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Bruno Naarden 

NICOLAAS WITSEN EN TARTARYE 
 

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.  
Het begrip van de lezer bepaalt het lot van boeken.  

 

Noord en Oost Tartarye gedigitaliseerd 

 

Noord en Oost Tartarye is meer dan driehonderd jaar geleden geschreven door de Amsterdamse 

burgemeester en amateurgeleerde Nicolaas Witsen (1641-1717). Nooit eerder had iemand zoveel 

kennis bijeengebracht over het enorme gebied dat tegenwoordig in de Engelstalige 

wetenschappelijke literatuur meestal als Inner Eurasia
1
 wordt aangeduid. In Witsens tijd sprak men 

van ‘Tartaria’ of ‘Tartarije’. Daaronder werden de landen verstaan waar de ‘Tartaren’, ofwel de 

nomaden woonden. Het staat vast dat Witsen de eerste is geweest die over een aantal van deze 

nomadische volken heeft bericht, maar hij heeft daarvoor alleen van Russische geleerden de 

waardering gekregen die hij verdiende. In de internationale literatuur wordt hoogstens af en toe 

vermeld dat dankzij Witsen de Siberische woorden mammoet en sjamaan in de Europese talen zijn 

geïntroduceerd. En juist dat is tamelijk twijfelachtig.
2
 Buiten Rusland (en ook in Nederland) wordt 

zelden beseft wat voor pioniersarbeid Witsen heeft verricht en hoe waardevol zijn boek voor 

historici, geografen, linguïsten, etnografen en archeologen is.  

Witsens prestatie was uitzonderlijk. In de zestiende en zeventiende eeuw waren de West-

Europeanen naar allerlei afgelegen streken gevaren, maar de binnenlanden van Eurazië bleven 

grotendeels terra incognita. Er bestond destijds weinig animo om door te dringen in deze 

uitgestrekte, maar onherbergzame steppegebieden bevolkt door nomaden die berucht waren wegens 

hun agressief optreden. Het voornaamste handelsproduct van deze volken was het oorlogspaard.
3
 

Dat was begeerlijke koopwaar voor de heersers van het toenmalige China, India en Iran, maar niet 

voor de Nederlandse kooplieden. Hun activiteiten bleven beperkt tot de rijke, dichtbevolkte, 

agrarische en voor die tijd al tamelijke verstedelijkte kustgebieden van Azië. Het was dus op zijn 

minst opmerkelijk dat Nicolaas Witsen als één van de bestuurders van de Amsterdamse Kamer van 

de VOC informatie verzamelde over de Krim, de Kaukasus, het Wolgagebied, de Oeral, Siberië, 

Centraal-Azië, Mongolië, Korea en het stroomgebied van de Amoer.  

Witsen zelf heeft deze streken nooit bezocht, maar er door de jaren heen een grote collectie 

over aangelegd en dit materiaal vervolgens meestal vertaald, bewerkt en ingekort in zijn boek 

opgenomen. De grote verscheidenheid aan bronnen die hij heeft gebruikt is verbazingwekkend.
4
 Hij 

citeerde regelmatig schrijvers uit de klassieke oudheid of Arabische en Perzische auteurs uit de 

middeleeuwen en tevens putte hij volop uit de reisverhalen die sinds Marco Polo waren 

verschenen.
5
 Nog belangrijker waren de vele ongepubliceerde en mondelinge berichten die hem 

bereikten. De Nederlanders waren regelmatige bezoekers van de gebieden rond de Noordzee, de 

Oostzee en de Noordelijke IJszee. Gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw waren zij de 

voornaamste vrachtvaarders en handelaars tussen Moskovië en West-Europa en er zaten 

betrekkelijk veel Nederlanders in Europees Rusland. Zij bevoeren ook de Aziatische wateren en 

vanuit Batavia drongen zij door tot de markten van China en Japan. Handel en scheepvaart waren 

sterk afhankelijk van de geografische informatie die door hen was verzameld. Het streven om meer 

kennis over de gehele wereld te vergaren ging hand in hand met de steeds verder voortschrijdende 

Europese expansie.  

Als gefortuneerd koopman, Amsterdams regent, vooraanstaand Nederlands staatsman en 

VOC-bestuurder beschikte Witsen over een wereldwijd netwerk van correspondenten. Hij had 

toegang tot vrijwel alle informatie die van Azië of Rusland naar Nederland vloeide.
6
 Toen hij als 

jongeman deelnam aan een diplomatieke missie naar Rusland, hield daarover een dagboek bij en 

begon met het verzamelen van informatie over Moskovië en de gebieden die daar in het oosten en 

zuiden aan grensden.
7
 Later in zijn leven vormde hij de spil van de Nederlands-Russische 

betrekkingen. Tijdens het ruim vier maanden durende verblijf van tsaar Peter de Grote in 
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Nederland, in 1697-98, trad Witsen op als diens gastheer en gids. Dankzij zijn goede 

verstandhouding met de Russische heerser en de geregelde contacten met andere hooggeplaatste 

Russische functionarissen kon Witsen veel inlichtingen verkrijgen die voor andere westerse 

geografen ontoegankelijk bleven. Hij was bovendien bereid informatie te kopen. Volgens eigen 

zeggen heeft hij vele duizenden guldens daaraan besteed.8 Niemand in de westerse wereld 

verkeerde in gunstiger omstandigheden om kennis over Inner Eurasia te verwerven en weinigen 

bezaten de ambitie, de toewijding en het uithoudingsvermogen om zich tientallen jaren lang aan 

deze taak te wijden. In het Europa van rond 1700 was Witsen een uniek geleerde. 

Als eerste resultaat van zijn verzamelarbeid verscheen in 1687 een kaart van Tartarije die 

qua grootte en gedetailleerdheid ongekend was. Als toelichting op deze wandkaart stelde Witsen 

vervolgens een uitvoerig compilatiewerk samen dat hij in 1692 onder de titel Noord en Oost 

Tartarye liet drukken. Daarna heeft Witsen de tekst grondig herzien en uitgebreid. In de tweede 

editie van zijn boek, uit 1705, stond vrijwel alles wat er in de zeventiende eeuw over deze verre 

streken bekend was. Noord en Oost Tartarye bericht uiteraard uitvoerig over aardrijkskundige 

omstandigheden. Er komen niet minder dan 9.500 topografische namen in voor. Daarnaast besteedt 

Witsen grote aandacht aan de vele volken in Tartarije en terloops behandelt hij ook de flora, fauna, 

mineralen of archeologische vondsten in dit gebied.  

Helaas bleef Noord en Oost Tartarye voor de meeste potentiële lezers een onbereikbaar 

boekwerk. De eerste en tweede editie zijn wel gedrukt, maar nooit in de handel gebracht. Pas in 

1785 is het boek alsnog in een beperkte oplage ter verkoop aangeboden. Omdat het niet vertaald 

werd, bleef het voor buitenlanders die geen Nederlands kenden volkomen ontoegankelijk. In 1785 

was de inhoud van Noord en Oost Tartarye bovendien in menig opzicht al niet meer up-to-date. 

Vooral over Siberië was in de achttiende eeuw veel meer bekend geworden. De geleerden van de 

Russische Academie van Wetenschappen, die toen vaak van Duitse afkomst waren en tenminste een 

beetje Nederlands konden lezen, wisten echter dat Witsens boek zelfs over Siberië allerlei 

informatie bevatte die nergens anders te vinden was. Ook in de negentiende en de twintigste eeuw 

bleven diverse vooraanstaande Siberiologen aandringen op een Russische editie van Noord en Oost 

Tartarye.  

Een vertaling die na de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Leningrad was gemaakt, 

bleef echter door allerlei omstandigheden in handschrift op de plank liggen.
9
 Maar op het einde van 

de jaren negentig zijn Nederlandse en Russische historici gezamenlijk begonnen aan de 

voorbereiding van een Russische editie.

 In 2010 heeft de Amsterdamse uitgeverij Pegasus de 

resultaten van het Witsenproject op een prachtige wijze uitgegeven in een driedelige casette. Twee 

delen zijn gevuld met de vertaling van Noord en Oost Tartarye (editie 1705) voorzien van alle 

oorspronkelijke illustraties. Het derde deel bevat het wetenschappelijk apparaat plus een dvd met 

daarop de grote kaart van 1687, de oorpronkelijke Nederlandse tekst en andere 

onderzoeksresultaten.
10

  

Het grootste deel van deze oplage is vervolgens als geschenk van de Nederlandse overheid 

aangeboden aan wetenschappelijke bibliotheken en instituten in de Russische Federatie. Hoezeer 

deze geste werd gewaardeerd, bleek uit de vele enthousiaste dankbetuigingen van de ontvangers. De 

publicatie kreeg ook lovende recensies in westerse vaktijdschriften.
11

 Uit deze reacties werd 

duidelijk dat Noord en Oost Tartarye door lezers nog steeds gezien wordt als een unieke bron, als 

een ware ‘treasure trove’, waarin men nog steeds onverwachte vondsten kan doen. De leiding van 

het Witsenproject realiseerde zich dat de Russische boekeditie door haar beperkte oplage nog steeds 

niet beschikbaar is voor alle onderzoekers die Noord en Oost Tartarye willen raadplegen. Zo wonen 

een flink aantal van hen in de door Witsen beschreven gebieden, maar op grote afstand van een 

bibliotheek waar een exemplaar van de Russische uitgave voorhanden is.  

Het is daarom van belang om de Russische vertaling ook digitaal beschikbaar te stellen, 

want alleen dan kan het boek door de belangrijkste groep potentiële gebruikers worden 

geraadpleegd. Russisch is nog steeds de voornaamste lingua franca in Inner Eurasia en ook de 
                                                           

 De Nederlandse versie van deze twee-talige editie is voorbereid door: Drs. D. Balakaeva, mevr. L.A. Danilina, Dr. 

J.H. Jager, Prof. Dr. B. Naarden en Dr. J. Driessen-Van het Reve. 
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meeste westerse wetenschappers die zich met dit gebied bezighouden kennen die taal. Er zijn 

intussen al stemmen opgegaan die om een Engelse vertaling van het boek vragen, maar de 

voorstanders daarvan realiseren zich waarschijnlijk niet hoeveel tijd en geld daarmee is gemoeid.  

De Nederlandse tekst van Noord en Oost Tartarye (uit de editie van 1705 of 1785) is 

inmiddels door meerdere instanties digitaal beschikbaar gesteld. Het zoeken in deze scans of de 

daarvan gemaakte PDF-files is echter niet altijd geheel betrouwbaar
12

 en blijft een tijdrovende 

aangelegenheid. Witsen en de door hem benutte bronnen gebruiken nu eenmaal de meest 

uiteenlopende spellingen voor namen en begrippen. Daarom is deze digitale uitgave naast 

inleidingen in het Russisch en een toelichting in het Nederlands ook in beide talen voorzien van zo 

uitvoerig mogelijke registers van zaken, persoonsnamen, geografische begrippen en etnografische 

namen. Deze editie bevat ook een lijst van Witsens bronnen en van de gebruikte secundaire 

literatuur, een toelichting op de illustraties en last but not least een digitale afbeelding in hoge 

resolutie van Witsen grote kaart van 1687. Hiermee is Noord en Oost Tartarye - zo goed als onder 

de huidige omstandigheden mogelijk is - toegankelijk gemaakt. 

 

Inner Eurasia is in Nederland nog steeds een zeer ongebruikelijk onderwerp van studie. Daarom 

wordt in deze toelichting eerst aandacht geschonken aan de aard en betekenis van Witsens 

onderzoeksgebied. Hierbij wordt ook het debat onder hedendaagse historici over het belang van 

Inner Eurasia in de wereldgeschiedenis betrokken. Vervolgens worden de omstandigheden 

behandeld waaronder Witsen de gegevens voor zijn kaart en boek heeft verzameld. Daarna wordt 

beschreven welke reputatie deze Nederlander en zijn werk in de afgelopen drie eeuwen heeft gehad 

en behouden. Omdat daarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van Russische literatuur kan op 

deze onderwerpen ook nieuw licht worden geworpen.  

 

I 
VAN TARTARIJE NAAR INNER EURASIA 

DE HISTORISCHE BETEKENIS VAN WITSENS ONDERWERP 

 

Witsen (en andere vooraanstaande regenten uit de Nederlandse republiek) wilden niet alleen 

koopman of politicus zijn, maar ook op intellectueel of artistiek terrein uitblinken. Op die manier 

hoopten zij voor zichzelf en hun familie meer aanzien te verwerven, al was eerzucht niet hun enige 

drijfveer. De wetenschappelijke nieuwsgierigheid van deze amateurgeleerden was oprecht en zij 

hadden als calvinisten ook de plicht hun vrije tijd op een nuttige manier te besteden. Witsen begint 

zijn voorwoord
13

 in Noord en Oost Tartarye met de uitspraak dat ‘de Land- en Plaets-beschryvinge’ 

van oudsher ‘een eerlijke en nutbare bespiegeling’ van ‘wakkere Mannen’ is geweest. Daarom 

wilde ook hij zijn ‘leedige uuren’ daaraan besteden.  

Hij schreef dat de kennis over Tartarije in Europa sinds de middeleeuwen eerder achter dan 

vooruit was gegaan. Bijna niemand wist meer waar het eigenlijk lag en hoe ver het reikte. Toch 

hadden vroeger over Tartarije heersers als Dzjingiz Chan en Timoer Lenk geregeerd die in ‘magt, 

grootheit en bezit’ niet onderdeden voor Alexander de Grote of Caesar. ‘Dat Land dan, daer my 

docht de minste kennis van was, nam ik tot mijn doel, en voorwerp, om in Kaert te leggen, en te 

beschryven.’ Veel meer vertelt hij ons niet. We kunnen echter wel meer over zijn voorkeur voor dit 

onderwerp te weten komen door ons in de oorsprong en de ontwikkeling van het begrip Tartarije te 

verdiepen.  

 

Uit Noord en Oost Tartarye blijkt dat de Euraziatische binnenlanden zich naar Witsens mening 

uitstrekten van Hongarije tot Mantsjoerije en van Tibet tot de Noordelijke IJszee. Waarom werd dit 

enorme gebied in de zeventiende eeuw met de verzamelnaam ‘Tartarije’ aangeduid? Al in de vroege 

middeleeuwen worden ‘de Tataren’ door Turkse en Chinese bronnen als een Mongools-Turkse 

etnische formatie in Noord-Oost Azië vermeld. Rond de twaalfde eeuw gebruiken de Chinezen de 

naam van dit volk als pars pro toto en duiden daarmee alle hen bekende nomadische  
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Illustratie inleiding 1: Tartarije op Witsens kaart van 1687. Om een indruk te krijgen van de gedetailleerdheid van 

deze kaart zie hieronder de afbeelding van het landschap Siberia (ill. inl. 6).  

 

volkeren buiten China aan. Na het angstaanjagende optreden van Dzjingiz Chan en zijn nazaten in 

de daaropvolgende eeuw nemen Russen en West-Europeanen die Chinese gewoonte over. Mogelijk  

door associatie met het begrip Tartarus (de hel of onderwereld in de Griekse oudheid) wordt er in 

de westerse wereld een ‘r’ toegevoegd en spreekt men meestal van ‘Tartaren’ of ‘Tarters’. Het ‘Rijk 

van de Grote Chan’, de door de Mongoolse heersers veroverde gebieden in Eurazië, wordt sindsdien 

‘Tartaria’ en ook wel ‘Tartaria Magna’ (Groot Tartarije) genoemd. Nadat het Mongoolse rijk 

uiteengevallen is, blijft men dat nog eeuwenlang doen. Voor Nicolaas Witsen en zijn tijdgenoten in 

de zeventiende eeuw is ‘Tartaria’ of ‘Tartarije’ de normale benaming voor de Euraziatische 

steppengebieden.  

