en zijn verzameling zeldzaamheden bewijzen.
De persoon en diensten van De Jager worden in het voorwoord van Noord
en Oost Tartarije (1692/1705) door Witsen bedacht met: ‘de welgeleerde Heer
Herbert de Jager, gezaghebber der Nederlantsche belangen tot Spahan
[Isfahan], in Persie [heeft mij geholpen] zo met mijne navorsingen tot in
Tartarye, en de Sinesche hooftstat Peking te doen indringen, als het antwoort
herwaerts over te zenden, en ontwerpen toe te schikken’. In de tekst van 1705
bracht Witsen een verandering aan voor ‘gezaghebber’, waar in 1692 ‘opperhooft’ stond, terwijl hij voor ‘ontwerpen’ aanvankelijk ‘berichten’ schreef. De
tekst voor de tweede editie had Witsen dus wel geredigeerd, maar kennelijk
niet verder gecorrigeerd. De Jager was intussen bijvoorbeeld ‘zaliger’ geworden, een gegeven dat wel bij Cleyer en Van Keller staat vermeld. Wit sen is
boven dien tamelijk cryptisch over De Jagers werkzaamheden. Be halve het
vergaren en vertalen van Perzisch en Arabisch bronnenmateriaal en het uitvoeren van allerhande opdrachten had De Jager Witsen immers ook zeer veel
eigen onderzoek verstrekt. 45 Zelfs was het zo dat dankzij zijn vele bijdragen
Perzië zo’n ruime plaats in Witsens boek toebemeten kreeg. Witsen schrijft
daarover in de inleiding:
Van de Persische gewesten, na aen de Kaspische Zee gelegen, en in de
Nabuurschap der Tartaren, heb tamelijk wijtloopig gehandeld, ter oorzake,
om dat bespeurde die Landschappen ten onzen aenzien te leggen in een
volslagen duisternis, waer toe my oprechte narichten uit die Oorden zelve
toegekomen, aenleiding hebben gegeven.

Ook toen hij al lang weer in Batavia zat, was De Jager nog steeds voor Witsen
bezig aantekeningen uit te werken, onderzoek te verrichten en vertaalwerk te
doen. Daarom blijft het vreemd dat Witsen hem alleen als opperhoofd van
Isfahan afﬁcheert en zijn tienjarig verblijf in India en de jaren in Batavia volstrekt negeert. Tenslotte ontving hij van hem juist uit Java en India een indrukwekkende reeks codices met getekende herbaria.46
Engelbert Kaempfer (1651-1716)
Naar Japan ging dus ook de geleerde Duitse arts Engelbert Kaempfer met
Hendrik van Buitenhem mee. Kaempfer werd postuum beroemd door zijn in
vele talen vertaalde The History of Japan (eerste druk Londen 1727). Kaempfer
had Herbert de Jager in 1683 te Isfahan (Perzië) ontmoet, waar hij verbleef als
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secretaris van een Zweeds gezantschap naar de ‘majesteiten’ van Moskovië en
Perzië. De ambassade geschiedde onder leiding van Lodewijk Fabritius, een
vriend en correspondent van Witsen. 47 Eenmaal in Perzië wenste Kaempfer
nog meer van de wereld te zien en begaf zich daarvoor in dienst van de voc in
de voor hem nederige functie van chirurgijn. In een sierlijke Latijnse brief
van 3 september 1684, waarin hij De Jager om zijn hulp en patronage vraagt,
noemt hij als reden voor zijn beslissing ‘dat hij werd voortgedreven door de
ziekte der curiositas, waardoor wij jongelieden vaak in het verderf worden gestort’.48
In Noord en Oost Tartarije (1705) staan een drietal lange passages geciteerd onder de naam van Engelbert Kaempfer. Elders wordt hij echter ook wel
aangeduid als ‘zeker Duitsch Heel-meester’. Verder had Kaempfer een kaart
van Witsen over de benedenloop van de Wolga op verkeerde kompasaanwijzingen in 1683 gecontroleerd. 49 Kaempfers eerste persoonlijk aan Witsen gerichte brief schreef hij vanuit Bander Abbas op 25 december 1687. Witsen had
aan de gezant Lodewijk Fabritius om tekeningen van het oude, door Alex an der de Grote verwoeste Persepolis gevraagd, die dit verzoek doorgaf aan
Kaempfer. Kaempfer, die al van de Nederlandse resident in Moskou, Johan
Wilhelm van Keller – met Cleyer en De Jager de belangrijkste spil in Witsens
onderzoek – en het hoofd van de delegatie Fabritius had vernomen wat voor
curieus en belangrijk heer Witsen was, greep de situatie meteen aan door
hem tegelijk met de tekening een uitgebreide opsomming te geven van wat
hij nog meer aan in Perzië verricht onderzoek in petto had. Zo had hij berichten klaar over de Perzische bezoarsteen, die hij diverse malen eigenhandig uit
een hertenbok had gehaald (vrouwtjes bezaten namelijk nooit zulke stenen),
over de Perzische ‘Mumia nativa’ (inheemse mummie), waarvan hij nabij
Darah zelf een hoeveelheid verzameld had en veelvuldig de medicinale werking had getest, en over het vlamvattende witte ‘naphta’ of olie, waarvan de
werkzaamheid hem bij chronische ziekten bekend was en dat bij de inheemsen vooral als vernis werd gebruikt. Ook bezat hij aantekeningen over het
schiereiland ‘felice Me diae’ (aan de oostzijde van de Kaspische Zee), dat hij
als eerste Europeaan had bezocht en waar hij zeer veel natuurwonderen had
ontdekt, zoals een eeuwig brandend veld, bronnen met zwarte nafta, een asfalt druppelende berg, een heftig kokende plas, een meer van hel schitterend
zout alsof het door sneeuw was bedekt, een modderspuwende heuvel – vaak
zo onstuimig dat men hem met een offer van geitenbloed gunstig moest stemmen – en bezat hij tekeningen van ruïnes en uit rotsen gehakte burchten.
Daarnaast bezat hij nog beschrijvingen van geneeskrachtige planten als
palmen, acacia’s, zaaiplanten enzovoorts, Perzische geneesmiddelen en -methoden en een meer nauwkeurige geograﬁsche kaart van Perzië. 50 Maar dan
barst Kaempfer in klagen uit. Om in Indië te worden aangenomen bij de voc
moest hij in deze hel eerst de rol van chirurgijn spelen, waar hij gevangenzat
en zich doodzweette, waar het verderfelijkste en heetste klimaat van de hele
Oriënt het ademen al haast om te leven, laat staan voor de studie onmogelijk
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maakte. Kaempfer wijst de burgemeester erop dat hij voor hem geen vreemde
is en beslist zijn gunst verdient. De Duitser treedt niet nader in detail, maar
doelt waarschijnlijk op de opdracht in 1683 van Fabritius om een kaart van
Witsen van de zuidelijkste loop van de Wolga te toetsen. Om zijn kaarten op
juistheid te testen gaf Witsen ze met bevriende reizigers mee. Voor zijn grote
kaart van Tartarije verzocht hij, zoals bekend, hetzelfde aan Evert Ysbrants
Ides toen die in 1692 als gezant naar Peking ging.
Kaempfer beveelt zich op grond van hun oude kennismaking derhalve ‘op
zijn devootst’ bij Witsen aan: als u zo welgezind bent voor degenen die zich
voor de vrije kunsten inspannen – de artes liberales – zoals u die inspanningen
ook altijd zelf bent toegedaan, zal ik wagen me met uw welwillendheid geluk
te wensen en u onder mijn beschermheren rekenen en u achten en vereren
als een vader.51
Maar Kaempfer had pech. Zijn brief liep een vertraging op van maar liefst
drie jaar. Weliswaar reageerde Witsen toen meteen, dat wil zeggen met de
eerstvolgende vloot, maar omdat hij niet wist waar de man zich op dat moment bevond en zelfs niet of hij nog in voc-dienst was, verzocht hij Andreas
Cleyer om informatie. Er ging toen nog een halfjaar voorbij voordat deze op
29 juni 1691 Kaempfer berichtte dat de heer burgemeester Witsen naar hem
had geïnformeerd. Cleyer citeert de passage letterlijk voor hem:
Zeeker Chijrurgin genaemt Engelbert Kaempfer heeft aen mij een brief
geschreven uijt Gamron in Persien, een persoon die mij toeschijnt uijt sijn
Schrijven, van grote Studie en geleertheijd te sijn, stelt seer net in Latijn en
resonneert bijster wel, hij spreekt mij alleen van Persische curieusheden.
Soo dese Mann U.Ed. voor de handt mogte komen; So bidde dat hij van mij
gerecommandeert magh sijn, Ick gelove hij is een hoogduijtsen, vermits ik
niet weete, waer hij nu is, en ook gheen stoffe hebbe, so en schrijve ik aen hem
niet, sijne letters, sinen Verstant schijnen verhewen te sijn, ick bidde dat ik
magh werden berecht, waer dien mann sigh ophoudt, den brief dien hij aen
mij sondt was reets drie Jaaren oudt, wes bedugt ben of hij wel vertrokken
mogt wesen.52

Kortom, Witsen beveelt Kaempfer bij Cleyer aan, maar zegt ook dat hij geen
onderwerpen heeft om met Kaempfer over te schrijven. Kaempfer, die in Japan
zat, schreef meteen een lange brief in het Latijn aan de Amsterdamse burgemeester met een uitgebreid relaas van zijn ervaringen terug. ‘Drie jaar zijn
voorbij sinds ik uit Perzië gezonden werd. Daarna bezocht en bereisde ik de
kusten van Arabië, Malabar, Ceylon, Coromandel en meer, en raakte ten slotte
na lange tijd in Batavia.’ Daar hoopte hij een Russisch-Tartaars-Perzisch reisverslag samen te stellen als eerste deel op een werk over zijn Aziatische reizen
teneinde dit te publiceren, zo schrijft hij, indien hij alleen maar een acceptabel
‘onderkomen’ zou kunnen krijgen. Daarmee bedoelde hij een gunstig ambt
waarin hem de studie was vergund. Het lot had echter anders bepaald en een
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Estuarium van de Wolga ontworpen door N. Witsen met kompascorrecties van
Engelbert Kaempfer (1697).