Dankzij de rust en orde die in het Mongoolse rijk heerste, hadden reizigers zoals Marco Polo 

zich in de dertiende en veertiende eeuw vrijwel ongestoord kunnen verplaatsen langs wegen die pas 

in de negentiende eeuw de naam Zijderoute zouden krijgen. Op het eind van de middeleeuwen werd 

de landhandel tussen Azië en Europa door politieke verdeeldheid en lokale oorlogen belemmerd. 

Aangezien het contact tussen west en oost daarna voornamelijk met schepen werd onderhouden, 

leken de oude karavaanwegen voor de Europese economie irrelevant te zijn geworden. Witsen moet 

zich hebben gerealiseerd dat deze conclusie onjuist of voorbarig was. Uit het vele materiaal dat hij 
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had verzameld, viel af te leiden dat de landhandel in deze streken nooit geheel onderbroken was 

geweest en voor een deel ook langs andere routes plaatsvond.  

Tevens zal hij gemerkt hebben dat de verhouding tussen het centrum en de periferie van 

Eurazië fundamenteel was veranderd. Sinds de vroege oudheid waren de nomaden in staat geweest 

om de sedentaire volkeren in Eurazië te bedreigen en soms zelfs langdurig te onderwerpen. Daarom 

boezemden namen als Dzjingiz Chan en Timoer Lenk nog steeds veel ontzag in. Het was echter 

onwaarschijnlijk geworden dat er in de uitgestrekte vlakten van de Oude Wereld ooit nog figuren 

van hun kaliber zouden opstaan. In de zestiende en zeventiende eeuw had Moskovië de tajga en de 

steppe in oostelijk Europa en Siberië grotendeels gedomesticeerd en niemand had daar meer 

informatie over verzameld dan Witsen. Maar hij berichtte ook over de succesvolle onderwerping 

van de Mongolen door de Qing-keizers die sinds 1644 over China regeerden, over de 

grensconflicten en de machtsafbakening tussen het Russische en Chinese rijk, of over de pogingen 

van de Perzische shahs en de in India regerende grootmogols om Centraal-Azië te veroveren.  

 De definitieve uitkomst van deze ontwikkelingen was in Witsens tijd nog allesbehalve zeker. 

Maar het was mogelijk dat dankzij een succesvolle pacificatie van de nomadische volken de wegen 

door Inner Eurasia weer even veilig zouden worden als zij dat vroeger, vóór het uiteenvallen van 

het Mongoolse rijk, waren geweest. Een krachtige opleving van de langeafstandshandel over land 

kon grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie en daarmee ook voor de Nederlandse VOC. De 

compagnie bezat weliswaar een monopolie op de route naar Azië via Kaap de Goede Hoop en 

Straat Magelhaes, maar de zeereis bleef lang en gevaarlijk en de pogingen om door de Noordelijke 

IJszee een kortere weg naar Oost-Azië te vinden, waren op niets uitgelopen. Witsen liet in zijn boek 

zien dat het schip de kameel als vervoermiddel in de handel tussen oost en west geenszins volledig 

had verdrongen. Hij nam een zeer groot aantal verslagen op over reizen langs diverse routes via 

Siberië en Centraal-Azië naar China. Hij berichtte daarbij uitvoerig over kooplieden en hun 

koopwaar of de aanwezigheid van delfstoffen als zilver of aardolie in dit enorme gebied.  

Ook hedendaagse historici zijn meestal van mening dat transport over land weliswaar alles 

behalve eenvoudig was, maar in de vroegmoderne tijd toch op veel grotere schaal plaatsvond dan 

algemeen was aangenomen. Deze onderzoekers weten meestal niet dat Witsen al drie eeuwen eerder 

had geprobeerd daar de aandacht op te vestigen.
14

 Zijn belangstelling voor Tartarije was dus niet 

uitsluitend wetenschappelijk van aard en zijn verzamelwoede was meer dan een hobbyistisch 

tijdverdrijf. Er zaten ook zeer praktische en zakelijke beweegredenen achter. Witsen wees in zijn 

boek ook op de grote economische potentie van bepaalde delen van Tartarije, zoals bijvoorbeeld het 

Amoergebied. 

Waarschijnlijk heeft hij geprobeerd om zijn enthousiasme over te brengen op andere 

bestuurders van de compagnie, maar is daar niet in geslaagd. Omdat hij zelf een  

VOC-bewindhebber was, kon Witsen bezwaarlijk in het openbaar uiting geven aan zijn 

teleurstelling daarover. Hij citeerde in zijn boek wel uit een brief van zijn vriend Isbrandt Ides 

(1657-1708), die om de handelsmogelijkheden voor Rusland in China te verkennen als ambassadeur 

van tsaar Peter I dwars door Siberië naar Peking was gereisd. ‘Ik kan schier niet uitdrukken’, had 

Ides aan Witsen geschreven, ‘hoe vreemt het my voor komt, dat de geene die in Sina, als Gezanten 

van den Heer Generael uit Batavia, voor dezen gezonden zijn geweest, zoo jammerlijk van het 

Noorder en Ooster-deel van Sina en Tarterye schryven, en oordeelen daer van als de blinde van de 

verwe.’
15

 Het is niet eenvoudig om uit te maken wie hier gelijk had. Misschien had Batavia wel een 

realistischer visie op de handelsmogelijkheden in Noord-Oost Azië en waren Witsen en Ides 

geneigd om het belang daarvan te overschatten.   

Zulke meningsverschillen waren niet alleen typerend voor de zeventiende eeuw. Ook het 

latere westerse oordeel over de betekenis van Inner Eurasia zou blijven slingeren tussen 

geringschatting en overdrijving. Witsen heeft het verslag van Ides’ reis naar China en diens verblijf 

in Peking voor publicatie gereedgemaakt. Het is in 1704 in Amsterdam uitgegeven en daarna in 

diverse talen vertaald en herhaaldelijk opnieuw gedrukt. Al wisten de meeste mensen destijds 

nauwelijks waar Tartarije lag, het bleek mogelijk een aantal van hen voor dit gebied te interesseren. 

Witsen heeft echter veel te weinig gedaan om zijn eigen wetenschappelijke werk onder de aandacht  
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Illustraties inleiding 2 en 3: Het onbekende Tartarije in de zestiende-zeventiende eeuw. 

Boven: De eerste gedrukte kaart van Tartarije in de atlas van Ortelius, eind zestiende eeuw. 

Beneden: Tartarije in de atlas van Hondius, begin zeventiende eeuw. Op deze kaart zijn de resultaten van de 

Nederlandse zoektocht naar een noordoostelijke doortocht naar Indië en de overwintering op Nova Zembla verwerkt. 
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van het publiek te brengen en daar tijdens zijn leven dus weinig roem voor kunnen oogsten. Zijn 

onderzoek kreeg bovendien spoedig geduchte concurrentie.  

Acht jaar na zijn dood, in 1725, verscheen er al een nieuwe grote kaart over Tartarije, in 

1730 gevolgd door een uitvoerig boek daarover. De auteur, Philip von Strahlenberg, had 

lange tijd in Siberië doorgebracht. Zijn boek verscheen in het Duits en werd in het Zweeds, Engels, 

Frans en Spaans vertaald. Een kwart eeuw na Strahlenberg (in 1758) liet de Franse sinoloog Joseph 

de Guignes opnieuw een omvangrijke en gezaghebbende studie over Tartaarse volken verschijnen.
16

 

Hun boeken waren lang niet in alle opzichten een vooruitgang of verbetering in vergelijking met het 

pionierswerk Noord en Oost Tartarye, maar Strahlenberg en De Guignes genoten een veel grotere 

bekendheid in het Europa van de Verlichting dan Witsen.
17

 

 Het was in de achttiende eeuw veel lastiger geworden om Tartarije als geheel op een kaart 

aan te wijzen. Enorme stukken ervan waren door Rusland en China opgeslokt. De Russen hadden 

de gewoonte aangenomen om de gebieden die zij in Noord-Azië hadden veroverd aan te duiden met 

het woord Sibir, dat oorspronkelijk slechts de naam was geweest van een klein Mongools chanaat 

ten oosten van de Oeral. Witsen was zich daar terdege van bewust geweest. Op zijn kaart uit 1687 

plaatste hij de aanduiding ‘Siberia’ alleen in het westen van Noord-Azië. In zijn boek schrijft hij: 

‘Het Siberische Tzaerschap […] is eigentlijk dat Landschap, eng genomen, zoo in de Kaerte met 

des zelfs naem staet geplaetst […]; doch breet genomen, worden daer onder begrepen veele andere, 

en meest alle Noordelijke en Oostelijke Landschappen buiten Rusland gelegen.’
18

 

Witsen besefte dat men op grond van de gevestigde traditie zou kunnen beweren dat ‘dit 

Siberia in Tartarye niet en legt’.
19

 Tartarije was immers een middeleeuws begrip en de noordelijke 

streken van Azië waren een eeuw geleden nog vrijwel volkomen onbekend geweest. Witsen 

rekende Siberië echter wel tot Tartarije, want de meeste volken die daar woonden waren ook 

nomaden en dus Tartaren. Witsen was vertrouwd met het werk van Semjon Remezov, de 

voornaamste Russische cartograaf van Siberië in de zeventiende eeuw. Deze Remezov paste nu en 

dan ook het begrip Velikaja Tartaria (Groot Tartarije) toe, maar gezien zijn gebruik van de ‘r’ moet 

Remezov dat overgenomen hebben van westerse kaarten die hij in Moskou had gezien.
20

 In de 18
de

 

wordt het begrip Ta(r)tarije echter eveneens door Russen toegepast om een onderscheid te kunnen 

maken tussen de Europese en de Aziatische gebieden van het Russische rijk. Zodoende treffen we 

ook op kaarten van cartografen verbonden aan de Russische Academie van Wetenschappen naast 

Siberië vaak de term Russisch Ta(r)tarije aan. Pas in de negentiende eeuw wordt Siberië de enige 

aanduiding voor noordelijk Azië.  

Het zuidelijke deel van Tartarije had al eerder een eigen naam. Vanwege de Turkstalige 

volken die daar woonden hadden de Perzen het in de middeleeuwen als Turkestan (land van de 

Turken) bestempeld. Dat gebruik was in Europa overgenomen. Witsen plaatste het woord op zijn 

kaart en in zijn boek komt het tientallen malen voor. De Chinezen noemden de door hen 

geannexeerde Mongools-Turkse gebieden Sinkiang (Nieuwe Grens), maar op westerse kaarten 

bleven zij tot ongeveer 1850 meestal Chinees of Mantsjoe Tartarije heten. Later werd het 

Turkstalige deel ook Oost-Turkestan of Chinees Turkestan genoemd.  

Voor het westelijke deel van Turkestan dat de woongebieden van de Kazachen en 

Turkmenen plus de chanaten van Chiva, Boechara en Kokand omvatte, gebruikte men namen als 

Westelijk of Onafhankelijk Tartarije. Toen deze streken na 1850 werden ingelijfd bij het Russische 

rijk werden zij meestal ook Turkestan genoemd of aangeduid met de door Alexander von Humboldt 

in 1843 geïntroduceerde term Zentral Asien. Aangezien sommige geografen ook niet-Turkstalige 

gebieden als Tibet en Mongolië onder Centraal-Azië begrepen, bestond over de afbakening van dat 

begrip veel onenigheid. De verwaring werd alleen maar groter toen daarnaast ook nog woorden als 

Binnen-Azië en Midden-Azië in omloop kwamen.
21

 Zo kregen allerlei delen van Inner Eurasia in de 

loop van de negentiende eeuw aparte namen. Omdat het gebied niet langer als een eenheid 

voorgesteld kon worden, was de vijf eeuwen oude term Tartarije archaïsch geworden en verdween 

van de kaart. Ook werden niet langer alle nomaden Ta(r)taren genoemd. Alleen de in Europa 

wonende Wolga- en Krimtataren behielden deze naam. 
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Illustraties inleiding 4 en 5: Boven: Zweedse kopie van de zg. Godoenov-kaart, de eerste Russische overzichtskaart 

van Siberië uit 1667. Onder: De zg. ‘etnische’ kaart van Siberië getekend door Semjon Remezov uit 1701. 

Russische kaarten uit de zeventiende eeuw kennen geen coördinaten en het noorden ligt niet boven maar onderaan. 

Moskovië is dus bij de rechterkant afgebeeld, terwijl China zich in de linkerbovenhoek bevindt. Op de kopie van de 

Godoenov kaart staat de term Semla Sÿbÿr. Op het het Russische origineel stond Земля Сибирская (Zemlja Sibirskaja - 

Siberisch Land). Op de kaart van Remezov staat (bij de pijl) de term Великая Тартария (Velikaja Tartaria - Groot 

Tartarije). 
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Illustratie inleiding 6: Het landschap SIBERIA ter weerszijden van de rivier de Ob op Witsens kaart van 1687. 

 

 

Tartarije had opgehouden te bestaan, maar Witsens onderwerp van studie was hierdoor niet 

irrelevant geworden. Integendeel, eigenlijk bestond er in de negentiende en de twintigste eeuw meer 

reden om hem wegens zijn baanbrekend werk over Inner Eurasia te eren dan in de achttiende. Want 

zodra de binnenlanden van Eurazië niet langer met één alomvattend begrip konden worden 

aangeduid, raakte het Westen meer overtuigd van hun mogelijk belang. De koloniale ontplooiing 

van Engeland, Frankrijk en Nederland vond nog steeds vrijwel uitsluitend plaats in de zuidelijke 

periferie van Azië, maar in Afghanistan - een land dat volgens Witsen tot Tartarije behoorde en dat 

hij ook in zijn boek behandelde - vonden in 1839-42, 1878-80 en 1919 wel grootscheepse invasies 

plaats. Engeland begon deze bloedige en weinig succesvolle oorlogen omdat het vreesde dat de 

Russische expansie in Azië een fatale bedreiging zou kunnen vormen voor het voortbestaan van 

Brits-Indië.  

In het geopolitieke debat kon ‘the Great Game’, de imperialistische wedloop tussen Rusland 

en Groot-Brittannië, zelfs worden uitvergroot tot een strijd om de wereldmacht. Volgens de Britse 

geograaf Halford Mackinder (1861-1947) was er een einde gekomen aan ‘de Columbiaanse era’ 

waarin zeemachten de dienst hadden uitgemaakt, omdat spoorwegen nu snel en efficiënt transport 

door geheel Eurazië mogelijk maakten. De toekomst was aan continentale mogendheden als 

Rusland, Duitsland en China. Hij ontwierp in 1904 een wereldkaart om de ‘the natural seats of 

power’ te localiseren. Op deze ‘most famous map in the geopolitical tradition’ worden de 

binnenlanden van Eurazië opnieuw als een eenheid gepresenteerd. Witsens Tartarije wordt nu zelfs 

als Pivot Area voorgesteld. Deze ‘spil’ van de wereld duidde Mackinder in zijn later werk ook wel 

aan als het ‘Heartland’. Dit was volgens hem omgeven door een nog groter gebied, the World 

Island, dat naast Centraal-Eurazië ook Noord-Afrika omvatte. In 1919 gaf Mackinder kort en 

krachtig aan wat deze geografische constellatie volgens hem voor de machtsverhoudingen 

betekende:   

   
Who rules East Europe commands the Heartland: 
Who rules the Heartland commands the World-Island: 

Who rules the World-Island commands the World.
22
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Illustratie inleiding 7: Mackinders wereldkaart uit 1904 

 

Aangezien het Euraziatische rijk van de tsaar in 1917 werd opgevolgd door de Sovjet-Unie die 

eveneens het grootste deel van de Pivot Area beheerste, maakte de visie van Mackinder indruk en 

behield lange tijd een zekere invloed. Algemeen geaccepteerd werden zijn ideeën niet, omdat de  

zeemacht Amerika gedurende de Koude Oorlog nog steeds tegen de landmacht Rusland 

opgewassen bleek te zijn. Ook binnen de sovjetologie, de westerse tak van wetenschap die het 

communistische machtsblok onderzocht, nam de studie van Eurazië’s heartland een ondergeschikte 

plaats in. De interesse van de Europeanen voor hun eigen land en werelddeel – dus ook voor  

Europees Rusland - bleef veel groter. De historici die zich wel met Azië bezighielden, schreven ook 

rond het jaar 2000 nog steeds vooral over het nationale koloniale verleden. De aandacht voor het 

hedendaagse Azië richtte zich eveneens vrijwel uitsluitend op de periferie, op de Asiatic rim en de 

spectaculaire economische ontwikkelingen die daar plaatsvonden. 

Toch is er in de negentiende en twintigste eeuw ook altijd een groep westerse geleerden en 

reizigers geweest die zich wél serieus verdiepte in de culturen en volkeren van de Aziatische 

binnenlanden en daarmee het door Witsen begonnen onderzoek voortzetten. Hun wetenschappelijk 

werk vergde meestal een grote talenkennis, was vaak specialistisch van aard en bestreek slechts 

delen of aspecten van het gehele gebied. Hooguit enkelen onder hen
23

 waren nog enigszins bekend 

met het werk van Witsen. Hierboven is reeds vermeld dat de Amsterdamse burgemeester in 

tsaristisch en Sovjetrusland gerespecteerd werd als voorloper van de vele wetenschappers die 

Siberië bestudeerden. Als onderdanen van een Euraziatische staat leden deze Russen over het 

algemeen niet aan die typisch westerse bijziendheid ten aanzien van de binnenlanden van Azië en 

onder hen bevonden zich geleerden van grote naam en faam zoals Vasili Radlov (1837-1918) of 

Vasili Bartold (1869-1930).Toch bestond ook in hun kringen een sterke neiging om de betekenis 

van wat zij Vnoetrennaja of Tsentralnaja Azia (Binnen- of Centraal-Azië) noemden nogal laag in te 

schatten. Men ging er meestal vanuit dat die gebieden aan de vooravond van hun verovering door 

Rusland in vergaande mate in verval waren geraakt. Oppositie tegen zulke opvattingen kwam 

meestal van Centraal-Aziatische historici, maar hun mening vond om politieke redenen weinig 

gehoor.
24

 

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hield de sovjetologie als westerse tak van 

wetenschap op te bestaan en bij gebrek aan een beter alternatief werden Soviet studies voortaan 

Eurasian studies genoemd. De verwarring over wat nu eigenlijk onder Eurazië, Centraal-Azië, 

Midden-Azië of Binnen-Azië begrepen moest worden, bleef voortduren. De grote oriëntalist Denis 
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Sinor (1916-2011), die zich zeer heeft ingezet om in Europa en de VS meer belangstelling voor 

deze gebieden te wekken, was van mening dat zij eigenlijk als een eenheid bestudeerd zouden 

moeten worden gezien de overwegend nomadische levenswijze van hun bewoners en de onderlinge 

verwantschap van de talen die er werden gesproken. Hij had het daarom bij voorkeur over Inner 

Asia of Central Eurasia. Wat onder deze ‘big neglected area’ verstaan moest worden, legde hij aan 

oningewijden ongeveer als volgt uit: ‘Imagine Europe and Asia. Take away everything you know. 

And what you don’t know in the middle.That’s it.’ Uit de kaarten in zijn boeken blijkt dat Sinors 

Central Eurasia ook Siberië omvatte en vrijwel volledig samenviel met wat Witsen onder Tartarije 

had verstaan.
25

 

Sinor was als turkoloog en mongolist een specialist van de oude stempel. De Duits-

Amerikaanse sociaal-economische historicus Andre Gunder Frank (1929-2005) daarentegen was 

een generalist en een uitgesproken voorstander van een kritische en anti-Eurocentrische beoefening 

van de mondiale geschiedschrijving. In 1992 kwam hij tot vergelijkbare conclusies als Sinor in een 

lang essay getiteld ‘The Centrality of Central Asia’. Frank beriep zich in deze literatuurstudie op 

bekende geleerden uit het verleden zoals Frederick Teggart (1870-1946) en René Grousset (1885-

1952), maar vooral op veel tijdgenoten die betwistten of betwijfelden dat de economie in deze 

streken na 1500 sterk achteruit was gegaan.
26

  

Ook de Amerikaanse historicus David Christian, die enkele boeken over Russische 

onderwerpen had geschreven, wees in een veel besproken artikel uit 1994 op het belang van Inner 

Eurasia als een onmisbare schakel in het geheel van de wereldgeschiedenis. In landschap, economie 

en beschaving onderscheidde dit zich opvallend van Outer Eurasia, dat wil zeggen de door zeeën 

omgeven en door agrarische en urbane bevolkingen bewoonde subcontinenten van West-Europa, 

India, China of Zuidoost-Azië. Volgens Christian vormde Inner Eurasia ondanks zijn enorme 

afmetingen gedurende millennia een ‘coherent historical region’ en is de studie ervan ten onrechte 

voortdurend door westerse historici verwaarloosd.
27

 Zelf publiceerde hij in 1998 een degelijke 

monografie over Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire. De door Christian gebruikte 

term Inner Eurasia wordt ook in deze inleiding toegepast als hedendaagse vertaling van Witsen’s 

Tartarije, want het begrip is nagenoeg identiek aan Sinors Central Eurasia en ook het beste 

ingeburgerd: Columbia, New York en Princeton University hebben een gemeenschappelijke 

organisatie om de studie van Inner Eurasian Societies te bevorderen en reisbureaus nodigen 

toeristen uit om ‘the Mystery of Inner Eurasia’ te verkennen. 

Frank en Christian waren onbekend met Witsens werk en dat gold voor verreweg de meeste 

hedendaagse historici die rond 2000 om historische, economisch-sociale of culturele redenen 

probeerden om aan Inner Eurasia, het vroegere Tartarije, zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis 

terug tegeven. Het is de vraag of zij daarin geslaagd zijn.
28

 Er zijn nog steeds historici die het 

weinig zinvol vinden om dat uitgestrekte gebied als één geheel te benaderen.
29

 De relatieve of 

absolute achteruitgang van Inner Eurasia in de vroeg moderne en de moderne tijd is onderwerp van 

debat gebleven. Ook Christian was van mening dat situatie in de twintigste eeuw grondig gewijzigd 

was. Daarvoor was extensieve veeteelt in dit tamelijk onvruchtbare gebied vrijwel de enige en 

karige mogelijkheid van bestaan geweest. Tegelijkertijd boden de enorme vlakten zonder 

natuurlijke grenzen wel grote strategische voordelen aan de cavalerielegers die de nomaden konden 

inzetten. Deze bijzondere omstandigheden hebben door moderne technische ontwikkelingen hun 

betekenis verloren: ‘Inner Eurasia no longer counts as a dinstinct unit of world history.’
30

 

Ondanks de inspanningen van een aantal geleerden is Inner Eurasia in de twintigste eeuw 

een soort stiefkind van de westerse academische wereld gebleven. Of het in de eenentwintigste 

eeuw meer aandacht zal krijgen, wordt niet bepaald door discussies binnen een betrekkelijk kleine 

groep wetenschappers, maar door de ontwikkelingen in het gebied zelf en die vertonen grote 

tegenstrijdigheden. De negatieve gevolgen van de door de Sovjetstaat opgelegde modernisering zijn 

duidelijk bespeurbaar in de grootschalige en ernstige aantasting van het milieu, de gedeeltelijke of 

volledige teloorgang van de nomadische levenswijze en het daarmee samenhangende uitsterven van 

etnische groepen en hun talen. De ineenstorting van het communistische regime heeft bovendien tot 

vergaande verwaarlozing van grote provincies en hun bevolking geleid, terwijl sommige streken 
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Illustraties inleiding 8 en 9: Boven: Kaart van Central Eurasia in de door Sinor geredigeerde Cambridge History of 

Early Inner Asia uit 1990. Onder : Kaart van Inner Eurasia uit Christians History of Russia, Central Asia and 

Mongolia. 
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dankzij gas- en olievondsten juist opbloeiden. Inner Eurasia is voor ons op dit moment belangrijker 

dan het ooit in zijn geschiedenis is geweest. Zowel Europa als China zijn voor hun 

energievoorziening afhankelijk van de grote voorraden aan grondstoffen die hier te vinden zijn. Om 

die reden spreekt men nog steeds over Inner Eurasia als ‘the hinge of the world’ (het scharnier 

waarom de wereld draait)
31

 en eventuele nieuwe spoor- en autowegen door het gebied worden 

aangeduid als de ‘New Silk Road - locomotive for worldwide development.’
32

 Maar deze situatie 

kan ook tot heftige internationale spanningen en zelfs oorlogen leiden, met andere woorden tot een 

crisis waar Mackinder ons een eeuw geleden voor trachtte te waarschuwen. Het is ook mogelijk dat 

Inner Eurasia voor de rest van de wereld irrelevant wordt, zodra oost en west hun energiebehoeftes 

op een andere manier weten te stillen.  

Het beeld dat wij ons van toekomstig Inner Eurasia vormen, blijft daarom vaag en warrig. 

Wat dat betreft is er weinig veranderd sinds de dagen dat Witsen materiaal over Tartarije begon te 

verzamelen. De huidige omstandigheden bieden nog steeds veel aanknopingspunten om de 

betekenis van het gebied voor mondiale processen te over- of te onderschatten. Maar tegelijkertijd 

bestaat er bij beoefenaren van diverse wetenschappelijke disciplines uit allerlei landen het gevoel 

dat er van oudsher een zekere samenhang bestaat tussen hun activiteiten omdat zij zich allemaal met 

Inner Eurasia bezighouden. Een tijdschrift sinds 2011 uitgegeven in Ulan Ude
33

 vertaalt en 

publiceert het werk van zulke internationale onderzoekers in het Russisch. Het wil zo de aandacht 

vestigen op dit historische ‘Euraziatisch kernland dat tot nu zo onbekend en onbegrepen’ is 

gebleven en het tooit zich daarom met de oude naam die op zeventiende-eeuwse kaarten is te 

vinden: Tartaria Magna. 

Het werk van hedendaagse historici, linguïsten, etnografen of archeologen die dat gebied 

bestuderen, houdt nog steeds verband met de wetenschappelijke hobby van de amateurgeleerde en 

pionier Nicolaas Witsen. De dramatische teloorgang van volken, talen en culturen dwingt hen om 

daarnaar veldonderzoek te doen voordat zij volledig verdwenen zijn. Neolithische rotstekeningen 

dienen tegen milieuvervuiling en beschadiging door toeristen te worden beschermd (zie hieronder 

ill. inl. 51-59). Er worden nog steeds in de door klimaatveranderingen ontdooiende permafrost 

mammoeten gevonden en bestudeerd. Hetzelfde geldt voor allerlei bijzondere voorwerpen in oude 

grafheuvels. Het was Witsen die over deze en vele andere onderwerpen als eerste iets substantieels 

publiceerde en alleen al om die reden heeft zijn werk tot op de dag van vandaag een zekere 

actualiteit behouden.   

 
 

II 

WITSEN EN ZIJN ONDERZOEK NAAR TARTARIJE 

 

 

De reis naar Moskovië  

 

Toen Nicolaas Witsen in 1664 met een Nederlandse gezantschap naar Moskou reisde, waren er door 

Europeanen al vele tientallen boeken geschreven over het in westerse ogen nogal exotische rijk van 

de tsaar en de ‘barbaarse’ gewoonten van zijn onderdanen. Deze beschrijvingen beperkten zich 

meestal tot het Russische kerngebied. De verovering van Siberië had zich in het midden van de 

zeventiende eeuw al voor het grootste deel voltrokken, maar deze spectaculaire Russische 

machtsuitbreiding in Azië had in West-Europa tot dan toe nauwelijks aandacht gekregen. Het was 

dus niet vanzelfsprekend dat Witsen door zijn ‘Moscovische reyse’ zo’n intense belangstelling voor 

Tartarije zou opvatten. Zijn familie behoorde niet tot de Amsterdamse koopmansgeslachten die zich 

op de handel met Rusland hadden toegelegd. Slechts enkele van Nicolaas’ voorouders waren daar 

incidenteel bij betrokken geweest.
34

 Toen hij uit Nederland vertrok, kon hij dus evenmin bevroeden 

dat hij een hoofdrol zou gaan spelen in de Nederlands-Russische betrekkingen die toen van groot 

economisch belang waren. Er voeren jaarlijks twee vloten uit Amsterdam naar Archangel. 

Nederlandse kooplieden en vaklui wisten in Moskovië een goede boterham te verdienen.
35
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Nicolaas’ vader, Cornelis Witsen (1605-1669) trad vooral op als burgemeester van 

Amsterdam en bestuurder van de Republiek. Hij hield zich echter niet alleen met de binnenlandse 

politiek bezig. Als één van de bewindvoerders van de West-Indische Compagnie had hij ook te 

maken met de handel en scheepvaart op Amerika. In de bibliotheek en in de verzameling curiosa 

van Cornelis Witsen bevonden zich betrekkelijk veel boeken en beeldmateriaal over scheepsbouw 

en vreemde landen en volken.
36

 Nicolaas heeft de belangstelling voor deze onderwerpen van zijn 

vader geërfd
37

, maar hij werd ook door anderen gestimuleerd om zich daarin te verdiepen. Een 

oudoom van Nicolaas had als consul in Aleppo gediend. Diens secretaris in het Nabije Oosten was 

de oriëntalist Golius (Jacob Gool, 1595-1667) geweest die daarna oosterse talen aan de universiteit 

van Leiden ging doceren. Nicolaas Witsen volgde tijdens zijn universitaire studie colleges bij deze 

hoogleraar. Witsen zelf schreef later dat hij van Golius ‘veel onderrigtinge wegens de Oostersche 

landen’ had gekregen.
38

 Nicolaas was 23 jaar oud toen hij kort na zijn promotie in Leiden 

uitgenodigd werd om deel uit te maken van een gezantschap naar Rusland geleid door de 

Amsterdamse patriciër Jacob Boreel. Zijn leermeester maakte van de gelegenheid gebruik door hem 

een soort vragenlijst mee tegeven. Golius vroeg onder meer wat voor oude kronieken er over het 

Russische verleden bewaard gebleven waren, hoever het rijk zich naar het oosten uitstrekte, of er 

metalen gevonden werden en welke maten en gewichten er werden gehanteerd.
39

 

Uit zijn dagboek blijkt dat Witsen zich maar matig interesseerde voor het wel en wee van de 

ambassade die vooral uitgezonden was om de Nederlandse handelsbelangen te bevorderen. Hij 

heeft zijn reis voornamelijk benut om meer te weten te komen over het land waar hij verbleef. Zijn 

opvoeding en studie zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat hij geïntrigeerd raakte door de 

verhalen die hij in de Russische hoofdstad hoorde over de voor West-Europeanen nog bijna geheel 

onbekende gebieden die ten zuiden en oosten van Moskovië lagen. Hij ontmoette Samojeden en een 

Nogaj Tataar en voerde een lang gesprek met de Kalmukse prins Jalba die zich als gevangene of 

gijzelaar in Moskou bevond.
40

 Hij had verschillende ontmoetingen met de in Moskou verblijvende 

orthodoxe metropoliet van Gaza. Hij bezocht de op Perzië handelende Russische koopman Kirilov 

en op Rusland handelende Perzen.
41

 Hij sprak eveneens met hoge functionarissen van het Posolski 

prikaz, het Moskouse regeringsbureau voor buitenlandse zaken, zoals Loekian Golosov die Latijn 

kende en zich bereid verklaarde per brief contact met Witsen te houden na het vertrek van het 

Nederlandse gezantschap uit Moskou.
42

 Hij had geregeld contact met de Nederlandse koopman Jan 

van Sweeden, die ‘een kaerte en een beschrijvinge van vele Tartarsche plaetsen’ in zijn bezit had. 