lange litanie van tegenslagen volgt. Ook de tocht naar Japan was rampzalig
verlopen. Het zoute water had bijna al zijn Tartaarse aantekeningen en de
meeste Perzische verwoest, ‘een smartelijk verlies van verkwiste [lamp]olie
en moeite’.53 In Japan voelt hij zich alsof hij in een kooi is opgesloten. Hij zou
graag naar huis terugvaren, als niet de onberekenbare wisselvalligheden van
de oorlog (met de Turken die Wenen belegerden, de agressieve politiek van de
Franse koning Lodewijk xiv en de nasleep van de Dertigjarige Oorlog) het lot
van zijn vaderland zo onbestendig maakten. Over zijn plannen met betrekking tot zijn studie zegt hij dat zijn komende werk gewijd is aan het tekenen,
beschrijven en systematiseren van Japanse planten die in ons Avondland nog
onbekend zijn. Dit werkje zou hij graag onder de bescheiden titel Tsubo, dat
betekent Adonistuintje, – ‘of als u het liever heeft onder het nog bescheidener
Kabin, dat betekent Adonispot, op uw voortreffelijke naam uitbrengen, die in
elk opzicht onsterfelijkheid verdient. Want ik twijfel er niet in het minst aan
dat u, die streeft naar de onmetelijke oceaan van geleerdheid voor onze eeuw,
het kleine beekje hierin genadig opnemen zal.’ – En zo gaat Kaempfer nog
even door; in de kunst van het vleien was hij een meester. De Duitser belooft
Witsen alvast de lijst met planten van het eerste deel toe te sturen. ‘Als u, genadige heer, deze hoewel nog zo geringe kleine eergift van uw naam ook in de
openbaarheid voor waardig acht, dan zal het mij reden tot vreugde zijn dat
mij de mogelijkheid ten deel valt uw gunst te winnen; zo niet, dan zal dit betekenen dat ik me snel met een ander werk moet bezighouden om haar te verdienen.’ In de wereld was het nu eenmaal zo, en vooral in de Oriënt, schrijft
hij, ‘dat zonder de zorg van een verheven mecenas een talentvolle geest zelden aan zijn loon komt’.54
Het interessante van de collectie brieven van Kaempfer is dat deze buiten
zijn onderzoeksactiviteiten ook zo schrijnend zijn krampachtige zoeken naar
beschermheren onthult. Vanaf het moment dat Kaempfer zijn werkterrein bij
de voc had gezocht, blijkt hij alle mogelijke hoge compagniesdienaren met
brieven om hun patronage te hebben bestookt. De correspondentie wekt de
indruk dat hij daarbij voortdurend mistast en zijn neus stoot. 55 Maar omdat
voornamelijk de door Kaempfer verzonden brieven bewaard zijn en de antwoorden ontbreken, loop je algauw het risico zijn uitlatingen hierover verkeerd in te schatten. Tegenover autoriteiten prijst hij bijvoorbeeld in alle
toon aarden zijn baas in Perzië, Justus van den Heuvel, terwijl hij zich tegenover een vriend juist over diens onbarmhartige karakter uitlaat.56 En zo lezen
we pas voor het eerst over de raad van Indië, Marten Pit, als hij is overleden.
Kaempfer blijkt nu ineens het verlies van deze mecenas te betreuren, die hem,
zo schrijft hij, nog bij zijn vertrek naar Japan beloofd had hem tegen jaloezie
en ‘dakloosheid’ te beschermen.57 Er waren dus wel degelijk mensen die hem
wilden steunen, maar die op het gebied waar Kaempfer inzetbaar had kunnen
zijn – de hogere echelons van de geneeskunde – net te weinig invloed hadden.
Bovendien toont Kaempfer zich op belangrijke momenten wispelturig in de
aanvaarding van een ambt. Zo schrijft hij in 1689 in een brief aan de in Isfahan
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verblijvende pater Raphael du Mans, dat zowel Isaac van Dielen in Cochin
(Malabar) als Van Rheede tot Drakesteyn te Nagapatnam (Coro man del) hem
in India als opperchirurgijn had willen houden. Op dat moment had hij zich
echter vast voorgenomen naar zijn vaderland terug te gaan. De berichten van
het thuisfront bleken evenwel zo ongunstig dat hij er uiteindelijk toch weer
voor koos nog even te blijven.
In Batavia kwam hij aan in een stad waar veel haat en nijd heerste. Hier
kende men geen vorstelijk mecenaat, maar was je aangewezen op vriendenkringen die het voor dat moment voor het zeggen hadden en waar naast familierelaties met name ook de gemeenschappelijke plaats van herkomst telde.
Omdat Kaempfer een Duitser was, ‘ein Fremdling’ zoals hijzelf bespeurde,
miste hij die basis. Een huwelijk had nog een hoop kunnen oplossen, maar
kennelijk zag hij dit toen niet als een optie.
Voor hem viel daarom het meest te verwachten van zijn invloedrijke landgenoot, de arts Andreas Cleyer. 58 Kaempfer verbleef langere tijd bij hem in
huis, waar hij schrijfwerk voor hem verrichtte. 59 Maar het heeft er alle schijn
van dat deze hooggeplaatste opperchirurgijn, die voor alles met zijn eigen ego
bezig was, hem als een concurrent in de wetenschap ging zien. Zo voerde
Cleyer tegen artsen als Willem ten Rhijne en Aegidius Daalmans, die in tegenstelling tot Cleyer aan de universiteit waren gepromoveerd en belangrijke medische publicaties op hun naam hadden staan, een bikkelharde strijd – niet
openlijk, maar ‘in het geniep’.60 Doordat Ten Rhijne ook nog eens belangrijke
vrienden in het vaderland bezat, vormde die met zijn aanwezigheid een grote
sta-in-de-weg.
Uitlatingen van Herbert de Jager jegens Kaempfer bevestigen Cleyers rivalisme, zoals: ‘Onzen Dioscorides blyft noch al denzelve man, zonder zijn trant
van doen te veranderen.’ (Dioscorides was de naam waaronder Cleyer schreef
bij de Academia Naturae Curiosorum.) De Jager stond, net als Kaempfer trouwens, op goede voet met Ten Rhijne en schrijft in dezelfde brief over de ‘tastelijke preuven’ hoe Cleyer diens ‘grootste partije en geslagen vijand’ was.
Kennelijk had Cleyer hierdoor ook moeite met De Jager gekregen, want deze
schrijft dat hij, hoewel hij ‘Zijn Edelheit op menige manieren heb getracht
t’obligeren, en voorts gepraesenteert, om hem ten dienste te staan, in al het
geen, dat tot conservatie van zijn honeur en naam zoude kunnen strekken’, dit
niets had uitgemaakt. ‘Zoo blind kunnen de passien en driften iemand maken,’
schrijft hij, ‘die t’eenemaal van een gezond oordeel en de capaciteit van te reﬂec teren, als mede van alle aequitabile [billijke] consideratien en gevoelen
gedestitueerd zijn.’61 Ook Christian Mentzel in Berlijn had van de vetes vernomen en reageerde hoofdschuddend op de verwijten met: ‘Es scheinet, dass
Herr Cleyer bey seinem reichthumb gar ein genauwer man sein muss, der
leicht kan offendiret werden. Sie mögen sich vertragen.’62
Vanuit Nagasaki schrijft Kaempfer ironisch aan Jacob van Dam, als hij het
over Cleyers observaties heeft ten aanzien van de ‘Namrak-boom’: ‘Onze weergeboren Dioscorides moet dat onbekend geweest zijn toen hij de geleerde
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wereld met zijn bericht verlichtte. Enkele mensen in Ajuthia [Siam] hebben
van hem de opdracht gekregen deze nieuwe boom, wat het ook kosten mag, te
laten invoeren. Hij is inderdaad kwistiger in het doen van uitgaven dan met
werk.’63
In zijn streven naar een mecenas die Kaempfer uit zijn zorgen kon halen,
was Witsen als burgemeester, voc-bewindhebber en gereputeerd liefhebber
van wetenschap uiteraard een belangrijk doelwit. Kaempfer stuurde hem daarom, na enkele maanden in Japan te hebben doorgebracht, wederom een brief
samen ‘met een paquet van alderhande Japanse saaden’. 64 De brief is niet
bewaard gebleven, waardoor het ook niet bekend is of Witsen hierom had
gevraagd of dat het een cadeautje op eigen initiatief was. Hoe het ook zij,
Kaemp fer had besloten nog een tweede jaar in Deshima te blijven om er zijn
studie af te ronden alsmede vanwege de onzekere oorlogssituatie thuis. Maar
daarna had hij er schoon genoeg van. Kaempfer vertrok in 1692 naar de Republiek, beladen met artefacten, Japanse boeken en een enorme hoeveelheid
aantekeningen, die zeker vierduizend bladen omvatten. 65 Eenmaal in de
Republiek nam hij vrijwel meteen weer contact met de burgemeester op.
Deze was hem behulpzaam met iets – wellicht met het verkrijgen van toestemming voor het meenemen van al dit materiaal – waarvoor Kaempfer zich
voor de vergadering van Heren Zeventien in Rotterdam moest verantwoorden, zo blijkt uit een briefje aan Witsen van oktober 1693. Het is mogelijk dat
Witsen hem meteen ook had verzocht zijn aantekeningen over achtereenvolgens het Scytische lam en die over het ‘bittere’ water van de Kaspische Zee,
alswel de uit de klassieke literatuur over geleverde mythe van de ‘Scytische
gracht’ voor hem uit te werken, waarover de Argo nau ten gekomen zouden
zijn. Want naar een vriend, Jan Parvé, schrijft Kaempfer 6 november 1693 dat
hij ‘voor een sekeren Heer in Amsterdam iet aengenomen hadde op pampier
te stellen en met naeste mede te brengen’, waardoor hij genoodzaakt was
‘nogh eenige dage alhier te moeten verwijlen en de beloften af te doen’.
Mondeling bleek hij Witsen al uitvoerig te hebben onderhouden over een gebied tussen Astrakhan en Derbent, waar hij als secretaris van de gezant Fabritius doorheen was gereisd, en over de schrifttekens die hij daar op muren en
gewelven had gevonden. Ze vertoonden sterke overeenkomst met het schrift
dat hij in Persepolis had gezien. Verder had hij in de buurt van Derbent uit de
rotsen gehakte beeltenissen van mensen aangetroffen, zo had hij aan Witsen
verteld, ‘die zeer vreemt gekleed waren’, met in de buurt resten van een nederzetting. Daar bevond zich ook een stenen kapel die nu door Armeense
christenen in gebruik was genomen. Dit alles valt in Noord en Oost Tartarije te
lezen. Witsen nam daarbij twee afschriften van het spijkerschrift van hem in
zijn boek over, echter zonder Kaempfers naam erbij te noemen. Met de aanduiding ‘zeker Duitsch Heel-meester’ meende hij kennelijk te kunnen volstaan.66
In 1694 ontving Kaempfer in Leiden zijn graad van medisch doctor. De fenomenen die hij voor Witsen beschreven had zijn ook in zijn dissertatie te
vinden. 67 In een laatste, zeer kort briefje gedateerd 27 april stuurt hij de dis-
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sertatie na het behalen van zijn titel van medicus doctor per post aan Witsen
toe. Het zegt veel dat deze niet van een opdracht aan de burgemeester was
voorzien. Klaarblijkelijk koesterde Kaempfer geen hoop op begunstiging in
de Nederlanden meer. In 1700 hoopte hij nog door een huwelijk met een 33
jaar jongere vrouw met geld op een andere manier tot ﬁnanciële onafhankelijkheid te komen, maar dit liep uit op een ‘Hölle auf Erden’.68 Bovendien kwam
de familie het huwelijkscontract inzake de bruidsschat maar ten dele na, waardoor Kaempfer genoodzaakt was zijn verdere leven als lijfarts van de graaf zur
Lippe te slijten. Waarom Witsen zich zo beperkt voor deze geleerde heeft ingezet, wiens onderzoek hem toch bijzonder had moeten aanspreken, blijft moeilijk te beantwoorden. Maar zo te zien was Andreas Cleyer hier niet geheel onschuldig aan. Tenslotte was hij degene die de informatietoevoer naar Witsen
regelde. Toen in 1712 tenslotte Kaempfers Amoenitatum exoticarum politicophysico-medicarum in vijf delen verscheen, schreef Witsen daarover aan
Cuper: ‘Hij is mijn correspondent al voor seer veel jaeren geweest, wanneer
hij in onsen dienst was op Japan en Gamron, maer dat hij veel stoffe voorhanden heeft om den dag te doen sien weet ik wel; hij staekt nu met mij de correspondentie.’
Johan Wilhelm (van) Keller († 1698)
Over Van Keller is, vergeleken met de voorgaande personen, weinig bekend,
hoewel hij in zijn tijd een belangrijke ﬁguur in de Moskouse Nemetskaja Sloboda was, de wijk waar in de zeventiende eeuw de ‘expats’ verbleven. Vast staat
dat hij een neef van de Oostindische natuurvorser Georg Everhard Rumphius
was.69 Evenals deze ‘Indische Plinius’ werd hij geboren te Wölfersheim in het
graafschap Solms, waar Van Kellers vader het gouverneurschap van Emmerich
en Kleve bekleedde. Tussen 1669 en 1670 treft men Van Keller aan in de ambassade naar Zweden en Moskovië onder leiding van de Nederlandse gezant
Nicolaes Heinsius, wiens opdracht het was tussen de tsaar en de koning van
Zweden te bemiddelen. Daarna bevond Van Keller zich enige tijd in het leger
van Frederik Hendrik waar hij vervolgens een lucratieve post als domheer of
kanunnik in een van de vijf domkerken te Utrecht verwierf. 70 In 1675 werd hij
in het gezantschap naar Moskou onder leiding van Koenraad van Klenck benoemd tot opperhofmeester met de rang van maarschalk. Gezant Van Klenck
diende op aandringen van Denemarken, Brandenburg en de Nederlanden het
Russische hof te zien overhalen hen in de strijd tegen de Zweden te steunen,
die op hun beurt weer ge allieerd waren aan Frankrijk. Over Van Klencks gezantschap verscheen in 1677 een verslag van een anoniem medelid. 71 Terwijl
de delegatie in 1676 na gedane zaken weer naar huis terugkeerde, bleef Van
Keller achter om de Staten-Gene raal op de hoogte te houden van de besprekingen tussen de Russen en de Zweden. In 1678 werd zijn positie als resident
ofﬁcieel door de Russen erkend.72
Van Keller was de eerste die in naam van de Staten-Generaal werd benoemd
tot vaste resident in Moskou. In zijn lange carrière aan het Russische hof – hij
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zou tot zijn dood in 1698 in Moskou blijven, in welke tijd de troon driemaal van
bezetting veranderde – ontwikkelde hij zich tot een invloedrijk en geacht diplomaat, die als een van de best geïnformeerden in Rusland gold. In 1680 werd hij
vanwege zijn verdiensten voor Zweden verheven in de Zweedse adelstand.73
De enige persoonlijke bijdrage aan Witsens boek waarboven Van Kellers
naam geschreven staat, betreft een naamlijst van Tartaarse volken die rond de
Kaspische Zee woonden.74 Buiten dit blijkt hij zich tegenover Witsen als vriend
van de verbannen Georgische vorst Artsjil Bagration en de in Moskou verblijvende Zweedse linguïst Johan Gabriel Sparwenfeld sterk te hebben gemaakt voor
de vervaardiging van een Georgische drukpers en de bijbehorende letters.
Wat zijn andere verdiensten ten opzichte van Nicolaes Witsen waren, is niet
moeilijk voor te stellen. Vrijwel al Witsens contacten verliepen hier via Van
Keller, direct of indirect. De adviesbrief aan de tsaren van 1690 uit het vorige
hoofdstuk is hiervan een voorbeeld. Deze was pro forma aan Van Keller geschreven, maar de inhoud en formulering was verder geheel tot de tsaren gericht.
In de 21 jaar van zijn aanwezigheid had Van Keller zo’n rijke kennis en ervaring
opgebouwd dat het na zijn dood in 1698 nog zeker twee jaar duurde voordat
men in Hendrik van der Hulst – een van de tolken van Peter tijdens zijn bezoek
aan de Republiek – een geschikte plaatsvervanger vond.