Witsen ondervroeg hem uitgebreid over de streken aan de benedenloop van de Wolga en de 

laagvlakte die vandaar naar het oosten liep en noteerde: ‘Deze steep [steppe] reijkt schier tot Sina 

toe.’
43

  

Hij had in de Russische hoofdstad echter het meeste contact met iemand die hij opvallend 

genoeg nergens met name noemt. Dat was zijn familielid Andries Andriesz. Winius (1641-1717). 

Bij de ontvangst van het Nederlandse gezantschap in 1664 trad Winius als tolk en vertaler van het 

Russische hof op. Witsen en Winius waren even oud, kwamen beiden uit een gefortuneerde familie, 

hadden een goede opvoeding genoten, hielden van tekenen en waren geïnteresseerd in boeken, 

beeldende kunst, cartografie en andere wetenschappen. Winius’ moeder was geparenteerd aan de 

familie Witsen. Andries’ vader was een Nederlandse koopman geweest die zich blijvend in Rusland 

had gevestigd en tot het orthodoxe geloof was overgegegaan.
44

 Winius senior en zijn gezin waren in 

1655 gedoopt door patriarch Nikon, het hoofd van de Russische Orthodoxe kerk.
45

 Dit betekende 

dat deze familie niet alleen in het milieu van buitenlanders verkeerde, maar ook toegang had tot de 

hoogste Russische kringen. Zijn vader overleed toen hij nog maar zestien was en Andries is 

vermoedelijk goed opgevangen door Jan van Sweeden, die eveneens uitstekende relaties met het 

Russische hof onderhield.         

Tussen Andries en Nicolaas is een hechte vriendschap ontstaan en zij moeten elkaar 

volkomen hebben vertrouwd. Patriarch Nikon was in conflict geraakt met tsaar Aleksej 

Michajlovitsj en had zich in een soort zelfgekozen verbanning teruggetrokken in een klooster buiten 

Moskou. Witsen heeft hem kort voor het vertrek van de Nederlandse ambassade bezocht, in het 

geheim en tegen de wens van de Moskouse autoriteiten in. Dit kon alleen met de hulp van Winius 
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gebeurd zijn. Ook Boreel was waarschijnlijk niet op de hoogte van dit onbezonnen avontuur van 

Witsen. Diens geregelde contacten met Van Sweeden hebben vermoedelijk eveneens buiten 

medeweten van de ambassadeur plaatsgevonden. Want in de officiële onderhandelingen met het hof 

in Moskou had de Nederlandse afgezant juist als belangrijk punt naar voren gebracht dat Van 

Sweeden zich tegenover andere Nederlandse kooplieden ernstig misdragen had en toch van de 

Russische overheid allerlei voorrechten bleef krijgen.
46

  

Maakte Witsen geen melding van Winius in zijn reisdagboek omdat zij samen dingen 

hadden gedaan waarover je maar beter kon zwijgen? Witsen had zoveel mogelijk inlichtingen 

verzameld over de uitheemse gebieden waarin de Russen waren doorgedrongen. En ook dat was 

niet zonder gevaar. De eerste grote Nederlandse Ruslandkenner en voorloper van Witsen, de 

Haarlemse koopman en diplomaat Isaac Massa had in het begin van de zeventiende eeuw 

beschreven hoe slecht het met Russen kon aflopen die vertrouwelijke geografische informatie aan 

vreemdelingen verschaften.
47

 Witsen had Massa misschien toen nog niet gelezen, maar zijn 

informanten in Moskou zullen geweten hebben welke risico’s zij liepen. Hun nieuwsgierige 

gesprekspartner had uitgebreide aantekeningen gemaakt en ook schriftelijk materiaal van hen 

ontvangen. Zo verkreeg Witsen een kopie van het reisverslag van Fjodor Bajkov, de eerste 

Russische ambassadeur naar China in de jaren 1653-1658. Dat kon alleen met medewerking van het 

personeel van de Posolski prikaz. Winius werkte ook op dit kantoor voor buitenlandse zaken, maar 

had daar nog geen grote invloed.
48

 Witsen had tevens een kaart van de Kaspische Zee nagetekend 

die omstreeks 1646 in opdracht van de tsaar was vervaardigd.  

Volgens de biograaf van Winius, de Nederlands-Amerikaanse historicus Kees Boterbloem, 

werd er een gevaarlijk spel gespeeld. De Kaspische Zee vormde ‘a strategic area where Muscovy 

clashed with Turks and Persians as well as grappled with unruly Cossacks.’
49

 Daar staat wel 

tegenover dat de Russen de Nederlanders hard nodig hadden. Zij waren hun voornaamste 

leveranciers van vuurwapens
50

 en van technisch-wetenschappelijke kennis, ook op het gebied van 

de cartografie. Het origineel van de bovengenoemde kaart van de Kaspische Zee was getekend door 

een Nederlanderse schipper.
51

 Patriarch Nikon had in de jaren vijftig het initiatief genomen voor 

een Russische vertaling van de gehele tekst in de vierdelige atlas van Blaeu.
52

 Nederlanders kon je 

overal aantreffen. Zelfs in Peking had Bajkov Nederlanders ontmoet en latere Russische afgezanten 

naar China overkwam hetzelfde.
53

 Zij waren dus bij uitstek geschikt om de Russen het laatste 

nieuws over ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld te verschaffen. De Nederlandse 

kranten die de ambassade van Boreel had meegebracht waren aanleiding voor de tsaar om na het 

vertrek van het Nederlandse gezantschap aan Van Sweeden de opdracht te geven een postdienst 

naar West-Europa op te zetten. Daarna vertaalde Winius de Nederlandse kranten die langs deze weg 

in Moskou belandden en hij las regelmatig uittreksels daaruit aan de tsaar voor.
54

 In 1667, twee jaar 

nadat Witsen uit Moskou was vertrokken, waren Van Sweeden en Winius betrokken bij de 

activiteiten van Nederlanders die in opdracht van de tsaar een Russisch oorlogsschip bouwden en 

bemanden dat op de Kaspische Zee dienst moest doen.
55

  

 De relaties tussen Nederlanders en Russen waren voor beide beide partijen zeer voordelig en 

daarom zal erbij de onderlinge uitwisseling van informatie sprake zijn geweest van geven en 

nemen. De anonimiteit waarin Witsen Winius en andere informanten hulde had niet alleen iets te 

maken met wat wij nu staatsgeheimen of nationale belangen noemen, maar ook en vooral met een 

strategie om de gunst van het Russische hof te verwerven en te behouden. De ruzies tussen Van 

Sweeden en de andere Nederlandse kooplieden laten zien dat Nederlanders en Russen met elkaar 

samenwerkten in verschillende netwerken die scherp met elkaar concurreerden. De contacten 

binnen deze groepen waren zeer persoonlijk en konden alleen gedijen in een sfeer van 

vertrouwelijkheid. 
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Contacten met Moskou vanuit Nederland 

 

Na zijn terugkeer uit Moskovië in 1665 kwam Witsen niet meteen in allerlei belangrijke openbare 

functies terecht. In 1666-1667 maakte hij nog een reis naar Franrijk, Italië, Zwitserland en 

Duitsland. Daarna moet hij begonnen zijn met zijn uitvoerige studie over de scheepsbouw die in 

1671 bij de uitgever Commelin in Amsterdam verscheen.
56

 In deze jaren heeft Witsen ook zijn 

reisdagboek aangevuld met Aentekeningen van saeken mij voorgekomen op myn Moscovise reyse 

die deels ook de antwoorden bevatten op de vragenlijst van Golius. Deze notities, die hij in 1669 

voltooide en in druk ongeveer honderd pagina’s beslaan, zijn Witsens eerste poging tot een 

systematische studie van het rijk van de tsaar.
57

 Aangezien hij daarbij veel aandacht wijdde aan de 

niet-Russische volken en gebieden, vormen de Aentekeningen ook een voorstudie voor Noord en 

Oost Tartarye. En eveneens voor de grote kaart uit 1687, want Witsen gaf uitvoerig het commentaar 

weer van een Nederlandse schipper genaamd Gerrit Claessen op de Ruslandkaarten van Hessel 

Gerritsz. (1581-1632) en Isaac Massa uit 1613 en 1635. Witsen heeft zijn reisdagboek en deze 

Aentekeningen nooit gepubliceerd.
58

 Hij ontving na de voltooing ervan zoveel nieuwe informatie 

over Tartarije dat hij in de jaren zeventig besloten moet hebben zijn studies over dit onderwerp 

voort te zetten.  

Volgens de Russische historische geograaf Boris Polevoj
59

 heeft Witsen het voornaamste 

cartografische materiaal ontvangen via de postverbinding die door Van Sweeden was opgezet. Van 

Sweeden liet kaarten natekenen die uit Tobolsk, de toenmalige hoofdstad van Siberië, naar Moskou 

waren opgestuurd en zou de kopieën in Amsterdam hebben laten bezorgen. Inderdaad spreekt 

Witsen in zijn inleiding tot Noord en Oost Tartarye over ‘Houte Tafelen in Siberie gemaekt, daer 

Lands-beschryving op geritst is, en met groote moeite tot my gebragt, hebben ons veel licht 

gegeven; byzonder hielp ons mede, een in Hout-sne Kaertje, tot Moskou, uit bevel van Tzaer Alexe 

Michailowits [tsaar Aleksej Michajlovitsj (1645-1676)], en zulks door zorg van den Siberischen 

Opper-Gezaghebber Pieter Ivanowits Liondoenova, aen’t licht gegeven.’ Het staat vast dat hier de 

naam van gouverneur Pjotr Ivanovitsj Godoenov verbasterd is, maar Witsen wekt in deze passage 

(bewust?) een verkeerde indruk.  

Hij had voor zijn cartografisch onderzoek veel meer materiaal tot zijn beschikking dan de 

welbekende kaart van Godoenov, de overzichtskaart van Siberië uit 1667 waarvan hierboven (zie 

ill. inl. 4) een Zweedse kopie is afgebeeld. Op de kaart van Godoenov mondt de Lena uit aan de 

oostkust van Siberië, maar Witsens kaart van 1687 geeft de juiste situatie weer door deze grote 

rivier aan de noordkust te laten uitstromen. Polevoj wijst erop dat Godoenov niet alleen maar een 

kaart, maar een hele atlas had laten maken. De kaarten daarvan waren in Siberië ter plekke met de 

hand geschetst maar zeer gedetailleerd. Zij zaten waarschijnlijk opgeborgen in een houten doos 

waarop een eenvoudige afbeelding van Siberië was uitgesneden. Volgens Polevoj moet Witsen deze 

atlas ontvangen hebben, want hij heeft het in zijn voorwoord immers ook over ‘een menigte van 

Geographische onvolmaekte aftekeningen van ieder Landschap, of  Rivier, in ’t byzonder 

onkonstelijk geschetst, die in gemelte gewesten zelve door de eigen Inwoonders, of hunne 

Nabuuren, zijn ter neder gestelt.’ Zo zou verklaard kunnen worden waarom Witsen in staat was om 

in 1687 een kaart te produceren die Siberië veel gedetailleerder weergaf dan alle ons bekende 

Russische overzichtskaarten uit die tijd. Witsen geeft volgens Polevoj in Noord en Oost Tartarije 

nog andere aanwijzingen dat hij over Godoenovs atlas moet hebben beschikt.
60

  

Geen van de kaarten daaruit is echter bewaard gebleven, niet in Nederland en niet in 

Rusland. De enige detailkaart waarvan wij nog een een kopie hebben, is een kaartje van Nova 

Zembla. Het origineel was (zoals Witsen zelf meedeelt) vervaardigd en vanuit Moskovië aan hem 

toegestuurd door de Poolse schilder en cartograaf Stanislaw Łopucki die aan het hof van tsaar 

Aleksej Michajlovitsj verbleef. Mogelijk heeft Łopucki Witsen ook andere kaarten bezorgd en 

daarbij gebruik gemaakt van de diensten van Van Sweeden.
61

 Het opzetten van diens 

postverbinding werd echter ernstig belemmerd door de oorlog tussen Rusland en Polen die tussen 
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1654 en 1667 woedde. Bovendien overleden Van Sweeden en Łopucki beiden in 1669. De tsaar had 

de postzaken al een jaar eerder overgedragen aan Peter Marselis jr. Hij behoorde tot een in Rusland 

ingeburgerde Nederlandse familie die scherp concurreerde met zakenlieden als Van Sweeden en 

Winius sr.
62

 Het is daarom waarschijnlijker dat Witsen het meeste materiaal over Siberië later en via 

Winius heeft ontvangen.  

Beide mannen waren na 1665 met elkaar in contact gebleven.
63

 Winius, die in 1672 een 

diplomatieke missie naar West-Europa uitvoerde, bezocht in dat jaar ook de Republiek. Of hij toen 

Witsen heeft ontmoet, is onbekend. Maar vanaf 1675 zou Winius een kwart eeuw lang de postdienst 

van Rusland beheren en volop de gelegenheid hebben een geregelde en vertrouwelijke 

correspondentie met zijn vriend en familielid te onderhouden. Dat werd nog eenvoudiger toen 

Winius in 1677 ook hoofd werd van de Apotekarski prikaz (het bureau dat de medische zorg voor 

de tsaar en het hof organiseerde) en dus ook in het westen, en vooral in Amsterdam, 

geneesmiddelen diende in te kopen. 

Evenals Witsen had Winius grote belangstelling voor de geografie en geologie. In 1667 

maakte hij een vademecum dat de routes en afstanden tussen Moskou en andere belangrijke steden 

in Europa en Azië vermeldde. In 1675 ondernam hij een expeditie naar het zuidelijk Oeralgebied 

om naar ertsen te zoeken. Winius verwerkte de geografische gegevens verzameld door Spatharius - 

een gezant van de tsaar die in 1675 naar Peking was gereisd - in kaarten die hij in deze jaren van 

Siberië maakte. Op één daarvan had hij ook lengte- en breedtegraden aangebracht, die tot dan toe op 

Russische kaarten ontbraken. Aangezien Winius zijn cartografisch werk in Moskou aan westerse 

bezoekers zoals Jacob Reutenfels en Engelbert Kaempfer
64

 toonde en hen zelfs de gelegenheid bood  

om kopieën te maken, mogen we aannemen dat Witsen dit materiaal ook ontvangen heeft.
65

 Dat zal 

echter niet het enige zijn geweest. Winius’ kaart met gradenbogen was weliswaar informatiever dan 

die van Godoenov uit 1667, maar veel minder gedetailleerd dan de wandkaart die Witsen in 1687 

uitbracht.
66

 Naar alle waarschijnlijkheid heeft Winius Witsen ook in schriftelijk contact gebracht 

met in Rusland verblijvende experts over Siberië en China zoals de bovengenoemde Roemeen 

Milescu (Spatharius)
67

 en de Kroaat Križanić.
68

 

Toch was Witsen niet volkomen afhankelijk van Winius, want hij kreeg zijn gegevens over 

Tartarije niet alleen uit Moskovië. Bovendien bevonden zich daar ook andere informanten: Russen 

zoals de hier boven genoemde Golosov of Łopucki, maar vooral natuurlijk de Nederlanders die op 

Rusland handelden of in Russische dienst waren. Toch worden zij door Witsen in Noord en Oost 

Tartarye zelden met name genoemd. Zo staat bijvoorbeeld op pagina 560 van dit boek:  

  

Voor achtien Jaren, in 1669, als de Stad Astrakan van Stenko Rasin
69

 wierd overrompeld, 

vluchtede de Dagesthansche Kuste langs eenige Hollandsche Boots-luiden, de welke in dienst van hunne 

Tzaersche Majesteiten hadden geweest, om de Kaspische Zee te bevaren, die meest alle aldaer tot Slaven  

zijn verkoft.
70

 De Vorst in Boinak verkrachte, in des Mans en veeler tegenwoordigheit, een Nederlandsche 

Vrouw, welke hy voor zijn By-wyf behiel.
 71

 
 

In de marge voegde Witsen daaraan toe: ‘Deze Vrouw is naderhand zoo veraert, dat niet 

gewilt heeft van daer verlost te worden: zy is in ’t Jaer 1666, by my in Moskou gekent geweest.’ Hij 

noemt haar naam niet, maar we weten dat zij Maritje Jans heette, omdat andere Nederlanders, 

zoals Jan Struys
72

 en Lodewijk Fabritius
73

, hun spannende belevenissen tijdens de opstand van 

Stenka Razin beschreven hebben. Hoewel Witsen deze mensen kende en als informanten heeft 

gebruikt, blijven ook hun namen in Noord en Oost Tartarye onvermeld, terwijl Razin en het 

gebied waar de opstand plaatsvond daarin wel diverse malen aan de orde komt. Daaruit blijkt op 

wat voor merkwaardige manier Witsen met zijn bronnenmateriaal omsprong. 

Een Nederlander die wel met name in Noord en Oost Tartarye wordt vermeld en zelfs in het 

voorwoord bedankt omdat hij aan dat boek zo’n grote bijdrage zou hebben geleverd, was Johan 

baron van Keller, die van 1676 tot zijn dood in 1697 als afgevaardigde van de Nederlandse 

Republiek in Moskou verbleef. Toch is er in het hele boek van Keller niet meer te vinden dan een 

tamelijk onbeduidend bericht van een halve pagina over volkeren rondom de Kaspische Zee.
74

 

Vermoedelijk heeft hij ook andere gegevens geleverd en het is zeker dat hij Witsen allerlei diensten 
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heeft bewezen, vooral op niet-wetenschappelijke terrein. Keller was een actieve, capabele en 

uitstekend geïnformeerde diplomaat die zo nodig Russische ambtenaren omkocht om de juiste 

inlichtingen te krijgen. Hij had, waarschijnlijk mede dankzij Winius, gemakkelijk toegang tot de 

Posolski prikaz en werd ook door de Russische overheid regelmatig als informant en adviseur 

gebruikt.
75

  

Kellers levendige brieven aan zijn Nederlandse superieuren geven een boeiend beeld van het 

diplomatiek en economische verkeer met Rusland dat tijdens zijn ambassadeurschap drukker en 

belangrijker was dan ooit daarvoor. Hij correspondeerde daarom ook regelmatig met Witsen die 

zich in deze jaren ontwikkeld had tot een van de invloedrijkste staatslieden van de republiek. 

Aangezien Rusland pas na 1699 een permanente vertegenwoordiger in Nederland kreeg, trad 

Witsen soms op als tegenhanger van Keller in Den Haag en bemiddelde in allerlei kwesties tussen 

Nederland en Rusland. In Moskouse regeringskringen steeg Witsen zeer in aanzien, omdat hij 

bereid was de Russische belangen in Amsterdam en de Republiek te verdedigen. 

 

 

Machtswisseling in Moskou 

 

Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1687. In Moskovië heerste toen tsarevna (tsarendochter) Sofia als 

regentes voor haar broer en halfbroer, de beide minderjarige tsaren Ivan en Peter Romanov. Rusland 

was toegetreden tot de Heilige Liga en bereidde zich voor op een veldtocht tegen de Krimtataren die 

vazallen van de Turkse sultan waren. Het was niet onvoordelig voor Nederland wanneer de 

Moskovische buitenlandse politiek zich minder op het Oostzeegebied en meer op de zuidelijke 

grensgebieden zou richten. Keller had in Moskou dit beleid krachtig gesteund. Naar het westen 

gestuurde Russische ambassadeurs slaagden er echter niet in om meer diplomatieke of financiële 

steun te krijgen voor de anti-Turkse koers van Sofia en haar kanselier V.V. Golitsyn. In Den Haag 

werd de Russische gezant Vasili Posnikov zo veeleisend gevonden dat men weigerde hem in 

audiëntie te ontvangen en voor zijn onderhoud te betalen.  

Russische diplomaten hadden wel vaker de neiging de leden van de Nederlandse  

Staten- Generaal te behandelen als ondergeschikte dienaren van een vorst en hen niet met het 

respect te bejegenen dat hen als onafhankelijke machthebbers toekwam. Witsen, die toen als 

vertegenwoordiger van Amsterdam in Den Haag verbleef, besefte dat zulke misverstanden nadelig 

voor de handel op Rusland konden zijn. Hij schreef over Posnikov: ‘Het is wel waer dat desen Heer 

Envoje in den beginne sig seer qualijk heeft aengestelt, dog daerna heeft hij met dubbele beleefthejt 

alles goet gemaekt, wat brutaal te sijn is so haere manier wat ejgen, hij is ondercanselier in de 

secretarije of regtbank van de vreemdelingen, waerom mij dunkt dat so geheel niet behoorde te 

werden genegligeert’
76

  

Posnikov is dankzij Witsen wel ontvangen door de Staten-Generaal en zijn onkosten werden 

vergoed. Maar Den Haag bleef weigeren subsidies of leningen aan Rusland te verstrekken. Witsen 

heeft vervolgens geprobeerd om via Amsterdam de Russische overheid enig financieel soelaas te 

bieden. Vermoedelijk hebben uiteindelijk enkele Nederlandse kooplieden op aandringen van Witsen 

en Keller aan Rusland leningen verstrekt in ruil voor bepaalde handelsvoordelen.
77

 Ook werden er 

4000 pistolen en karabijnen aan Rusland geleverd.
78

 Het Russische optreden tegen de Turken 

diende ook om het prestige van Sofia als heerseres van Rusland te vergroten. Hoewel Golitsyns 

veldtochten naar de Krim in feite rampzalig mislukten, heeft Keller geholpen daarover gunstige 

berichten in het Latijn, Duits en Frans op te stellen die in Amsterdam werden gedrukt. Tot dit 

propagandamateriaal hoorde ook een afbeelding van Golitsyns legerkamp ‘na de Crim in aentogt 

synde in den Jaare 1689’ die later door Witsen in zijn Noord en Oost Tartarye werd opgenomen.
79
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Illustraties inleiding 10 en 11: 

Tsarevna Sofija Aleksejevna Romanova afgebeeld (links) door L.Tarasov en (rechts) door A.Bloteling.  

 

 

 

In opdracht van de bojaar F. Sjaklovity, de commandant van de Moskouse schutterij, die na 

Golitsyn Sofia’s belangrijkste steunpilaar was, heeft Winius in deze periode Witsen ingeschakeld 

bij een soortgelijke actie ten bate van de regentes. De Oekraïense schilder Tarasovitsj had van de 

tsarevna een portret gemaakt waarop zij als een echte autocraat met kroon, scepter en rijksappel 

was afgebeeld tegen de achtergrond van een tweekoppige adelaar. Winius heeft dit portret, of 

waarschijnlijker een kopie daarvan, naar Nederland laten brengen. Witsen heeft vervolgens aan de 

Nederlandse kunstenaar Abraham Bloteling opdracht gegeven om daarvan een versie in westerse 

stijl te maken ‘opdat deze grote souvereine vrouwe over zee roem zou oogsten.’
80

 Op de prent van 

Bloteling stond Sofia met dezelfde attributen afgebeeld, maar op de achtergrond was nu het 

Kremlin in Moskou te zien terwijl de adelaar was vervangen door afbeeldingen van deugden als 

rechtvaardigheid, wijsheid en kuisheid. Daaraan was een Latijns vers toegevoegd waarin de 

ongehuwde Sofia werd vergeleken met Semiramis en koningin Elisabeth van Engeland. Witsen 

heeft van deze prent honderd exemplaren naar Winius in Moskou gestuurd.
81

  

Witsen was tot zulke vergaande dienstverlening bereid omdat hij het als zijn taak zag de 

Nederlands-Russische handelsrelaties te bevorderen. Hij hoopte natuurlijk ook door de gunsten van 

het Russische hof alle informatie te kunnen ontvangen die hij voor zijn wetenschappelijk werk 

nodig had. Hoe riskant dit was, bleek in 1689. Nog voor Blotelings prenten in Rusland verspreid 

konden worden, werd de regentes in september 1689 door haar zeventienjarige halfbroer Peter 

afgezet. De Nederlandse gravures met Sofia’s afbeelding werden in beslag genomen en vernietigd. 

Sofia werd naar een klooster gestuurd, Golitsyn verbannen en Sjaklovity geëxecuteerd. Gelukkig 

was tsaar Peter de Nederlanders welgezind en Winius werd maar voor korte tijd uit zijn functies 

gezet. Toch moeten deze gebeurtenissen zowel Winius als Witsen extra voorzichtig gemaakt 

hebben.  
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De grote kaart van 1687 

 

De samenwerking met Winius en anderen op cartografisch gebied, had in 1687 geresulteerd in 

Witsens kaart van Tartarije. Deze Nieuwe Lantkaarte van het Noorder en Ooster gedeelte van Asia 

en Europa zou voor enige sensatie in Europese wetenschappelijke kringen zorgen omdat hij zoveel 

nieuws over onbekende streken verschafte. De kaart was van een uitzonderlijk groot formaat (115 

bij 125 cm) en oorspronkelijk op zes afzonderlijke vellen gegrafeerd die aan elkaar geplakt moesten 

worden. Op de weinige exemplaren die nog zijn overgebleven staan twee vignetten. Volgens het 

vignet in de rechterbovenhoek was de kaart gedrukt in 1687 en volgens het vignet in de linkerhoek 

opgedragen aan tsaar ‘Peter Alexewitz’.  

Dit is buitengewoon vreemd. Niet alleen omdat zowel Witsen als Winius in dat jaar zo 

betrokken waren bij de propaganda voor Sofia’s heerschappij, maar vooral omdat de toen 

vijftienjarige Peter nog niet aan de macht was. In formele zin zou deze tsaar zelfs pas in 1696, na 

het overlijden van zijn halfbroer Ivan, de alleenheerschappij verwerven. De eerste uitgave van 

Noord en Oost Tartarye uit 1692 werd om die reden nadrukkelijk nog aan beide tsaren opgedragen.  

Het spreekt vanzelf dat Witsen en Winius het van groot belang vonden om voor de 

publicatie van een zo gedetailleerde kaart de instemming van de Russische overheid te krijgen. 

Witsen vermeldde in het voorwoord van Noord en Oost Tartarye dat hij van beide tsaren een 

‘Voorrecht’ had ontvangen voor zijn kaart ‘in ’t jaer na de Russche tellingen 7196’, dat wil zeggen 

ergens tussen 1 september 1687 en 31 augustus 1688. Hij heeft dus nog in de periode van Sofia’s  

heerschappij deze toestemming gevraagd en gekregen.
82

 Aangezien op de versies van de kaart zoals 

wij die kennen een eiland staat afgebeeld dat door schipper De Vlaming pas in juli 1688 was 

ontdekt (en naar Witsen vernoemd)
 83

, is het evident dat die na 1687 zijn vervaardigd.  