Verzwijgen van informanten
Dat Witsen aan Cleyer, De Jager en Van Keller de eer van hun werk gunt sprak
niet zo vanzelf. Vermoedelijk was hun rol algemeen bekend en had hij te veel
aan hen te danken om hun naam achterwege te laten. Want voor het overige
betoont Witsen zich opvallend terughoudend in het noemen van personen
van wie hij een brief of bericht had gebruikt. Meestal noemt hij de auteur zelfs
helemaal niet en bedient hij zich liever van korte, weinig zeggende omschrijvingen als ‘Zeker geloofwaerdig Heer’, ‘Een aenzienlijk en geleerd Heer’, ‘Een
ervaren persoon’, ‘Zeeker mijne bekende vriend’. De kwestie van het stilhouden van de naam werd al eerder tegen het licht gehouden in verband met zijn
vriend en verwant Andreas Winius. De vraag was toen of hier van voorzichtigheid sprake was, of van eerzucht, of dat misschien een verkeerd beoordelen
van hun relatie daarmee te maken had.
Van de op Ambon levende koopman-geleerde Georg Everhard Rumphius
citeert Witsen in Architectura Navalis (1690) één bericht op diens naam over
het Indische volk ‘badjo’s’ of ‘wadjo’s’.75 Waarom, zo kan worden afgevraagd,
laat Witsen dan wel zijn naam achterwege in een lange bijdrage over de toestand
van de Kop van Nieuw-Guinea in Noord en Oost Tartarije? Vanwege Rumphius’
beeldende manier van schrijven en bekendheid met zijn in 1684 geschreven
Antwoordt en rapport op enige pointen uijt name van seker heer in ’t Vaderlant,
was het mogelijk Rumphius’ auteurschap te identiﬁceren van het door Witsen
geciteerde ‘dubbelt van een Brief, die aen mij uit Amboina, tot bericht over
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Portret van de Indische Plinius,
Georg Everhard Rumphius
(1628-1702), ook wel de blinde
ziener van Ambon genoemd.