Nadat Peter in 1689 zijn halfzuster van de troon had gestoten, liet hij Winius vrij spoedig toe 

tot de kring van zijn naaste medewerkers en het duurde niet lang of Witsen bewees deze tsaar vanuit 

Nederland eveneens belangrijke diensten. Waarschijnlijk vonden zij het allebei noodzakelijk dat de 

nieuwe machthebber van Rusland ook zijn goedkeuring zou hechten aan Witsen geografische 

activiteiten. Daarom heeft Keller opnieuw in Moskou een exemplaar plechtig aangeboden aan de 

‘zaersche majesteiten’ Ivan en Peter.
84

 Of de kaart toen al van een ander vignet was voorzien, is niet 

duidelijk.
85

 In 1691 ontving Witsen, waarschijnlijk via Keller, een officiële bedankbrief van beide 

tsaren, waarin hij werd aangemoedigd om met zijn werk voort te gaan.
86

  

In deze brief werd ook gerefereerd aan een voorstel dat Witsen aan de Russische regering 

had gedaan betreffende de handel op Perzië en China.
87

 Witsen had dit plan gelijktijdig met zijn 

grote kaart naar Keller gestuurd. Hij reageerde daarmee op een Russische uitnodiging om zijn 

gedachten over de perspectieven voor de Russische buitenlandse handel op papier te zetten. Het is 

niet bekend wanneer hij dit verzoek uit Moskou had ontvangen.
88

 Het initiatief daartoe zou 

genomen kunnen zijn door Emilian Oekraintsev (1641-1708), een goede vriend van Winius, die 

onder Sofia en Golitsyn de dagelijkse leiding had van de Posolski prikaz en door tsaar Peter in deze 

functie gehandhaafd werd.
89

 De aanleiding was mogelijk de missie geweest van de edelman Fjodor 

Golovin (1650-1706), die in 1686 naar China was gestuurd om een oplossing te vinden voor de 

grensconflicten in het Amoergebied en daarover tot september 1689 met de Chinezen 

onderhandelde. Golovin had instructies om eventueel territoriale concessies te doen in ruil voor 

handelsvoordelen. In Nederlandse VOC-kringen was men goed op de hoogte van de Russisch-

Chinese problemen en ook Witsen wist er uiteraard van.
90

  

Witsen was bijzonder geïnteresseerd geraakt in het Amoergebied dat hij als een soort 

Eldorado beschouwde.
91

 In zijn voorstel verklaarde hij bereid te zijn voor beide tsaren een goede 

kaart van deze streken te tekenen en hij vermeldde tevens dat hij ‘een perfecte aftekening’ van de 

rivier ontvangen had uit Peking. Witsen had inderdaad Chinese kaarten gekregen van de pater 

jezuïet Philippe Couplet, die in 1683-84 in Nederland was
92

, maar hij putte ook uit Russische en 
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Nederlandse bronnen. Witsen heeft naast de atlas van Godoenov
 93

 ook geografisch materiaal 

gebruikt dat in de jaren zeventig was vervaardigd in verband met de reis naar China van de 

Russische gezant Spatharius.
94

 Dat blijkt zowel uit de ligging als de naamgeving van een groot  

aantal geografische objecten zowel op zijn kaart van 1687 als op zijn Lant Karte van ’t Oost 

Tartarie.
95

 Daarnaast bestudeerde hij de in het archief van de VOC bewaarde papieren van de tocht 

van Maarten Gerritsz Vries. Deze zeeman was in 1643 vanuit Batavia met twee schepen naar de 

gebieden ten noorden van Japan gevaren en had als eerste Europeaan de Koerileneilanden en 

Sachalin aangedaan. Witsen nam in Noord en Oost Tartarye berichten uit de scheepsjournalen van 

de expeditie over, drukte een groot aantal kustprofielen af en benutte ook Vries’ kaart van het 

gebied.
96

  

In zijn voorstel riep Witsen de Russische regering op om bezit te nemen van de streken aan 

weerszijden van de Amoer vanwege de commerciële voordelen. De rivier mondde immers uit in de 

oceaan en opende mogelijkheid om handel te drijven op China en Japan. Hij moet hierbij aan een 

soort samenwerking tussen Russen en Nederlanders hebben gedacht. De Russen hadden geen  

zeewaardige vloot, maar de Nederlanders zouden vanuit Batavia naar China, Japan en de monding 

van de Amoer kunnen varen.
97

 Keller had in 1690 nog naar Den Haag geschreven dat men ook in de 

omgeving van tsaar Peter grandioze plannen maakte voor de ontwikkeling van de handel en dat de 

Nederlanders zouden kunnen helpen bij de verwezenlijking daarvan.
98

 

De tsaren toonden zich in hun reactie tegenover Witsen persoonlijk uiterst welwillend, maar 

hun formele antwoord op zijn handelsplannen was nietszeggend en vrijblijvend. Dit zal Witsen in 

juni 1691 niet meer bijzonder teleurgesteld hebben, want hij was toen op de hoogte van het resultaat 

van de Russisch-Chinese besprekingen, dat hij niet kende toen hij zijn voorstel opstelde.
99

 De 

Russische onderhandelaar Golovin was pas in januari 1691 in Moskou teruggekeerd. De altijd 

bijzonder goed ingelichte Keller zal snel daarna de details hebben vernomen van het door Golovin 

gesloten verdrag van Nertsjinsk uit 1689 waarbij de Russen het Amoergebied aan China afstonden. 

Witsen bleef echter - zo blijkt uit de tweede editie van Noord en Oost Tartarye
100

- zeer optimistisch 

over het commercieel potentieel van deze streken en bijzonder geïnteressseerd in de handel over 

land naar China. Zijn denkbeelden daarover en zijn indrukwekkende kaart hadden in Moskou toch 

wel iets teweeggebracht. Nog voor het einde van 1691 nam tsaar Peter het besluit om Witsens 

vriend Ides voor een handelsmissie naar China te sturen. Bij zijn vertrek in maart 1692 had Ides 

Witsens kaart bij zich.
101

 

Witsen had zijn kaart in 1689 mee naar Engeland genomen
102

 en was daar op 30 november 

als lid van de Royal Society geaccepteerd.
103

 Maar hij heeft vermoedelijk pas later een exemplaar 

aan het geleerde gezelschap gestuurd, want in 1691 werd Witsen uitbundig gecomplimenteerd met 

zijn wetenschappelijke prestatie door de voorzitter, Robert Southwell (1635-1702). In het blad van 

het genootschap, de Philosophical Transactions, beschreef Southwell de kaart als ‘Columbuslike, 

the discovery of a new World.’
104

 Witsen beklemtoonde in zijn antwoord aan Southwell dat zijn 

kaart slechts een voorlopig en nog zeer onvolmaakt beeld van de werkelijkheid bood. Vooral over 

het verloop van de noord- en oostkust van Siberië had hij nog steeds grote twijfels: ‘I am yet in 

suspence wether the North-East Point which you see bearing off in the Map, may run quite on to 

America; or how far thitherward it may reach.’ Witsen zou hierover blijven nadenken en zijn kaart 

aan later verkregen gegevens aanpassen.
105

  

Er was echter nog een oude kwestie die Witsen veel pijn deed en waarover hij in deze brief 

niet kon zwijgen. Op zijn kaart was Nova Zembla duidelijk als een eiland weergegeven, maar 

vroeger had Witsen gedacht dat het een deel van het vasteland vormde . Dit had hij ook geschreven 

aan Henry Oldenburg, de toenmalige secretaris van de Society, ‘but I have since been better 

informed, and retracted that Error’.
106

 Inderdaad was Witsens Latijnse brief aan Oldenburg destijds 

vertaald door de in Engeland verblijvende Nederlandse filoloog en bibliofiel Isaac Vossius en 

vervolgens in maart 1674 in de Transactions gepubliceerd als ‘a letter to the publisher written by an 

Experienced person residing at Amsterdam’. De briefschrijver had tevens naar Londen een kaart 

gestuurd die in opdracht van de tsaar was gemaakt ‘by a painter, called Panelapoetski
107

, who sent it  
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Illustratie inleiding 12: De overzichtskaart van Siberië gemaakt door Spatharius in 1682.  

 

 
Illustratie inleiding 13: Kaart op dubbel folioformaat afgedrukt in de 3

de
 editie van Noord en Oost Tartarye uit 1785. 

Hieruit blijkt dat Witsen naast Vries vele andere bronnen heeft gebruikt, maar nog steeds een zeer gebrekkig zicht had 

op de geografische werkelijkheid.  
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to me from Mosco for a present’. Hierop stond Nova Zembla als een schiereiland afgebeeld. De 

kaart was bij de brief in de Transactions afgedrukt. In de brief werd beweerd dat Tartaren en 

Samojeden, dus volkeren die in deze streken woonden, ervan overtuigd waren dat Japan via een 

veel kortere route bereikt kon worden door aan de noordkant langs Nova Zembla te varen. 

Zeventien jaar later, in zijn antwoord aan Southwell, suggereerde Witsen dat Vossius zich in 

1674 bij de vertaling van de brief al te grote vrijheden had veroorloofd, omdat hij zichzelf had wijs 

gemaakt ‘as he did others to their ruin, that there was a passage to Japan by the North, and that the 

Tartarian Countreys behind Nova Zembla did immediately decline towars the the South’. Witsen 

was het met zulke opvattingen nooit eens geweest ‘and I think I can even demonstrate the 

Impossibility there of.’ Wat Vossius had geschreven ‘to encourage Mariners to that attempt was 

even directing them to the point of Death, as it afterwards ensu’d.’
108

  

Wat was er gebeurd? In december 1674 en oktober 1675 werden in de Transactions nog 

twee artikelen gepubliceerd die de noordoostelijke doorvaart naar Japan en China voor mogelijk 

hielden.
109

 Op grond hiervan besloot koning Karel II in 1676 een expeditie van twee schepen naar 

het noorden te zenden. De Speedwell, het schip dat door de koning persoonlijk was bekostigd, werd 

bij Nova Zembla volledig vernield door het pakijs. Twee bemanningsleden verdronken, de overigen 

  

    
 

 

 

   
 

Illustraties inleiding 14 t/m 17: Linksboven: het kaartje van Łopucki zoals afgedrukt in de Transactions. De suggestie 

dat China niet ver weg lag, wordt in de bijgevoegde brief gewekt door de opmerking: ‘The river marked L runs toward 

China, called Kitaie’, al wordt daar wel aan toegevoegd dat deze rivier niet goed bevaarbaar is. Rechtsboven: Bij de 

rode pijl: Nova Zembla op de kaart van Godoenov uit 1667. Op beide kaarten is Nova Zembla voorgesteld als een 

schiereiland evenwijdig aan de kust. Linksonder: kaartje van Willem Barentsz uit 1596. Het is merkwaardig dat Witsen 

bereid was te aanvaarden dat Nova Zembla een schiereiland was, omdat het sinds Barentsz’ expeditie op Nederlandse 

kaarten gewoonlijk als een eiland werd voorgesteld. Zie ook de kaart van Hondius (ill. inl. 3). Rechtsonder: Nova 

Zembla op Witsens kaart uit 1687.  
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werden opgepikt door het andere schip dat door Engelse kooplieden was gecharterd. Het debacle 

maakte een einde aan de Engelse pogingen via het noordoosten een kortere weg naar Zuid-Oost 

Azie te vinden.
110

  

Witsen heeft zich de mislukking van de expeditie zeer aangetrokken en herhaaldelijk 

gepoogd zich van elke schuld daaraan vrij te pleiten. Dit is zeer begrijpelijk want de kwestie was 

niet alleen schadelijk voor zijn reputatie als cartograaf en geograaf. Witsen was in de jaren zeventig 

en tachtig een steeds belangrijker rol gaan spelen in de buitenlandse politiek van de Republiek. 

Wanneer het Engelse staatshoofd hem publiekelijk de schuld zou geven van de dood van twee 

onderdanen en het verlies van een hoop geld, dan kon dat het einde betekenen van zijn carrière als 

diplomaat en staatsman. Dat is niet gebeurd, maar Witsens defensieve acties hebben hem niet van 

alle blaam gezuiverd.
 111

 Zelfs drie eeuwen later legde de Amerikaanse historica Carol Urness nog 

steeds een direct verband tussen Witsens vergissing en de rampzalige expeditie van 1676.
112

 

 

Er zijn in de hele wereld nog maar 13 exemplaren over van de grote kaart en Witsen heeft hem 

nooit ter verkoop aangeboden.
113

 Waarschijnlijk omdat hij te zeer overtuigd was van de imperfectie 

ervan. Er zijn verschillende aanwijzingen dat hij bezig is gebleven met het aanbrengen van 

verbeteringen, maar van zo’n gecorrigeerde versie is maar één exemplaar bekend.
114

 Een andere 

reden was dat hij bang was voor ongecontroleerde namaak van iets waarin hij zoveel tijd, moeite en 

geld had geïnvesteerd. Toch viel plagiaat niet te voorkomen, want kaarten laten zich betrekkelijk 

eenvoudig kopiëren en Witsen Nieuwe Lantkaarte was zo opzienbarend nieuw dat hij bijna een 

halve eeuw het cartografisch beeld van Inner Eurasia bleef bepalen en daardoor als 

vanzelfsprekend imitatie uitlokte. Een aantal cartografen was fatsoenlijk genoeg om Witsen als bron 

te vermelden, maar wanneer dat niet gebeurde, maakte hij zich daar nogal boos over.
115

  

Witsen had dit misbruik echter alleen kunnen bestrijden door zelf op tijd een verbeterde 

versie van zijn kaart te publiceren. Nu had hij het aan zichzelf te danken dat zijn vele cartografische 

missers ook werden vermenigvuldigd. Een deel van de geografische namen in de noordelijke 

kustgebieden was overduidelijk van Nederlandse herkomst blijkens namen als Nieu Walcheren, 

Nieuw West-Vrieslant of Ielmer landt den 4den Augustus 1664 ontdekt bij Schipper de Vlaming. 

Klassieke of middeleeuwse kennis werkte door in aanduidingen als Caput Scythicum (Scythische 

Kaap) of hic olim arimphei habitabant (hier woonden vroeger de Arimfeï
116

). Maar de meeste 

informatie was van Russische herkomst en de gebrekkige (of volledig ontbrekende) kennis van het 

Russisch bij Witsen en zijn navolgers zorgde er voor dat ook heel veel correcte informatie uit 

Russische kaarten op een onjuiste of onbegrijpelijke manier in de westerse cartografie terecht 

kwam.  

Dit viel natuurlijk alle Russische geleerden die dit kaartmateriaal bestudeerden onmiddellijk 

op. Een beroemd geval van verkeerde toponomisatie is voor hen OTSEL POSCHEL geworden. (Zie ill. 

inl. 22) Met deze grote letters had Witsen het gebied aangeduid waar op hedendaagse kaarten de 

rivieren Argoen en Sjilka samenvloeien en zo de Amoer vormen. De regio heette echter helemaal 

niet zo, maar op het Russische origineel had wel gestaan otsel posjol Amoer (отсель пошёл Амур – 

vanaf hier stroomde de Amoer).
117

 Namen als Kust Obskogo of De Zee Lenskogo (zie ill.inl. 18 en 

19) worden pas begrijpelijk als men begrijpt dat hieronder de kust en de zee bij de mondingen van 

de Ob en de Lena worden verstaan. Het Geberchte Ural staat ook aangegeven als de Oeralski sive 

Oelotuya Montes, maar het duurt even voor men door heeft dat dezelfde bergketen wordt bedoeld 

met het vijftien woorden lange opschrift: Wergotur montes [de bergen bij de plaats Vergotoerje], 

alias Cingulum orbis, soom des werelts,ofte het gebergte pojas semino[dit is verbasterd Russisch, 

waarschijnlijk moet er staan: pojas vsemirnoj- пояс всемирной – bergketen rond de wereld], olim 

Rÿphei [de Montes Riphaei uit de oudheid].  
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Illustraties inleiding 18 en 19: Eén van de veranderingen door Witsen op zijn kaart aangebracht: 

 

Boven: De onverbeterde grote kaart van 1687 vertoont op de noordoosthoek van Azië, Kaap Tabin, met daarbij de 

tekst: Caep Tabin, Vermits dese ende Yskaep noit om gevaren werden, is onbekent hoe verre sy sig uyt strecken. 

Onder: Op de verbeterde kaart (zie ook noot 114) die in de Bibliothèque Nationale in Parijs wordt bewaard, komt Kaap 

Tabin niet meer voor. Op beide edities staat als geografische aanduiding Wostock, dat is echter geen plaatsnaam maar 

een windstreek: Восток (Vostok – oost).  
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Illustraties inleiding 20 en 21: Boven: Kaart van Nicolas de Fer 

uit 1705. (zie ook noot 115) Links: Detail uit dezelfde kaart. Uit de 

aanduiding van de Sibirische plaats Bratsk blijkt dat De Fer ook 

Witsens fouten kopieerde. Op Witsens kaart van 1687 stond daar: 

Bratskoy, ofte Broeder stadt. Witsen realiseerde zich blijkbaar niet 

dat in dit geval met Brat niet het Russische woord voor broer werd 

bedoeld, maar dat dit een Russische verbastering was van het 

etnoniem Boerjaat. In 1705 nam De Fer dit over en zette op deze 

Franse kaart ook bij Bratsk Broeder ou Bratskoy. 