het landschap Nova Guinea, en Hollandia Nova, of het zoo genaemde Zuid-land
is geschreven’.76 Opnieuw luidt de vraag: wat bewoog Witsen om hier zijn naam
niet te noemen? Voor het vinden van een antwoord is het goed de versie van
Witsen naast die van Rumphius te leggen. Dan blijken er meteen een paar opmerkelijke verschillen in de tekst te kunnen worden vastgesteld. Behalve verandering in spelling en nu en dan in de wijze van stellen heeft Witsen ten eerste
alles achterwege gelaten wat aan de expeditie van Johannes Keyts van 1678 refereert – dezelfde tocht waaraan ook Klaas Vlaming deelnam, met wiens getuigenis van een moordpartij door Papoea’s onderhavig boek begint. Ten tweede
blijken alle verwijzingen te zijn geschrapt waar gesproken wordt over ‘oude’ of
‘nieuwe’ kaarten van het gebied. Ten derde is alles weggelaten wat op commercie betrekking heeft, hier met name de handel in ‘massooi’ of boombast, een
product dat alleen in Nieuw-Guinea kon worden gevonden. En tot slot liet
Witsen een uitlating met betrekking tot een bepaalde proef in samenhang
met Rumphius’ lidmaatschap van het Col le gium Naturae Curiosorum weg.
Witsen voegde er echter ook een passage aan toe, namelijk een citaat uit het
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werk van Marco Polo over de reuzenvogel ‘Ruc’, die in staat was zonder hulp
een olifant op te tillen. Witsen voelde zich daartoe geroepen omdat Rumphius
hiermee de mythische vogel garoeda vergeleek.
Witsen censureerde dus kortom alles wat wees op activiteiten van de voc in
Nieuw-Guinea, evenals de personen die hierover inlichtingen zouden kunnen
verschaffen. 77 Misschien had deze strenge censuur er ook mee te maken dat
kort voordat Witsens tweede editie van Noord en Oost Tartarije werd gedrukt, tevens de kwestie over het al dan niet publiceren van Rumphius’ Ambons Kruydtboeck speelde. Aanvankelijk werd vanwege de gevoeligheid van de inhoud
door het voc-bestuur in het jaar 1700 hierover negatief beslist, ook al had het
Rumphius eerder alle gelegenheid geboden zich aan dit werk te wijden. Wel iswaar werd deze beslissing in 1702 herzien, maar onder voorbehoud dat ‘alles
buyten kosten van de Compagnie’ diende te geschieden. Bovendien zou de
kamer Amsterdam de te drukken werken examineren ‘off en wat passagien in
desen moghten sijn, die men sou kunnen oordeelen tot naedeel van de Com pagnie te sullen strecken’, zodat die eruit konden worden gelicht. 78 Het weglaten van Rumphius’ naam lijkt hier dan ook inderdaad uit overwegingen van
voorzichtigheid en voorzorg vanwege de voc-handel te zijn ingegeven. Ken ne lijk had geen uitgever meer zin om op deze voorwaarden te werken, want
daarna zijn de boeken blijven liggen om eerst na 1741 – in zes delen en geredigeerd door Johannes Burmannus – het licht te zien.
Maar het is aannemelijk dat er in Witsens Tartarijeboek behalve informatie over de voc-handel nog andere overwegingen zijn geweest om de namen
van zijn zegslieden achterwege te laten. Zeker wanneer men bedenkt dat
Witsen ernaar streefde met hun ‘letterlijk’ opgevoerde eerstehands getuigenissen zijn werk veriﬁeerbaar en waarachtig te maken. Hoewel de onherkenbaarheid en wisselende etikettering van zijn zegslieden het verhindert hierin
een gerichte strategie te ontdekken, moet een ander belangrijk motief van
Witsen toch de bescherming van zijn informanten zijn geweest, hetzij op
eigen initiatief, hetzij op verzoek van de informant zelf. Met onachtzaamheid
en slordigheid dient overigens eveneens rekening te worden gehouden, misschien wel voortkomend uit zijn gewoonte altijd prudent te zijn met het openlijk geven van oordelen en noemen van namen. 79 Neem pater Couplet en zijn
Chinees, over wie op de pagina’s 104 en 966 inhoudelijk vrijwel hetzelfde wordt
beweerd. Maar in het eerste geval noemt Witsen vader Couplet als de vertaler
van de karakters op een Chinese kaart, in het tweede geval heeft hij het over
‘zeker geboren Chinees’ die hem met het vertalen ervan hielp en laat hij de hele
Couplet achterwege. Een overeenkomstige attitude vertoont Witsen ten aanzien van auteurs van wie hij het werk in manuscript ter beschikking had. Daar
lijkt vooral sprake te zijn geweest van nonchalance. 80 En wat te denken van
bijvoorbeeld de vier bladzijden lange verhandeling over ‘de Vliet Oxus’, die
van de hand van Herbert de Jager afkomstig moet zijn geweest, maar waarvan
Witsen het auteurschap doel bewust achterwege liet, net als bij al die andere
verslagen over Perzische aangelegenheden? In dit geval is niet langer sprake
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van voorzichtigheid, voorzorg of slordigheid. Eerder lijkt arrogantie de kwestie te zijn geweest – want Witsen had er met zijn protectie tenslotte toch voor
betaald?
Toch is er wel een zeker patroon in de verzwijgingen te ontdekken, bijvoorbeeld door naar landstreken afzonderlijk te kijken. Kijkt men bijvoorbeeld
naar Witsens relaas van Siberië, dat met circa honderdvijftig bladzijden het uitgebreidste onderdeel van het boek vormt, dan blijkt hij naast ‘Nikipera’ – door
hem geafﬁcheerd als ‘zeker Pools reiziger’ – alleen Fjodor Golovin, gouverneur
van Siberië en later hoofd buitenlandse zaken, als bron met naam en toenaam te
hebben aangeduid. Witsen leerde deze bojaar kennen tijdens diens bezoek aan
de Republiek tussen 1697 en 1698, een tijd waarin hij met hem talloze gesprek ken had gevoerd. Na Golovins terugkeer werden die voortgezet in een geregelde correspondentie. In ruil voor diensten van Witsen aan het Russische Rijk
verschafte de vorst Witsen de informatie die hij nodig had voor zijn Tartaarse
geograﬁe. Opmerkelijk is dat hij hem ook veel gegevens over de legering van
troepen soldaten gaf. Maar ondanks Golovins openheid worden – afgezien
van enkele aanhalingen van ‘Nikipera’ – naast deze vorst geen andere informanten bij naam genoemd. Wie was dan die ‘Nikipera’? Achter deze naam gaat
de Mos kovische gezant naar het hof van Peking Nikifor (Joeri) Veniukoff
schuil.81 Het is daarom aannemelijk dat diens verslag van zijn wederwaardigheden eveneens door Golovin aan Witsen is toegespeeld. Aangezien Witsen
de meeste informatie van niet-Russen ontving, maar er in Rusland een virulente afkeer en jaloezie ten opzichte van buitenlanders heerste, lijkt het motief voor het weg laten van namen met betrekking tot Siberië vooral bescherming van de informant te zijn geweest.
Maar wanneer Witsen de argumenten voor en tegen de mogelijkheid en
wenselijkheid van een noordelijke doorvaart naar Indië geeft en zich met vele
anderen de voor de commercie belangrijke vraag stelt of Nova Zembla nu wel
of niet een eiland is, dan is hij juist wel secuur in het vermelden van de identiteit van al die Neder landse schippers die hij gesproken had en die in de poolzeeën op walvis- en robbenvangst waren geweest: Theunis Ys van Amsterdam,
‘zeer ervaren zee-man, die als schipper lange jaren op Groenland heeft gevaren’ en aan wie hij in 1680 het kaartontwerp van de kust tussen Kaap Kanin en
de monding van de rivier Pet s jora dankte; Willem de Vlamingh van OostVlieland (reeds bekend); de ‘heel-meester Mattheus Ybocking, [...] ter
Walvisch-vangst uitgevaren’; 82 Cornelis Pietersz. Snobbeger, ‘schipper van
Vlieland, op de walvischvangst uitgerust geweest’; Willem Ys, ‘in zijn leven
burgemeester op het Oost-Vlieland’, die voet aan wal in IJsland had gezet;
schipper N. de Lange, ‘welke veel jaren op Groen land ter Walvisch vangst
heeft gevaren’; enzovoorts – hoewel Witsen oudergewoonte ook ‘een geloof waerdige Zee-man’ en ‘Zeker Groenlandse schipper’ aan haalt. Zelfs een Rus
geeft hij nu het woord: ‘Rodsvan Ivanof, stuurman van een Rusch Vaertuig,
die veele jaren achter een, van Archangel aen de Kust van Nova Zemla, en door
het Waigats, op de Robbe Visscherij heeft gevaren.’ Het is niet moeilijk te be-

248

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

denken waarom deze zeelieden nu wél met hun naam in zijn boek konden worden gezet. In de eerste plaats traden zij onafhankelijk op en liep de handel
van de Republiek door hun uitspraken geen gevaar. In de tweede plaats was
het oordeel van deze ervaren lieden over de noordelijke route van groot gewicht, terwijl bovendien bij het ter perse gaan van het boek de meesten nog
om hun mening kon worden gevraagd. De kwestie was immers ook na de mislukte tocht van Heemskerk en Barentsz in 1596 uiterst actueel, ook voor andere landen. Zo hadden in 1664, ten tijde van Witsens reis naar Moskovië, een
aantal schippers en reders – vergeefs – een verzoek bij de Staten ingediend om
bijstand voor een expeditie teneinde de doorvaart te onderzoeken. 83 Twaalf
jaar later hoopte de Engelse koning Karel ii de primeur te behalen met de
route bovenlangs – tot Witsens enorme frustratie onder andere op basis van
gegevens die Vossius van hem naar de Royal Society had gestuurd. Door de
overhaastheid van Karels actie waren er veel slachtoffers gevallen. En nog ‘weinig tyd geleden’ aldus Witsen, hadden de Russen zelf ook een expeditie laten
uitgaan, die met vier overlevenden echter eveneens op een ramp was uitgelopen doordat ook zij weer noodgedwongen op Nova Zembla hadden moeten
overwinteren.
Overigens kent Witsens werk nog heel wat andere slordigheden, vooral in de
weergave van auteursnamen, de wijze van tijdsaanduiding of de talrijke herhalingen van eenzelfde mededeling. Hierop zal eveneens kort worden ingegaan.
In het verbasteren van namen was Witsen werkelijk een meester. Zo maakt
hij, om het bij twee voorbeelden te houden, van Pjotr Ivanovitsj Godoenov, de
gouverneur van Siberië onder wiens leiding de eerste kaart van dit gebied tot
stand kwam, ‘Peuter Ivanowits Lion-doenova’, en van Afanasy von Beiton, een
adellijke Pruisische militair die omtrent vijftig jaar in Siberische ballingschap had verkeerd, ‘Ophanassi Baiton’ of ‘Athanasius Bouton’.84
Wat de tijdsaanduiding aangaat neigde Witsen er naar te schrijven vanuit
zijn eigen standpunt of perspectief. Dit geeft bijvoorbeeld de volgende in de
marge geplaat ste opmerking te zien: ‘Men verwacht noch in dit Jaer de voltrekking van deze beloften.’ Hij vergeet hier dan aan te geven welk jaar het is
als hij deze notitie plaatst. Hetzelfde geldt voor: ‘Het is ruim dertig of veertig
Jaer, dat het uiterste gedeelte des Landschaps Dauria onder het Moscovisch
gezag is gebragt.’ Het was Witsen niet onbekend dat zijn tijdsperspectief verwarring kon scheppen, omdat hij in een aantal gevallen de tijdsaanduiding er
later weer aan toe heeft gevoegd. Zo plaatste hij bij de zinsnede ‘te dezer tyd,
en na dat dit Werk tot hier toe was afgedrukt’ in de marge het jaartal 1704.
Doordat hij ook steeds maar stukjes tekst tussen het oorspronkelijke verhaal
bleef voegen, kunnen dergelijke data nogal variëren, zelfs op één pagina. Zo
werd bij een waarneming die ‘onlangs’ was gedaan in de marge ‘1690’ toegevoegd, terwijl even verderop naast ‘heden’ het jaartal 1694 staat. Kennelijk was
Witsen zo geabsorbeerd door het actuele moment van schrijven dat hij moeite
had zich in een toekomstige lezer te verplaatsen. Gelet ook op zijn onvermo-
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gen om zijn werk los te laten en naar buiten te brengen toen het eenmaal was
gedrukt, is dit een interessante vaststel ling. Maar ten aanzien van tijdsaanduidingen kent zijn werk meer slordigheden. Het verbazendst is wel de datering van zijn verblijf in Moskou, dat hij consequent in 1666 laat plaatsvinden,
terwijl vast staat dat hij op 12 augustus 1665 in Amsterdam was teruggekeerd.
Witsens tekst verbaast tevens door de talrijke herhalingen. Wanneer hij
ten aanzien van ‘Jesso’ (Hokkaido) een verslag van François Caron weergeeft,
doet het bijvoorbeeld vreemd aan dit in uitgebreidere vorm, maar doorspekt
met identieke formuleringen, van ‘die van het Hollands Oost-Indisch schip
Kas trikum’ uit 1643 ernaast tegen te komen. Het opperhoofd Caron had zich
immers op de getuigenis van deze scheepslui verlaten.85 Witsen was, zo blijkt
overduidelijk, alleen op vergelijking van feitelijkheden uit, niet op analyse of
synthese, omdat hem van zo’n afstand daartoe de deskundigheid ontbrak. Om
objectief te blijven placht hij alle beschikbare, bij voorkeur eerstehands infor matie naast elkaar te zetten, dan kon de lezer zelf uitmaken wat van zijn
gading was. In de marge geeft Witsen dan soms commentaar, met name als het
over discutabele cartograﬁsche kwesties ging. Het is daarom niet verrassend
dat je dezelfde houding terugziet in zowel de aanbieding van de kaarten als de
naamgeving van locaties.86 Maar de vele tekstherhalingen waren ook te wijten
aan het feit dat Witsen voor zijn tweede editie de oorspronkelijke tekst uit 1690
had laten staan en de nieuw bijgekomen informatie ertussen heeft geplakt.
Deze werkwijze had uiteraard zijn weerslag op de kwaliteit van de tekst, die zo
nog meer versnipperd raakte dan hij al was, terwijl Witsen ook zelf gaandeweg
het overzicht verloor.

Nova Zembla en de noordelijke vaart naar Indië
Zoals al eerder werd gezegd, vormde het startpunt van Witsens geograﬁsch
onderzoek de vraag of Nova Zembla al dan niet een eiland was. Als het inderdaad een eiland was, dan zou naar een kortere noordelijke route naar OostIndië kunnen worden gezocht. Begin jaren zeventig meende Witsen het bewijs
te kunnen leveren dat Nova Zembla vast aan het land zat op grond van het getekende kaartje van een cartograaf van de tsaar, ‘Panelapoetski’. Witsen achtte
de waarde ervan zo groot dat hij het naar Isaac Vossius opstuurde, die ervoor
zorgde dat het kaartje met een eigenhandig vertaalde tekst in 1674 in de Philosophical Transactions werd afgedrukt. Behalve de talloze kustproﬁelen en
kaarten van het gebied rond ‘Waygats’ (het eilandje ten zuiden van Nova Zembla) in zijn boek draagt ook Witsens eigen grote wandkaart er de openlijke
sporen van dat het zuidelijk gebied van Nova Zembla in het begin al zijn aandacht had. Immers, de middenmeridiaan of noordzuid as loopt hier niet zoals
gebruikelijk over het midden van de kaart, maar is veel westelijker, op 87 graden dwars over het noordelijk deel van het eiland geplaatst. De lay-out van de
kegelprojectie raakte daardoor geheel uit het lood. Hieruit kan onder meer wor-
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den geconcludeerd dat Witsen pas in een gevorderd stadium de grote wandkaart met de noordoostelijke kustlijn heeft uitgebreid. Over het resultaat van
zijn kaart met betrekking tot Nova Zembla schrijft Witsen:
In mijn Kaert is de Zee-kust van Zemla, volgens bericht van [...] schipper
Vlamingh, vry wel gelegt, wat de gedaente aengaet; doch de breete en lengte
zijn voor een groot gedeelte aldaer mede na zijn gevoelen niet al te wel waer
genomen, die voor als noch niet hebbe derven veranderen, maer tot nader
en beter bericht behoude, om dat zulks enkel steund op zijn ondervinding
alleen, en dat ik zoo grooten getal van oude voorgangers heb gevolgt, […] wes
ik niemand aenrade, doch ernstig afrade, loffelijk op mijn Kaert, of die van
iemand anders, t’zeil te gaen.87

Die les had hij wel geleerd. Zowel Witsen als Van Nierop – in zijn in 1676 verschenen Kunst der Stuurlieden – had zich destijds in hoofdzaak op de onderzoeks resultaten van schipper Cornelis de Vlamingh verlaten. Het wachten was op
de bevestiging van andere zeelieden.
Hoewel Witsen zijn wandkaart alleen naar het oosten en zuiden heeft uitgelegd, had hij ook kaarten van het westelijk gelegen Moskovië ontworpen.88
Misschien lag het ooit in zijn bedoeling die naast elkaar als één kaart van het
Russische Rijk te projecteren. Dat zou dan nog een ander argument zijn voor
de aanwezigheid van de noordzuidas over het geheel westelijk van de kaart gelegen Nova Zembla. Maar mocht dit zo zijn, van dit idee is hij kennelijk afgestapt zoals ook zijn boek laat zien, waarin Moskovië geheel buiten beschouwing is gelaten.
Tot het onderzoek naar de noordelijke doorvaart hoorden uiteraard ook de
vragen of Tartarije vast zat aan Amerika, en of Jesso (Hokkaido) een eiland was
of ook aan Tartarije of Amerika was gehecht. Witsen was ervan overtuigd dat
Jesso een eiland was, maar dat het wel deel uitmaakte van Tartarije gezien de
talrijke overeenkomsten in taal en volksgebruiken. Maar ook al vermoedde
hij dat er een zeestraat tussen Azië en Amerika lag, hetgeen bijvoorbeeld bewezen leek door walvissen die met pijlpunten van Groenlandvaarders in Japan
werden aangetroffen, dan nog ried hij met een lange reeks argumenten ten
sterkste de route af ‘om ’t groot gevaer dat ’er in steekt, van Schip en Lijf te verliezen’.89
Ook over de kartering van de Aziatische kusten houdt Witsen een ﬂinke slag
om de arm, omdat deze nog alleen steunde op onbetrouwbare berichten:
[...] behalven dat de zee-kusten, de geheele Tartaersche zyde langs, tot Korea
toe, niet zo net zijn gelegt, dat ’er iemand staet op maken kan, vermits de
onderrichtinge daer van, alleen door zulke menschen is, die van breete of
lengte geen kennis hebben, wes ik dezelve ﬂaeuw in de Kaert, en als niet vast
bekent, vertoone, zoo ten aenzien van haer strekking, als lengte en breete.
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Witsens voornaamste argument om de route boven of onder langs Nova Zem bla naar Indië niet te nemen, betrof uiteindelijk niet meer de hoedanigheid
van Nova Zembla, maar de lange duur van de tocht, waardoor er in welk seizoen dan ook altijd ijs is dat de doortocht verspert. ‘De vaert Noorden om,
achter Nova Zemla, of door Waigats,’ zo hamert hij keer op keer, is ‘myns oordeels na Indien, niet doenlyk’.90

Voortgang. Behandeling van de informatie
Een boek uitgeven als aanvulling op de kaarten had vooral het voordeel dat
Witsen hierdoor in staat was zijn vele aarzelingen – over afstanden, lengte en
breedtegraden en correcte naamgeving bijvoorbeeld – van argumenten te
voorzien; bovendien kreeg hij zo de gelegenheid nog correcties op de reeds
verschenen kaarten te geven. Daarom noemde hij zijn boek Noord en Oost
Tartarije ook wel de ‘Commentariën’. Uit dit boek kan dan ook voor een deel
Witsens besluitvorming worden gevolgd die tot de kartering heeft geleid. Maar
hoe de toegepaste techniek was is niet bekend, zoals überhaupt de kennis
over de werkwijze van kaartenmakers uit vroeger tijden nog altijd gering is.
‘Little information is available from which to construct the process preceding
the ultimate print ing of the maps,’ schrijft ook de kaarthistoricus Koeman.
Witsen is naar zijn mening de enige van wie zo veel informatie over zijn bronnen beschikbaar is, maar ook die onthullen weinig over de toegepaste cartograﬁsche techniek. ‘It is a striking fact that hardly anything has been pu b lished regarding the working methods of the cartographers of that period.’91
Welke stappen Witsen had ondernomen om tot een zo getrouw mogelijke invulling van de topograﬁe te komen, kan echter wel uit zijn boek worden vastgesteld. Namelijk door:
– Het toepassen en vergelijken van alle beschikbare kaarten over het
desbetreffende gebied, dat wil zeggen van cartografen uit de Nederlanden
en andere Europese staten, van reizigers en vooral ook van kaartenmakers
uit het gebied zelf.
– Aan ter zake kundige reizigers – gezanten, kooplieden, missionarissen –
verzoeken hun route op te tekenen.
– Schippers verzoeken metingen te verrichten en paskaarten te maken.
– Vragenlijsten mee te geven aan reizigers.
– Reizigers te vragen zijn kaarten te toetsen.
– Literatuur erop na te slaan.
– Van alles minstens dubbele bevestiging te zoeken.
– Het resultaat voor te leggen aan wiskundigen, cartografen en andere
deskundigen; dit deed Witsen in ieder geval aan Alexander de Bie,
Dirk Rembrandtszoon van Nierop en Burchard de Volder, maar ook aan
bijvoorbeeld tsaar Peter, Fjodor Golovin en Philip Couplet.
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De talrijke geschreven bronnen die Witsen voor het ontwerpen van de kaart
had gebruikt, citeerde hij om ‘de landschappen en plaetzen daerin begrepen’
te beschrijven. Hiervoor had hij geput uit ‘oude en nieuwe’, dat wil zeggen
klassieke en recente werken (‘doch weinige’), en bovendien uit ‘ongedrukte’
boeken – dat wil zeggen manuscripten – van Arabische geografen en Griekse,
Servische en Poolse monniken. Verder ondervroeg hij in Amsterdam iedereen
die een grote reis door voor hem interessante gebieden had gemaakt, waarbij hij
onderscheid maakte tussen verhalen van ‘ooggetuigen’ en ‘oorgetuigen’, dat
wil zeggen informatie uit de eerste of de tweede hand.
Witsens talenkennis beperkte zich tot het Nederlands, wat Frans, Latijn
en een klein beetje Oudgrieks. Daardoor moest hij zich voor andere talen op
vertalers verlaten. Voor Chinees ging hij bij Chinezen in Batavia te rade.92 In ten
minste twee gevallen kreeg hij ook nog van een Chinees bezoek aan huis, van
wie Tsiu Bi-ya, een medicus die in 1711 met de gouverneur-generaal Joan van
Hoorn was meegekomen, teruggekeerd in Batavia eveneens vertaalwerk voor
hem is gaan verrichten. In 1714 verzocht Witsen hem het ‘Monumentum Sinicum’, dat wil zeggen de werken van Confucius, te vertalen. Kennelijk was hem
ontschoten dat de jezuïeten deze taak al dertig jaar terug hadden geklaard.
Over het Russisch spreekt hij zich niet uit, maar gezien zijn goede contacten
met de Russische handelshuizen in de stad, vormde deze taal geen probleem.
Daarnaast vertaalde Herbert de Jager veel werk voor hem uit het Perzisch en
Arabisch. Ook hij kreeg herhaaldelijk opdracht tot het vertalen van hele boeken. Genoemd worden ‘Hhamdullah Mustauﬁ Khazwini’s Landbeschrijving
van Perzië’, een ‘algemene’ landbeschrijving van Perzië door ‘Aboe Lhasen,
zoon van Ali Dzurdzjani’, en een ‘Persiaensch dag-register’ van een gezantschap
naar China ‘op ons verzoek uit Sina overgebracht en ter hand gestelt’.93 Na de
dood van De Jager in 1694 was hij gedwongen gebruik te maken van andere
vertalers. Hieronder was ‘een seer bequaem jongman, die turx, persiaens en
armenis sprak.’ Maar op 6 juni 1713 schrijft hij Cuper dat deze tolk net was
overleden, ‘dat mij seer rouwt’.94

Moeilijkheden bij het karteren
Tot de ergerlijkste problemen waar Witsen zich in zijn onderzoek voor zag gesteld, behoorde dat hij niet zelf de poolshoogte kon nemen om de juiste geograﬁsche breedte van een plaats te kunnen vinden. Ook voor het vaststellen
van de mate van ‘miswijzing’ of afwijking van het kompas en de correcte meting
van onderlinge afstanden was hij afhankelijk van anderen. Op de laatste kwestie gaat hij uitvoerig in naar aanleiding van de maat van de Russische mijl of
werst (‘wurst’). Zo heerste al grote onduidelijkheid over hoeveel werst nu
een graad uitmaakte, want hoe lang was feitelijk een werst? Daar kwam bij dat
veel van de afstanden tussen plaatsen afkomstig waren van schattingen door
boeren:
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[...] die ze nooit gemeten hebben, als gaende te voet of te paerd, in de zomer,
of winter, ’t welk een groot onderscheid maekt, wes daer op de beste staet
niet is te maken, wordende in Siberien de afstant der plaetzen mede veeltyds
gerekent by heele of halve dag reizens, by weken en maenden: en alzoo het
zeer veel verschild, of men reist by zomer of winter, over berg of vlakte, tegen
of met stroom, over water of land, zoo is wel af te nemen, dat naeuwkeurig
heeft moeten gelet worden, om de afgelegentheden der plaetzen in deze
gewesten wel te treffen. De wegen omtrent de Ukraine zijn door [afstands]steenen vry wel afgemeten, doch die in Siberien veel door gegiste oude
wursten.