 

Illustraties inleiding 22 en 23: Details 

van Witsens kaart van 1687. Linksonder: 

het begin van de Amoer. Rechtsonder: het  

Oeralgebergte 
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 Illustratie inleiding 24: Russische kopie van 

Godoenovkaart uit 1667. Bij de rode pijl: de rivier Kamtsjatka. Bij de groene pijl: de rivier Amoer.  

 

 
Illustratie inleiding 25: Detail van Witsens kaart van 1687 met de rivieren de Kamtzetna en de Damasta. 

 

 

Nog vreemder is de opmerking Tzernilos Crugom ofte Rontom Swart die bij de kust van de 

Stille Oceaan staat genoteerd. (Zie hierboven ill. inl. 25) Witsen geeft ons zelf uitleg in zijn 

Noord en Oost Tartarye:  
 

Tzernilos Krugom, dat is, Rontom Swart, werd zekere Kaep, of Uithoek genaemt, die t’Zeewaerts, aen de 

uitterste Oost-Tartarische Kusten, gelegen, en, na allen schyn, zijn naem hier van gekregen heeft, om dat het daer 

gevaerlijk om te varen is, de Zee daer zeer tegen aenstoot, de Kust klippig, en een quade Strand is: want door dat  

woord op Tartarisch, zoo wel quaed, lelijk en gevaerlijk, als Zwart verstaen werd, gelijk de zwarte Mugalen veel meer 

hunnen naem van hunne morzigheit en lelijkheit, als wel van hunne zwarte verwe gekregen hebben.
118

 

 

Volgens Boris Polevoj gaat het hier inderdaad over een enorme ‘kaap of uithoek’, namelijk 

het schiereiland Kamtsjatka, dat Witsen niet op zijn kaart kon tekenen, omdat het toen ook nog niet 

duidelijk stond aangegeven op Russische kaarten. Maar zwart duidde hier niet op iets lelijks, slechts 

of onheilspellends. ‘De Russische ontdekkingreizigers die uit het bosloze noorden kwamen, waren 
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juist oprecht verheugd toen ze [op Kamtsjatka] ‘rondom donker bos ‘ (черный лес кругом - tsjërny 

les kroegom – door Witsen geschreven als ‘Tzernilos Krugom’) ontwaarden, en dit [Witsens] 

opschrift werd dus uiteraard aan een lokale Russische kaart ontleend.’
119

 

Er is veel discussie geweest onder Russische geleerden over het ontstaan van de naam 

Kamtsjatka. Polevoj heeft in 1997 aangetoond dat het schiereiland de naam kreeg van de rivier 

Kamtsjatka. Deze rivier komt al voor op de eerste Russische kaarten van Siberië (zie hierboven 

ill.inl. 24) en is volgens Polevoj vernoemd naar Ivan Ivanov, een Russische kozak die in het midden 

van de zeventiende eeuw door dit gebied trok en een zijden kiel droeg. Het oude Russische woord 

voor zijde is kamka en Ivanov had als bijnaam Zijïge Ivan, in het Russisch: Ivan Kamtsjatoj. In het 

Rusland van Peter de Grote werd soms ook wel het Nederlandse woord voor zijden kledingstof, 

damast, gebruikt. De kaart van Witsen was een belangrijke schakel in het betoog van Polevoj, want 

daarop stromen naast elkaar twee rivieren de Kamtzetna en de Damasta. (zie ill.inl. 43) In de eerste 

herkennen we de Kamtsjatka, maar een Damasta rivier bestaat niet. Vermoedelijk heeft Witsen 

dezelfde rivier twee maal onder verschillende namen afgebeeld.
120

 Op de kaart staat op deze plek te 

midden van andere hoge bergen ook de ‘On op Klimmelijke Hooge Steenklip’ afgebeeld. Een 

duidelijke verwijzing naar de vulkanen van Kamtsjatka. Op een Russische kaart uit 1673 staat: 

‘stenen zuil van onmetelijke hoogte, die niemand heeft beklommen.’
121

 

Een belangrijke fout die Witsen heeft proberen te herstellen was de ligging van Peking. Hij 

had eigenlijk de stad op 40 graden noorderbreedte willen plaatsen. Hij was op andere gedachten 

gebracht door de geschriften van de Nederlandse jezuiet Verbiest, die hij uit China had ontvangen. 

Daarom had hij 44 graden aangehouden.
122

  
 

…maer eenige Jaren daer na, gelegentheit my voorkomende, of liever die opvattende, ter oorzaek dat ik over 

het leggen dezer plaetze aengevochten wierd, nader onderzoek te doen op de hoogte van Peking, zoo hebbe meer 

eenhelligheit bevonden, by den geenen die deze Stad brengen op veertig graden, gelijk als mijn oude meening ook 

was, dat zy liggen moeste: en daerom niet geschaemt, die te verplaetzen, en meer Zuidelijk te brengen.
123

 

 

Op de verbeterde versie van de kaart is Peking verplaatst naar ongeveer 42°-43° NB, dus niet 

naar 40°, maar slechts ‘meer Zuidelijk’.
124

  

 

 

 

Van de eerste naar de tweede editie van Noord en Oost Tartarye 

 

West-Europese gebruikers hadden uitleg nodig om Witsens kaart te kunnen raadplegen. De 

landkaart had grote afmetingen en er stond ongelofelijk veel op, maar de geboden informatie was 

ingewikkeld en soms zelfs onbegrijpelijk. Zij kregen echter weinig praktische hulp in het geleerde 

werk dat Witsen vijf jaar na de kaart, in 1692, onder de titel Noord en Oost Tartarye liet drukken. 

De mededeling van de auteur dat hij daaraan 25 jaar had gewerkt en de omvang van de tekst (734 

pagina’s) maken onmiddellijk duidelijk dat het hier niet alleen maar om een toelichting op de kaart 

ging. In zijn 21 jaar eerder verschenen studie over Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-Bouw en 

Bestier had Witsen ongeveer eenderde van de in totaal 556 pagina’s besteed aan de situatie bij de 

Grieken en Romeinen. Ook het boek over Tartarye volgde een dergelijk patroon. Het was in één 

band gebonden, maar bestond uit twee aparte delen met elk een eigen paginering. In het eerste deel 

werd in 134 pagina’s de bestaande literatuur over het onderwerp behandeld. Natuurlijk kwamen 

daarin klassieke auteurs als Tacitus en Herodotus en tevens de cartografie uit de oudheid aan bod, 

maar schrijvers uit de middeleeuwen en vooral uit de nieuwe tijd kregen veel meer aandacht en met 

name de kaarten over Tartarije uit de zeventiende eeuw werden zeer kritisch besproken.
125

 

De 600 bladzijden van het tweede deel waren gewijd aan de afzonderlijke landstreken die 

Witsen tot Tartarije rekende. Dit waren achtereenvolgens: Niuche (Mantsjoerije, 19 blz.), Korea (9 

blz), Dauria (het Amoergebied, 19 blz.), Jesso (Hokkaido, Koerilen, Sachalin, 38 blz.), Mugalie of 

Mongal (Mongolië, 26 blz.), Kalmakkia of Kalmakkenland (Kalmukkië, 26 blz.), Tangut (Tibet 15 

blz.) Usbek, Alsogd en Turkestan (en andere landstreken in Centraal-Azië, 165 blz.), Georgia, 
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Mingrelia, Circassia (Kaukasus, 65 blz.) Crim (28 blz.), regio’s en volken in het stroomgebied van 

Wolga en zijrivieren (61 blz.), Siberia en Samojedia (130 blz.).  

Deze opsomming suggereert een keuriger ordening dan de tekst in feite biedt, want deze 

landbeschrijvingen vormen geen aaneengesloten betogen. Het hele boek bleef een brokkelige en 

lang niet altijd zorgvuldig geredigeerde compilatie van vele bijzondere, maar qua stijl, inhoud en 

kwaliteit van de geboden informatie zeer uiteenlopende bronnen. Misschien vielen niet alle 

herhalingen en overlappingen te vermijden, maar er staan ook vreemde uitweidingen in. Wanneer 

bijvoorbeeld in het hoofdstuk over Turkestan gesproken wordt over mensen die het vuur aanbidden, 

wordt een brief uit Batavia ingelast met een uitvoerig verhaal van een Nederlandse schipper over de 

moord op enkele van zijn bemanningsleden door de bewoners van een eiland bij Nieuw-Guinea. 

Dat gebeurt alleen omdat deze Papoea’s volgens de briefschrijver het verschijnsel vuur niet zouden 

kennen.
126

  

Toch blijft men zich verbazen over de rijkdom en gevarieerdheid van de informatie die 

Witsen wist te verzamelen en zijn tijdgenoten deden dat ook. In het boek had Witsen na het 

voorwoord een aantal lovende reacties op zijn kaart opgenomen. Daartoe behoorde enkele recensies 

in Franse tijdschriften en brieven van andere geleerden zoals Witsens vriend en correspondent 

Gijbert Cuper, de burgemeester van Deventer. Ook de brief van Southwell in de Transactions 

drukte hij opnieuw af. Volgens de voorzitter van Royal Society was iedereen ‘very impatient to be 

told by what Magick you have been able to master this work.’
127

 Een andere vriend en collega van 

Witsen, Hendrik van Bleyswijck, burgemeester van Delft en VOC-bestuurder, verwonderde zich 

eveneens daarover. Hoe had Witsen, die op zo’n voortreffelijke manier een groot aantal belangrijke 

functies in binnen-en buitenland had vervuld, de tijd kunnen vrijmaken voor zulk nauwkeurig en 

arbeidsintensief onderzoek?  

Men mag zich dus afvragen of Witsen wel de enige auteur en samensteller van de kaart en 

het boek over Tartarije is geweest. Is het niet aannemelijk dat deze steenrijke en met een eindeloze 

reeks politieke bezigheden belaste regent zich daarbij heeft laten assisteren door een groot aantal 

anoniem gebleven hulpkrachten die voor hem het bronnenmateriaal sorteerden, kopiëerden, 

samenvatten, vertaalden en bewerkten tot voor zijn boek geschikte kopij?
128

 Indien Witsen te 

weinig tijd heeft gehad om de taak van eindredacteur naar behoren te vervullen, zou dit ook een 

verklaring kunnen zijn voor de weinig aantrekkelijke stijl en structuur van Noord en Oost 

Tartarye.
129

  

Anderzijds kan Witsens persoonlijke betrokkenheid bij de totstandkoming van Noord en 

Oost Tartarije moeilijk overschat worden. Zijn huis, schreef een bewonderaar kort na zijn dood, 

was een ‘Versamelplaats van bereisde, geleerde en nieuwsgierige In- en Uytlanders’ geweest.
130

 Al 

was dit enigszins overdreven (Witsen verbleef voor staatszaken heel vaak buiten Amsterdam), hij 

heeft zonder twijfel veel moeite gedaan om gegevens over Tartarije te verzamelen. Uit het 

deskundig commentaar in zijn boek en eveneens uit de brieven aan Cuper blijkt tevens hoeveel 

kennis Witsen bezat. Zoals al eerder aangegeven beschouwde hij de verkregen informatie voor een 

deel als vertrouwelijk en wilde hij vermoedelijk zelf bepalen wat daarvan wel of niet opgenomen 

mocht worden. Misschien heeft hij om die reden zelfs op het einde van zijn leven de correctie van 

zijn boek niet willen toevertrouwen aan een buitenstaander. Toch moet hij ook veel werk hebben 

uitbesteed, al komen we over de bedienden en klerken die hem ten dienste stonden heel weinig te 

weten.
131

  

Tot nu toe is voornamelijk gesproken over de gegevens die Witsen uit Rusland ontving. Uit 

zijn antwoord aan Southwell en uit de inleiding tot zijn boek blijkt dat hij ook regelmatig berichten 

kreeg uit Polen, Turkije, Perzië, de Indische archipel, China en India.
132

 Zijn mededelingen hierover 

laten opnieuw veel te raden over en uit de inhoud van Noord en Oost Tartarije worden we niet veel 

wijzer. Witsen vermeldde de namen van twee Poolse diplomaten die hem beschrijvingen van hun 

reizen naar Perzië hadden gestuurd. Hij noemde ook een ‘Hoogduits Heer’ in Polen van wie hij 

bericht kreeg over de Cirkassen in de Kaukasus. Hij publiceerde berichten van Armeniërs in Perzië, 

Peking en Amsterdam over Centraal-Azië, het Verre Oosten en Mongolië. En uit Georgië ontving 

hij van een daar woonachtige ‘Europees Kristen’ een beschrijving van Kalmukken, Oezbeken en 
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andere volken rond de Kaspische Zee.
133

 Hoe de contacten met deze informanten tot stand kwamen 

en waarom zij Witsen informatie stuurden, vernemen wij niet. Wel is het begrijpelijk dat Turkse 

zeelieden hem vanuit Constantinopel kennis konden verschaffen over de Zee van Azof. Witsens 

familie was immers betrokken bij de handel en het diplomatieke verkeer met het Osmaanse rijk en 

in nog sterkere mate gold dit voor de verwanten van zijn vrouw, Catherina Hochepied.
134

  

Batavia vormde eveneens een belangrijk knooppunt in Witsens inlichtingennetwerk. In het 

voorwoord van Noord en Oost Tartarye noemde hij naast Keller ook de in Azië verblijvende 

Andreas Cleyer
135

 en Herbert de Jager als mensen die een fundamentele bijdrage hadden geleverd 

aan de totstandkoming van zijn boek. Witsen zal hebben beseft dat hij ook in de toekomst veel 

profijt kon heben van deze functionarissen van de VOC die hij vanwege hun belangstelling voor de 

wetenschap zeer waardeerde. Hoewel hun namen slechts op een enkele plaats in Noord en Oost 

Tartarye voorkomen, is het zeer goed mogelijk dat hun bijdrage groter is geweest dan op het eerste 

oog kan worden vastgesteld. 

 

 

 

  
 
 

Illustraties inleiding 26 en 27: Links: Portret van Timoer Lenk in Noord en Oost Tartarye (1692). Rechts: Het 

voorbeeld voor de plaat was een afbeelding in een collectie miniaturen uit de erfenis van Witsens vader Cornelis. Zie 

ook : P. Lunsingh Scheurleer, ‘Het Witsenalbum: Zeventiende-eeuwse Indiase portretten op bestelling’, Bulletin van het 

Rijksmuseum (Jg.44, 1996)107-270.  
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Illustratie inleiding 28: Plaat in Noord en Oost Tartarye (1692) met het onderschrift: 

Circasse en Nagaische Tartaren. 
 

 

 
 
llustratie inleiding 29: De bovenstaande plaat is niet origineel, maar overgenomen uit een editie van Olearius’ 

beroemde boek over zijn reis naar Rusland en Perzië in 1636-39. 
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Zo is in het boek een lang bericht over Perzië en Centraal-Azië opgenomen dat de ‘zeer 

geleerde Heer Herbert de Jager’ in 1688 vanuit Batavia had toegestuurd.
136

 Op de daaropvolgende  

vijftien pagina’s staat een van de boeiendste verhalen in Noord en Oost Tartarye. Dat is het verslag 

van een reis naar China die door de gezanten van Sjah Roech, de zoon van Timoer Lenk, in de 

vijftiende eeuw was ondernomen. Dit reisverhaal wordt tegenwoordig als een klassieke tekst van de 

zogenaamde Timoeridische Renaissance in het Nabije Oosten beschouwd.
137

 Het was, zoals Witsen 

zelf schrijft, ‘door mijn zorg in Persien vertaeld’. Maar wie heeft in Iran die vertaling van het 

Perzisch naar het Nederlands gemaakt? Dat wordt niet vermeld, maar de meest waarschijnlijke 

kandidaat is De Jager die zowel in de jaren zestig als in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw 

langdurig voor de VOC in Perzië verbleef en uitstekend Perzisch kende.
138

 Misschien heeft Witsen 

De Jager niet als vertaler genoemd omdat niet bekend mocht worden hoe de tekst in Nederlandse 

handen terecht was gekomen. 