Zelfs werden op sommige plekken in Siberië afstanden tussen plaatsen gemeten door middel van het stembereik, dus tot ‘een schreeuw’ niet meer te
horen was. Door middel van zogeheten ‘wegwijzers’ staan in Noord en Oost
Tartarije daarom door het hele boek heen berichten van reizigers aangehaald
over afstanden die in tijd (dagdelen) en wersten zijn uitgedrukt.
Daar kwam nog als ander probleem bij dat de geograﬁsche kennis van autochtonen niet in een kaart kon worden omgezet, omdat zij ten enenmale het
begrip van een plattegrond ontbeerden. Anderzijds kenden Chinezen weer wel
het begrip ‘kaart’, maar stonden ze onverschillig tegenover lengte- en breedtegraden. En ook kenden veel mensen het gebruik van het kompas niet. In één
geval loste Witsen dit probleem op door van eenzelfde streek drie verschillende
kaarten te geven, wat hij vergezeld deed gaan van het praktische commentaar:
‘Elk heeft hare waerheden.’ Ditzelfde principe paste hij ook in de tekst toe
door alle berichten die hij van bijvoorbeeld een streek of volk had vergaard
vrijwel zonder commentaar naast elkaar te plaatsen.
Wanneer Witsen met tegenstrijdige topograﬁsche berichten geconfronteerd werd, toont hij ook psychologisch inzicht. In het geval van een onvindbaar riviertje, dat genoemd werd in het befaamde reisverslag van Adam
Olearius, ging hij ervan uit dat deze voor de gek moest zijn gehouden. Mensen
werden immers van al dat doorvragen moe, waardoor ze geneigd waren dingen te zeggen die de ondervragers graag horen wilden. ‘Oliarius kan misschien in dit stuk van den geenen, die moede waren, te veel gevraegt te worden, misleit zijn, dewelke om hem te behagen, eindelyk zoodanige rivier of
gracht toegestaen hebben.’ Witsen was het riviertje op zijn reis niet tegengekomen, ‘noch [is het] aen eenige Menschen hier ter plaetze bekent’.95
Eveneens leverden de steeds maar wijzigende namen van plaatsen en
streken moeilijkheden op. Vergelijking van topograﬁsche aanduidingen in
de taal van de regio met de vertrouwde oude klassieke schrijvers was dan ook
zinloos, constateerde Witsen, ‘’t zy zulks door verwoesting, of verwisseling
der namen toegekomen is, [...] ja geheele Landschappen en Volken, in de
oudste Land-beschryvingen bekend, heden met hunne oude benamingen
niet te voorschyn zijn’. 96 Aan de eerste schrijver over de Tartaarse landen,
Marco Polo, had hij evenmin iets:

254

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

Wij hebben uit onze Kaerten achter gelaten veele dier plaetzen en steden,
welke in grooten getale by Markus Paulus de Venetiaen zijn beschreven, en
aengeroert, die omtrent het jaer 1265 met de Tartaren in Sina is doorgeboord,
ter oorzake dat hy de rechte afgelegentheit, of afstant, beneffens hunne hoogte
en breete niet heeft getroffen, of aengeroert, en om dat zedert die tijd zoo groote
verwoestingen in deze landen zijn geweest, dat genoegzaem gezegt mag worden,
den eenen steen op den anderen aldaer niet te zijn gebleven; als ook, om dat
de benamingen van plaetzen, volgens des lands wijze, steeds veranderen, zoo
wel van ouds als heden, en na de Heerschers wil en wel-gevallen genoemt.

Met grootschalige verwoesting was Witsen zelfs nog onlangs geconfronteerd
in verband met de eliminatie van het vorstendom Altin:
Het vorstendom Altin, wil men dat te dezer tyd, en na dat dit werk tot hier toe
was afgedrukt [in de marge: 1704], geheel nu is verdeelt, uitgestorven en
verstrooit, zo, dat gelijk het voor dertig jaren, een zeer vruchtbaer landschap
was, wiens vorst, of kleine konink zich meest altoos stil, en op eene plaetze
onthielt, nu zijne naem is verduistert, en zijn onderdanen onder nabuurige
vorstendommen zijn vermengt.97

Dergelijke voorbeelden groeiden voor Witsen uit tot een symbool van de veranderlijkheid van de wereld en bevestigden dat alles uiteindelijk maar ijdelheid was.
Had dit alles nog met menselijk handelen te maken, de klimatologische
omstandigheden vormden een ander vrijwel onoverkomelijk probleem. De
grootse belemmering voor een nauwgezette kartering was de barre kou en het ijs.
Talloze expedities in opdracht van het Russische hof strandden door het
doodvriezen van de reizigers. Daarbij waren de noordelijke zeeën gedurende
grote delen van het jaar bevroren of onbevaarbaar door ‘afschuwelijke’ ijsschotsen. Hoe verder naar het noordoosten, hoe moeilijker het daarom werd
de kustlijn af te varen en op te meten, zoals de antieke benamingen van ‘Caput
Celticum’, ‘Caput Scythicum’, ‘Caep Tabin’ en ‘Tazata insula’ al suggereren.
Zolang er geen nieuwe informatie werd aangedragen, hielden cartografen het
bij de oude geograﬁsche aanduidingen van de Romeinen, en Witsen was hierop
geen uitzondering.

Andere drijfveren
Behalve de ontdekking van een noordelijke doortocht naar Indië ten behoeve
van de handel had Witsen nog andere drijfveren voor zijn geograﬁsch onderzoek. Zo stelde hij zich een cartograﬁsch en geschreven overzicht ten doel
waarin alle handelsmogelijkheden stonden aangegeven, variërend van reisroutes tot een topograﬁe van koopwaar. En voorts wilde hij te weten zien te
komen hoe de mondiale verspreiding der rassen en volken had kunnen plaats-
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vinden. Nauw hieraan verbonden was de studie naar verwantschappen in
taal, godsdienst en gebruiken. Gevoegd bij Witsens ongebreidelde weetgierigheid vormden deze motieven een vrijbrief om zich met ogenschijnlijk zeer
uiteenlopende kwesties bezig te houden.
Uiteraard waren zijn onderzoeksmogelijkheden afhankelijk van de relaties
die hij op een bepaalde plek bezat. Vanwege zijn vriendschap met bijvoorbeeld
gouverneur Laurens Pijl op Ceylon had hij op dit eiland veel onderzoek kunnen laten doen, zoals naar volksplantingen van Chinezen daar en de lokale
vaartuigen met hun respectieve afbeeldingen en maten. Ook had Pijl voor
Witsen alles wat bijzonder was op de berg Adams Piek laten uittekenen, en
nog meer zaken, waarvan de kennis niet is overgeleverd omdat dit in de correspondentie met Cuper niet aan de orde kwam. 98 Naast Pijl bezat Witsen op
Ceylon nog andere vrienden, ‘dien ik dienst hebbe gedaen’, zo schrijft hij aan
Cuper, zo dat hij zelfs nog in 1714 order gaf ‘om de groote vervallene stat op
Ceylon of enige delen van dien te doen aftekenen’. 99 De paar lijsten met vra-
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De berg ‘Mockraegell’ of Adamsberg in
Ceylon, in 1713 getekend en beschreven
door de proponent Willem Conijn
(Kopie Cuper, 74,5 x 54 cm). Op deze
berg bevonden zich boeddhabeelden
die Cuper voor Adam en Eva en hun
kinderen aanzag.

gen van hem die – met het antwoord – bewaard zijn gebleven, getuigen van de
veelomvattendheid van zijn wensen. Zo wordt in de lijst die de raad van Indië
Anthony Hurdt kreeg toegestuurd onder meer gevraagd om ‘Caerten en
Journalen van vreemde tochten en landen tot nog toe in onse werelt onbekent,
item afteijckening van vreemde menschen, dieren, planten.’ Verder werd ook
verzocht om ‘Chinese Caarten van haer lant Tartarien, Jeso en Japan’, of: ‘Nader
kennis van Java, en off desselfs inwoonders Japanse colonien sijn?’ 100
Sommigen maakten zich met korte antwoorden ervan af, maar daar stonden soms ook weer deskundige ﬁguren als Rumphius tegenover, die uitgebreid
en met kennis van zaken respondeerden. Veel van dit materiaal kon uiteraard
geen plaats krijgen in Witsens boek, niet alleen omdat de onderwerpen te ver
buiten de doelstellingen van Noord en Oost Tartarije lagen, maar vooral ook
omdat hij geen puf meer had voor nog eens een derde editie. Duidelijk is wel
dat de informatie in het boek ook uit cartograﬁsch oogpunt bezien een veel
aanzienlijker gebied beslaat dan de feitelijke wandkaart aangeeft. Maar al
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waren Witsens vragen ongelooﬂijk divers, naast het motief van de bevordering van de handel, hoorden ze ook tot het alomvattende concept, waarin kaart
en boek waren bedoeld als een eerbetoon aan de Schepper. Daarom ook sluit
hij elk deel af met de woorden ‘Soli Deo Gloria’ (Alleen aan God de Eer). Hoe
godsdienstig Witsen echter ook was, de bijbel wordt er in Noord en Oost Tartarije betrekkelijk zelden bijgehaald. Dat neemt niet weg dat zijn uitgangspunt
diep christelijk was en dat hij alles zo dit te pas kwam door een christelijke
bril bezag: het ontstaan van de aarde, de zondvloed, de verspreiding der volkeren en daaraan gerelateerd hun godsdiensten, talen en gebruiken.
Verspreiding der volken
Met het vraagstuk hoe de volken zich uit Azië naar Amerika en het Zuidland
verspreid konden hebben, hielden zich velerlei mensen bezig. Ook Witsen
wierp zich met overgave op de discussie. In Noord en Oost Tartarije wijdt hij er
een aparte beschouwing aan onder de titel ‘Bericht op de bevolking van
Amerika: waer by blijkt, hoe de zelve uit Noord-oost Asia of Tartarye geschied
kan zijn. Als mede klaerblijkelijk vertoog, op de Volk-planting der meest onbezochte Zuid-landen’.101 Ervan uitgaand dat ‘in het hart van Asia’ het Paradijs
had gelegen ‘en de Ark van Noach zich [daar] neder zette’, geeft Witsen twee
argumenten voor de manier waarop de verspreiding had plaats kunnen vinden, namelijk (1) door de onderling gunstige geograﬁsche ligging van eilanden,
en (2) de vroege bekendheid met de scheepvaart. Hierdoor hoefde ook in oeroude tijden geen afstand onoverbrugbaar te zijn.102 Degenen die kritiek op zijn
standpunt hadden, maakte hij uit voor ‘quaedwillige en plompen’. Zelfs zonder kennis van de grote zeevaart was duidelijk dat de vaartuigen die nu in het
Zuidland in gebruik waren, tot ‘bequame werktuigen hebben gedient’ om van
eiland naar eiland te varen, ‘werdende dus de mond gestopt’, zo meende hij,
‘aen den geenen die noodelooze zwarigheden trachten voort te brengen, hoe
’t menschelijke geslachte uit Adam, tot zoo ver afgelegen plaetzen, als Amerika
en het Zuid-land voort gesprooten zoude zijn’.
Dat de volksverhuizingen inderdaad via eilanden en scheepjes had kunnen
plaatsvinden, kon Witsen aantonen door te wijzen op zowel de overeenkomsten in raskenmerken die waren ontstaan door verhuizing en vermenging, als
het verschil in bevolkingsdichtheid tussen het dichtbevolkte China, dat dicht
bij de wieg der mensheid lag, en het ver daarvandaan gelegen spaarzaam bevolkte Zuidland, alsmede op gevonden overeenkomsten in taal en cultuur. 103
Hoe het dan met de huidskleur zat van deze lichte Aziaten die in het Zuidland
pikzwart waren geworden, daarvoor gaf hij als verklaring dat de kleur zich aan
het klimaat aanpast: ‘zoo dat, die het naest aen de Linie [Evenaar] zijn, het
bruinst van verw gevonden, en zelf[s] een zwart Mensch, die in een kout Land
werd geplant, in de derde of vierde teeling, gezegt werd te veraerden [zich aan
te passen] en een witter verw te zullen bekomen’.
Maar ook nadat het boek voor de tweede maal was gedrukt, liet de kwestie
Witsen niet los, zo blijkt uit zijn al eerdergenoemde brief aan de gouverneur-
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Door Witsen getekende uitheemse scheepsmodellen (Scheepsbouw en Bestier 1671
en 1692). Met zijn kennis over deze vaartuigen wilde Witsen bewijzen dat migratie
ook in oeroude tijden door middel van scheepjes plaats had kunnen vinden.

generaal Joan van Hoorn in Batavia van 23 oktober 1706. ‘Ik hebbe langen tijd
gespeculeert hoe dat de bevolkinge van het menschelyk geslagte in de verre
afgeleegen Zuijden Eijlanden, en vaste custe mooge syn gekoomen, dewijl
alle menschen volgens gods woord in Azia uijt Adam zyn gesprooten, en dat de
scheepvaart in de oude tijden niet soo bekend is geweest.’104
Waar Witsen maar niet over uitgedacht raakte, was hoe het mogelijk was
dat de mensen uit Azië zo geciviliseerd (‘gezedent’) waren, maar dat zij deze
beschaving niet meegenomen hadden naar het Zuidland, waarvan de bewoners
‘bijsterlijk woest, wild en naakt zijn’, nog afgezien van het kleurverschil van
wit of geelachtig tegenover pikzwart. Uit Amerika konden de Zuidlanders ook
niet afstammen, omdat men ten zuiden van de Straat Magellaan niets anders
dan een woeste zee vond. Zijn geloof was daarom dat de mensen die vroeger op
Banda, Ternate en de daaromheen liggende eilanden hadden gewoond, daar
twee eeuwen terug waren verdreven en zich op ‘Papoos Land en Nova Guinea’
gevestigd hadden. Daarom koesterden ze ook zo’n grote haat tegenover de
Europeanen, ‘en wel wonder is het dat Tasman in ’t Jaar 43 op Zelandia Nova
menschen vind die in huysen woonden en seer beleeft waaren, ook merendeels gekleed en van een geele en olijf Coleurde huyt’, schreef hij. ‘Lieve God,
van waar hebben die haar oirspronck.’
Klaarblijkelijk nam Witsen in zijn boek over zijn theorie over het bevolken
van het Zuidland een heel wat overtuigder houding aan dan hij feitelijk had.105
Woordenlijsten en de vertaling van het onzevader
In dezelfde brief aan Van Hoorn refereert Witsen trouwens ook nog aan de gevangen Papoea’s, dezelfde die later naar Amsterdam werden gestuurd. Hij
bleek meteen op de hoogte van hun vangst gebracht te zijn. Witsen verzoekt
de gouverneur-generaal te letten op taalovereenkomsten met de bekendere
Aziatische talen. ‘In dien de spraak dier personen, welken nu op Batavia zijn
gebragt, en aan Nova Guinea gevangen genoomen eenige overeenkomst mogt
hebben met enige bekende Indiaanse taalen dan zoude men daar uijt van
haar afkomste eenige gissinge konnen maaken, waar op Ik versoeke dat U Ed.
gestrenge gelieve agt te laten geeven. Als zij de duijts taal [= Nederlands] leren
zullen zij wel jets weten te seggen. Moght ik u Ed. gedagten over dit stuck we ten, daar de geleerden soo veel over hebben gespeculeert, het zoude mij plaisier zijn.’
Met het onderzoek naar verwantschappen tussen talen probeerde men
vooral te achterhalen of er nog restanten van de vroegste taal (Hebreeuws) in
kon worden herkend. Zo leerde men – dacht men – wellicht ook of het christendom in gebieden die nu ‘in diepe duisternis des Heidendoms’ verkeerden, er
ooit voet aan de grond had gehad. In Ceylon had Witsen hiervoor onder meer
zijn cliënt de proponent Willem Konijn aan het werk gezet. Deze schreef
Witsen 20 oktober 1714 vanuit Galle hoe het met zíjn taalonderzoek was gesteld:

260

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

Wat belangt de vrage of het Singalees eenighe relatie met andere oude taalen
en overblijfsels van ’t Grijcks heeft. Ik heb dikwils besig geweest met het
hebreus en de Singaleese wortelwoorden te vergelijken, dogh geen de minste
gelykformigheyd van het een met ’t ander bemerkt, ook niet met ’t gryks,
alleenlyk dit uijtgesondert, dat onder het oversetten van de historieboeken
van ’t Nieuwe Testament agt Singaleese woorden heb gevonden die met de
grykse in alle de consonanten niet alleen, synde in de vocalen en daer door in
de uijtspraak een weijnig verschil, maar ook in de betekenis met malkander
overeenkomen: het geen al vry merkwaardig is.

De brief was vergezeld van reeksen lettertekens en een beschrijving van de
beelden die te vinden waren op de berg Adams Piek. 106 Konijn gaf ook het manuscript van het door hem in het Singalees vertaalde evangelie van Mattheus
mee. Hiermee wilde hij laten zien hoe goed zijn best hij deed, want de brief be vat tevens een verzoek om promotie. Aan dit verzoek had Witsen overigens
ook vrijwel meteen gehoor gegeven. Daardoor kon Konijn na negen jaar proponent geweest te zijn, en in het bezit van ‘voorbeeldige getuigenissen’, in
1715 op last van Heren Zeventien tot predikant en leraar worden bevorderd.107
Onder Witsens clientèle zaten ook schippers die hij op taal- en volkenkundig onderzoek uitstuurde. Zo gaf Witsen nog in 1714 aan een schipper bevel
in Groenland inlichtingen in te winnen over Noorse christenen die zich daar
volgens ‘de Deensche Historien’ in oude tijden moesten hebben opgehouden.
De man verklaarde hem bij terugkomst, zo schreef Witsen later aan Cuper,
‘dat aldaer niets van die oude noortsche christenen te vinden is, alleen vijf of
ses woorden heeft hij gevonden te swijmen na het Noorts, of wel noorts te sijn.
Verders is er niet als wiltheyt. De spijs eeten sij raeuw, drinken traen, verbergen
sig des winters in huysen die genoegsaem onder aerde sijn, hebben swart hajr,
sijn bruyn geel, plat van aengesigt, en hebben geen tanden maer alle kiesen in
de mont.’108
Witsen had zijn best gedaan in Noord en Oost Tartarije zo veel mogelijk voorbeelden van talen en hun schrift te geven. Voor huidige taalonderzoekers zijn
die van veel nut, omdat zijn lijsten soms nog de enige schriftelijke vastlegging
van een taal uit vroeger tijd vormen. 109 Soms bevatten de lijsten ook instructies over het gebruik van de tekens en de uitspraak ervan. Een aardige opmerking aan het adres van Witsen is te vinden in een woordenlijst van het ‘Tanguts’:
‘Geeft Godt Goede gesonthyt aan den Borgermeester, en dat magh leven in
eeuwicheijt.’
Twee Duitse taalonderzoekers met wie Witsen correspondeerde, beiden
hofbibliothecaris, moeten in het bijzonder invloed op Witsens representatie
van taalvoorbeelden in Noord en Oost Tartarije hebben gehad. Naast lettersy stemen en woordenlijsten gaf hij namelijk ook voorbeelden van vertalingen
van het onzevader als tekst uit. Andreas Müller was hierin vermoedelijk zijn
inspirator. Müller was erin geslaagd op grond van dit gebed 66 voorbeelden
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Tangoets ‘a.b.c.’ met daarin de wens: ‘Geeft Godt goede gesonthijt aan den
Borgermeester, en dat magh leven in eeuwicheijt.’

Nederlands-Tangoetse woordenlijst en schrift.

van alfabetten in druk uit te geven.110 Na diens dood zorgde Gottfried Wilhelm
Leibniz, met zijn gedurig aandringen om hem zo veel mogelijk onzevaders in
Russische talen af te staan, voor een nieuwe impuls in Witsens taalonderzoek.
Vanwege Witsens nauwe betrekkingen met tsaar Peter had Leibniz uit geloofs idealistische overwegingen op 5 april 1698 zijn vier jaar eerder afgebroken
correspondentie met hem opnieuw leven ingeblazen. 111 Want sinds het bezoek van de tsaar en zijn Groot Moskovisch Gezantschap was Leibniz bezeten
van de gedachte om diens rijk te beschaven (‘débarbariser sa nation’) en Peter,
een christen immers, te overtuigen van het belang zich in te zetten voor de
zending in China. De kortste weg om evangelisten naar China toe te sturen was
de landroute over Rusland; aldus zou hij dan meteen ook de gehate jezuïeten
de pas afsnijden, die immers gedwongen waren de lange weg over zee te nemen.
Aangezien het hem niet lukte zelf in de buurt van de tsaar te komen, schreef
hij de burgemeester Witsen hierover aan. 112 Leibniz nam toen ook meteen de
gelegenheid te baat zijn hulp in te roepen voor zijn grootscheepse taalonderzoek aangaande de volken waarover de tsaar heerste of handelsbetrekkingen
mee had. Zijns inziens vormde de tekst van het onzevader de beste basis om
taalvergelijkingen te doen. Tussen de regels kon dan in bekend schrift een
woordelijke vertaling worden gegeven, terwijl zo bovendien in elke taal de lof
van de Heer zou worden uitgesproken.113
Tot 1704 ging hun correspondentie over deze en andere zaken betreffende
Rusland en Tartarije voort. Het is dan ook curieus dat in de veilingcatalogus
van Witsens bibliotheek geen enkel boek van Leibniz voorkomt, ook niet
Introductio ad codicem juris gentium diplomaticum (1693) dat Witsen van Leibniz
kreeg uit dank voor het ontvangen van zijn grote kaart. Er zijn nog zestien brieven van Leibniz bewaard, en twaalf van Witsen. Een aantal verkorte weergaven
hier van verschenen in 1717 in Leibniz’ postuum gepubliceerde werk Col lec tanea etymologica.114 Voor zover uit de correspondentie valt na te gaan, ontving
Leibniz gebeden in het Hottentots (twee), ‘Moegaals’ (Mongools), ‘Vogulits’,
‘Permisch’ (Perms), Samojeeds (twee) en ‘Ceremis’ (Tsjerkes sisch). Leibniz
had hem in 1698 ook de onzevaders in het Scytisch (!), Kalmuks en het Baskiers
verzocht, maar daar had Witsen niet aan kunnen voldoen. Witsens eigen boek
gaf gebeden in het ‘Ceremis’, ‘Permisch’, ‘Vogulits’, ‘Moegaals’ (drie), ‘Toen goes’, ‘Joekagiers’, ‘Jakuts’ en drie in het Samojeeds. Witsen had dus alle aan
Leibniz verstrekte gebeden ook in zijn eigen boek gezet, met uitzondering van
het Hottentots.115
Daarnaast ontving Witsen nog talloze andere specimina van onbekend en
oud schrift, die niemand hier ooit had gezien, waardoor ze ook niet te vertalen
waren. In zijn boek staan drie bladen met ideogrammen gereproduceerd, aangeduid als ‘Oude merkletteren in Siberie gevonden’. Ook daar ter plaatse was
niemand geweest die kon vertellen wat de betekenis was van die op steen gehouwen tekens, of door wie ze waren vervaardigd. Witsen en zijn geleerde
vrienden speculeerden er dan ook ﬂink op los. De plaat naast de ideogrammen,
‘Sibiersche Kruys-berg’, zegt genoeg over hun interpretatiekader. Het stelt een
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In Siberië gevonden oude merktekens. ‘Sibiersche Kruys-berg’.

reproductie voor van schilderingen gevonden op een rots bij ‘Pisa nets’, een
plaatsje dat niet ver van het ijzermijngebied ‘Vergaturia’ (Ver cho toerje,
58,54° nb, 60,50° ol) ten oosten van de Oeral ligt. In Pisanets hield men ze
voor ‘onbekende Letter-grepen, of Characters’. Witsen meende in de ideogrammen echter een vroegchristelijke voorstelling te ontwaren. Voor het onderzoek naar de verspreiding van het christendom beschouwde hij deze
vondst daarom van het grootste belang. Nauwkeurig beschrijft hij de locatie
en de afmetingen van de klip. Zelfs de naam van de tekenaar die de inscriptie
voor hem had overgenomen sloeg hij niet over. Dan schrijft hij: ‘Als ik dan deze
tot noch toe onverstaenbare Schilderye, aendachtig hebbe bespiegelt, zo en kan
daer niet anders aen zien, als dit den Berg Calvaria verbeeld, daer den Zalig maker word gekruist.’ 116 Van wat er op deze Kruisberg had afgespeeld, zag
Witsen op de tekening van alles terug: de twee gekruisigde moordenaars, Maria,
de soldaten, Christus’ graf, Jozef van Arimatea. Voor hem hét bewijs dat het
christendom zich in lang vervlogen tijden wel in Tartarije had gevestigd, maar
dat het op een gegeven moment was ‘uitgeblust’. Hier nu is het bekende spreekwoord van toepassing dat de wens de vader van de gedachte is.

d e p r a k t i j k va n w i t s e n s o n d e r zo e k

265

Ter afsluiting
Wanneer we nu de praktijk van Witsens geograﬁsch onderzoek samenvatten,
dan valt als eerste op dat Witsen alleen dankzij het systeem van patronage in
staat was zo’n omvattend onderzoek op touw te zetten. Door zijn krediet als burgemeester en voc-bewindhebber bezat hij de mogelijkheid een gevarieerde
groep mensen aan zich te verplichten. Deze vrienden en cliënten zaten over alle
delen van de wereld verspreid. Zij zorgden voor het materiaal waarvan zij meenden dat Witsen er behoefte aan had. De organisatie van dit relatienetwerk kende
een piramidale struktuur. Aan het hoofd stond uiteraard Witsen zelf; daaronder
volgden verschillende hoog in de maatschappelijke hiërarchie staande ‘agenten’, die elk op hun beurt ook over een eigen netwerk beschikten, enzovoorts.
Witsen stuurde deze agenten of zaakwaarnemers lijsten met vragen toe,
die zij op hun beurt weer doorschoven naar de in hun ogen capabelste ﬁguren. Omdat de kwaliteit van het antwoord sterk afhankelijk was van de gerekruteerde persoon, ontwikkelde Witsen allerlei vergelijkende tests die hem
het dichtst bij ‘de waarheid’ kon brengen, bijvoorbeeld door meerdere bevestigingen te zoeken.
Hoewel oorspronkelijk onderzoek en waarachtigheid bij Witsen vooropstond, blijkt hij zich in zijn boek van Tartarije, zodra het nieuwsgaring uit
voor de Nederlandse handel gevoelige gebieden betrof, juist allerlei ingrepen
te hebben gepermitteerd om zijn bron nen te verdoezelen. Niet alleen censureerde hij ooggetuigenverslagen, maar ook verzweeg hij geregeld de naam
van zijn berichtgevers. Voor een deel werd dit ingegeven door voorzichtigheid, bijvoorbeeld ter bescherming van voor de voc-handel geheime gegevens. Immers, door hun naam weg te laten kon via deze personen geen verdere inlichtingen worden achterhaald. Maar het gebeurde ook ter bescherming
van de informanten zelf, zoals in het geval van Siberië, op dat dezen niet als
spion zouden worden aangemerkt. Witsen lijkt zijn bronnen soms echter ook
uit eerzucht te hebben verdonkeremaand, en tot slot gebeurde het uit slordigheid en onachtzaamheid. Een van de consequenties van de veelomvattendheid van zijn onderzoek en zijn drukke ambtelijke werkzaamheden was dat
zijn boek door heel wat van dit soort feilen wordt geplaagd, zoals ook is te
merken aan de verbastering van auteursnamen, zijn tijdsaanduidingen en de
talloze herhalingen van eenzelfde mededeling.
In zijn onderzoek vormden voor Witsen de twee grootste belemmerende
factoren dat hij zich voor zijn werk op anderen moest verlaten en dat een groot
deel van het gebied dat hij in kaart wilde brengen door de barre weersomstandigheden niet kon worden verkend. Mede om de problemen bij het vervaardigen van de kaart te kunnen beargumenteren had hij zijn boek Noord en Oost
Tar ta rije gemaakt. Daarmee kon hij zijn aarzelingen over afstanden, lengteen breedtegraden, de correcte naamgeving en dergelijke van kanttekeningen
voorzien. Het gaf hem bovendien de kans de reeds verschenen kaarten aan te
vullen en te corrigeren.
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Witsens aardrijkskundige verkenningen maakten tussen het jaar van
terugkomst van zijn ‘Groote Tour’ in 1667 en de productiedatum van de herziene uitgave van zijn boek Noord en Oost Tartarije in 1705 een indrukwekkende ontwikkeling door. Meegesleept door de geograﬁsche verkenningstochten
van zijn tijd ving hij in eerste instantie aan met de vraag of er een kortere
route via het noorden naar Indië mogelijk was. Direct daaraan gekoppeld was
de kwestie of Nova Zembla wel of geen eiland was. Omdat hij kon beschikken
over een groeiend netwerk aan informanten breidde zijn onderzoek zich
gaandeweg uit tot het hele Russische Rijk, van Moskovië tot Siberië en het
China buiten de Muur. Hieraan moet ook de merkwaardige verschoven kegelprojectie van de grote kaart van Tartarije uit 1687 te wijten zijn. Maar behalve
Nova Zembla en de noordelijke doorvaart had Witsen voor zijn onderzoek nog
andere motieven. Zo diende zijn werk een staalkaart te zijn van de handelsmogelijkheden in de onderzochte gebieden en ook wilde hij verklaren op
welke manier de verspreiding van de mensheid vanuit het paradijs had plaats
gevonden. Daarmee komt tegelijk het hogere doel van Witsens werk in zicht,
namelijk eer betonen aan de Schepper.

d e p r a k t i j k va n w i t s e n s o n d e r zo e k
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Liefhebber van wetenschap

Portret van Nicolaes Witsen met kanten bef en Japonse rok door Michiel van Musscher
(1688). Rechts op de achtergrond de Amsterdamse stedenmaagd en Witsens familiewapen.
Tekening in potlood en penseel (46,2 x 33,5 cm).

Brief Nicolaes Witsen aan Gijsbert Cuper, Amsterdam 14 augustus 1711: ‘Wel Edele
Heer, Hier nevens sende de characters die men aen mij uyt Siberien heeft gesonden,
en aldaer op steenrotsen in of aen onderaertse holen staen verbeelt.
So die geleerde Heer deselve weet te verklaeren ik versoeke te sijner tijt kennisse daer
van. Van Madagascar wil Godt hoop ik int aenstaende jaer berigt te bekomen.
Onse vloot uyt Indien is gekomen, dog twe schepen bedugt men gesonken te sijn met
al het volk waer bij ik curieusiteyten verliese. (...) Met haest.’