Op de titelpagina van Noord en Oost Tartarye van 1692 staat geen drukker of uitgever. Er 

zijn in de hele wereld nog maar vier exemplaren van deze editie over en wat de opgenomen 

illustraties betreft vertonen deze boeken bovendien grote verschillen.
139

 We mogen daarom 

aannemen dat Witsen deze uitgave niet in de handel heeft gebracht. Vermoedelijk lagen de gedrukte 

pagina’s ergens opgeslagen. Hij liet die pas inbinden en van illustraties voorzien op het moment dat 

een exemplaar van zijn boek wilde uitdelen aan iemand die hij vertrouwde en respecteerde. Hij 

volgde dus hierbij dezelfde handelwijze als bij zijn kaart. En om soortgelijke redenen: hij was nog 

niet tevreden met het bereikte resultaat, er kwam nog steeds nieuw materiaal binnen en hij wilde de 

mogelijkheid van plagiaat zoveel mogelijk beperken.
140

  

 

In de eerste jaren van Peters bewind onderhield niet alleen Winius contact met Witsen. Dat deed 

ook François Lefort, een Zwitserse officier die in Nederland voor militaire dienst in Rusland was 

aangeworven en daarna een grote favoriet was geworden van Peter I. Lefort had nog steeds nauwe 

banden met Nederland en correspondeerde met Witsen over scheepvaart en scheepsbouw. Witsen 

bemiddelde bij de bouw in Rotterdam van het fregat De Heilige Voorzienigheid (Св. Пророчество) 

dat in aanwezigheid van een opgetogen tsaar in 1694 in Archangelsk binnenliep. Het is onbekend of 

Witsen, zoals gebruikelijk was, voor deze bemiddeling een bedrag had ontvangen. De dankbaarheid 

aan Russische kant was in ieder geval zo groot dat de zoon van Lefort aan Witsen in hetzelfde jaar 

in Amsterdam een met diamanten omlijst portret van Peter I overhandigde.
141

  

Tijdens de eerste buitenlandse reis van de tsaar was Lefort de eerste van de drie 

gevolmachtigde ambassadeurs die het tweehonderd man tellende Grote Gezantschap in 1697 

aanvoerden. Winius was in Rusland achtergebleven, maar het staatshoofd had reeds lang de 

gewoonte om wanneer hij buiten Moskou verkeerde met zijn postmeester een intensieve 

briefwisseling te onderhouden. Op 17 augustus 1697 berichtte Peter aan Winius dat Witsen hem een 

onderdak in Amsterdam had aangeboden.
142

 In de week daarvoor was in Zaandam gebleken, dat het 

incognito de tsaar niet beschermde tegen de opdringerige belangstelling van Nederlanders voor zijn 

persoon. Op de afgesloten werf van de VOC in Amsterdam kon Peter zich rustig aan de 

scheepsbouw wijden en ook zonder de aandacht te trekken buitenlandse diplomaten ontvangen.  

 Zoals algemeen bekend is Witsen de voornaamste gids en raadsman van de tsaar in 

Nederland geweest.
143

 Het spreekt vanzelf dat vele auteurs die over Peters verblijf in Nederland 

hebben geschreven, aannemen dat de tsaar met zijn gastheer regelmatig gesproken heeft over 

scheepsbouw, cartografie en Tartarije. In de tweede editie van Noord en Oost Tartarye kunnen 

daarvoor geen bewijzen gevonden worden, maar aan Leibniz schreef Witsen dat de tsaar altijd 

bereid was zijn vragen te beantwoorden en in zijn briefwisseling met Gijsbert Cuper maakt hij 

melding van een gesprek met de tsaar over in Siberië gevonden mammoetbotten.
144

 Onder het 

gevolg van het Grote Gezantschap bevond zich een aantal lieden uit oosterse landen en Witsen heeft 

ook van hen informatie over Tartarije gekregen. Dat blijkt uit de tweede editie van zijn boek waarin. 

hij enthousiast een dans beschreef van twee Tsjerkessen tijdens een diner bij de tsaar in 

Amsterdam.
145

 Hij ondervroeg een Mongoolse bediende in het Gezantschap over zijn 

geboortestreek en de talen die daar gesproken werden.
146
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Illustraties inleiding 30 en 31: Platen in het exemplaar van de eerste editie van Noord en Oost Tartarye bewaard in de 

UB van Utrecht. Boven: De verschijning van de gezanten voor den koning. Onder: ‘s Konings grote gastmaal. Zij zijn 

in het boek geplaatsts bij de passages over gezantschap van Sjah Roech naar China in de vijftiende eeuw (zie tekst bij 

noot 137), maar zijn in feite illustraties bedoeld voor het ook door Witsen uitgegeven boek over Ides’ reis naar China 

die eeuwen later plaatsvond. Dit blijkt uit de onderschrift waarin de jezuieten Tomas en Gerbillon en een Moskovische 

tolk in de Tartaarse taal (dwz Mantsjoe) voorkomen. 
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Witsen heeft zijn kennis over Georgië aangevuld in gesprekken met de Georgische prins 

Alexander Bagration, die sinds zijn vroege jeugd bevriend was met tsaar Peter en deel uitmaakte 

van het Grote Gezantschap. Alexander is na het vertrek daarvan nog in Nederland gebleven om zijn 

artillerieopleiding te voltooien. Blijkbaar is Witsens contact met deze prins tamelijk intensief 

geweest want Witsen wordt voor zijn goede zorgen bedankt in een brief van Alexanders vader, 

Artsjil Bagration. Witsen was deze vorst eerder behulpzaam geweest bij de vervaardiging van 

Georgische drukletters in Amsterdam. Het is goed mogelijk dat de lange Georgisch-Nederlandse 

woordenlijst in dit boek tevens met de hulp van Alexander Bagration tot stand kwam, maar 

daarover deelt Witsen niets mee.
147

 

Buitengewoon nuttig was het contact dat Witsen in 1697-98 kreeg met de bojaar F.A. 

Golovin
148

, de tweede gezant van het Grote Gezantschap, die grote kennis van Siberië bezat en in 

1689 het verdrag van Nertsjinsk met China had afgesloten. Op wel tien verschillende plaatsen in de 

tweede editie van Noord en Oost Tartarye maakte Witsen melding van zijn gesprekken met deze 

hoge Russische edelman in Amsterdam.
149

 Golovin schonk Witsen een antieke zilveren schaal die 

in een Scythische grafheuvel in Siberië was gevonden. Hij leverde kritiek op Witsens grote kaart, 

gaf informatie over de lengte van de Amoer, over oude mijnen in het stroomgebied van die rivier en 

over de kust tussen Lena en Jenisej. Op Witsens vraag naar de mogelijkheid van een noord-

oostelijke doorvaart antwoordde Golovin dat de Russen zes of zeven maal tevergeefs geprobeerd 

hadden vanuit de monding van de Jenisej de noordoosthoek van Siberië om te varen. Golovin 

verschafte Witsen bovendien een lijst van alle volken die hij op zijn reis naar de Chinese grenzen 

had ontmoet. Vermoedelijk kreeg Witsen ook van hem toestemming om gebruik te maken van het 

zeer uitvoerige officiële verslag van de onderhandelingen die Golovin in 1688-89 met Mongolen en 

Chinezen had gevoerd. Witsen citeert er op diverse plaatsen in Noord en Oost Tartarye zeer 

uitvoerig uit.  

Na het vertrek van het Grote Gezantschap schreef Witsen nog enkele beleefde brieven aan 

de tsaar die echter niet over Tartarije handelden.
150

 Volgens Scheltema heeft Peter I in 1705 Witsen 

wel de kleding en andere attributen laten toesturen van een man die dood in een kajak was 

aangetroffen in de Noordelijke IJszee.
151

 Hooggeplaatste Russen die Nederland bezochten, 

voorzagen Witsen eveneens van nieuwe informatie. F.S. Saltykov liet Witsen het gevest van zijn 

sabel zien, dat gemaakt was van omgesmolten Scythisch zilver.
152

 Deze Russische edelman vertelde 

ook over door hem in Siberië gevonden mamoetbotten en beweerde dat men wel degelijk langs de 

noordoostkust van Siberië kon varen en zo de monding van de Amoer en de Japanse eilanden 

bereiken. Hij gaf Witsen ook een kaart van Siberië die zijn vader waarschijnlijk had laten 

vervaardigen.
153

  

Na 1700 had Witsen zeer regelmatig contact met de permanente Russisch gezant in 

Nederland, A.A. Matvejev, die de Amsterdamse burgemeester als zijn ‘grootste protector’ en als de 

‘enige’ en ‘bijzonder trouwe vriend’ van de Russische zaak in Nederland beschouwde. Inderdaad 

ondersteunde Amsterdam, vooral door toedoen van Witsen, Rusland in het geheim met 

wapenzendingen, terwijl de Nederlandse republiek officieel neutraal bleef in het conflict tussen 

Rusland en Zweden. De reeks ontmoetingen met Matvejev in deze jaren waren vooral politiek van 

aard en zij werden veel minder frequent toen Witsen in 1707 niet meer tot burgemeester herkozen 

werd en zijn macht kwijtraakte.
154

  

Winius deed in deze jaren in Rusland zijn uiterste best om zo veel mogelijk kanonnen te 

produceren voor de oorlog tegen Zweden. In 1700 bracht hij opnieuw een bezoek aan de Republiek, 

waarschijnlijk in verband met de Amsterdamse wapenleveranties. Met Witsen onderhield hij nog 

steeds ook contact over geografische en cartografische kwesties. Als hoofd van de Sibirski prikaz 

had Winius in 1697 aan de Siberische cartograaf Semjon Remezov
155

 in Tobolsk de opdracht  
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Illustratie inleiding 30: Titelpagina met Nederlandse vertaling bij de zg.‘etnografische’ kaart (zie ook ill. inl. 5) in het 

Kaartenboek van Siberië van Remezov. 

 

 
 
Illustratie inleiding 31: Russische opschriften met Nederlandse vertaling in het Kaartenboek van Siberië van 

Remezov. Afgebeeld is het Bajkalmeer en omstreken. Detail van een overzichtskaart van Siberië. 
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Illustratie inleiding 32: Russische opschriften met Nederlandse vertaling in het Kaartenboek van Siberië van 

Remezov. Detail van de stadskaart van Tobolsk (toen de hoofdstad van Siberië) met aanlegplaats voor boten aan de 

rivier de Irtysj, wodkastokerij, waterput en hooilanden van de gouverneur van Siberië en van lokale aristocraten.  

 

 

 
 

Illustraties inleiding 33 en 34:  

Boven: Kaart van het stroomgebied van de Jenisej met de vestingstad Jenisejsk uit het Kaartenboek van Siberië. 

Onder: Detail van dezelfde kaart met de plattegrond van Jenisejsk die door Witsens graveur als voorbeeld is gebruikt.  

 



37 

 

 
 

 

 
 

Illustratie inleiding 35: Afbeelding van Jenisejsk in de derde editie van Noord en Oost Tartarye uit 1785.  
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Illustratie inleiding 36: De Ides-Witsen kaart. Vrij vertaald uit het Latijn staat op het vignet in de linkerbenedenhoek: 

Nieuwe kaart van het Russische rijk gebaseerd op de tot nu toe meest nauwkeurige kaart gedrukt door de 

hoogedelachtbare heer Nic. Witsen en ter plekke in veel opzichten bijgewerkt en verbeterd door Everardus Ysbrants 

Ides. 
 

gegeven om een atlas van Siberië te maken. In Witsen nalatenschap bevond zich Een vertaling van 

het Groot Sibirs Caartboek, maar dat is niet bewaard gebleven.
156

 Dit Caartboek moet een kopie 

geweest zijn van de door Remezov met de hand getekende en ongedrukte atlas die in Rusland 

bekend staat als Чертёжная книга Сибири (Tsjertjozjnaja kniga Sibiri – Кааrtboek van Siberië). 

Opvallend is dat op de kaarten van het in Rusland bewaard gebleven exemplaar een flink aantal van 

de Russische geografische aanduidingen voorzien zijn van een Nederlandse vertaling. Het is 

waarschijnlijk de bedoeling van Winius en Witsen geweest om deze atlas in Nederland te laten 

drukken, maar dat is blijkbaar niet gelukt.
157

 Wel heeft Witsen een graveur opdracht gegeven om 

met de kaarten van Remezov als voorbeeld platen te maken van Siberische steden en vestingen. 

Deze illustraties zijn echter pas na Witsens dood opgenomen in de derde editie van Noord en Oost 

Tartarye uit 1785. Daarin zijn Toeroechansk, Toerinsk, Tjoemen, Tara, Koeznetsk, Krasnojarsk, 

Irkoetsk, Jenisejsk, Narym, Berezov en Pelym in vogelvlucht afgebeeld.
158

  

Zoals reeds vermeld heeft Witsen op grond van al deze nieuwe informatie zijn grote kaart 

enigermate bijgewerkt, maar ook deze nieuwe versie niet gepubliceerd.
159

 Toch heeft hij in 1701 

wel een andere kaart van Tartarije laten drukken en in de openbaarheid gebracht. Dit was de Nova 

Tabula Imperii Russici die in 1704 werd toegevoegd aan de door hem bezorgde uitgave van het 

reisboek van Ides.
160

 De omvang van deze ‘nieuwe kaart’ was ongeveer een kwart van de  

kaart van 1687 en bevatte daarom veel minder details. Het vignet suggereert dat de tabula toch een 

verbeterde versie daarvan moest zijn. Witsen zelf schreef in 1714 in antwoord op een vraag van 

Cuper: ‘De Hr IJsbrants heeft sig van mijn kaart bedient, hij reysde daerop en had die dagelijx in 

sijn tent aen de doeken gespelt, doch heeft eenige correctien gemaekt so als hij mij sulx heeft 

berigt.’
161

 Ides heeft tijdens zijn reis naar China een aantal geografische waarnemingen en metingen 

verricht. Hij zou daarmee Witsens kaart op een aantal punten herzien kunnen hebben. Op de 

titelpagina van Ides’ verhaal werd ook beweerd dat de bijgevoegde ‘landkaart door den gezant naar 
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de waare gelegenheit der plaatzen getekent’ was. De kustlijn van Azië en de rivieren de Lena en de 

Amoer hebben inderdaad een ander verloop dan op de kaart van 1687, maar deze afwijkingen 

houden geen verband met Ides’ reisroute die met een stippellijn staat aangegeven. De Nova Tabula 

is een kaart van geheel Tartarije en bestrijkt zelfs een nog groter gebied dan Witsens eigen kaart en 

kon daarom onmogelijk door Ides alleen vervaardigd zijn. De Tabula was bovendien geenszins in 

alle opzichten een verbetering. Korea bijvoorbeeld staat er als een eiland op weergegeven.
162

  

Even merkwaardig als de kaart zijn de 29 gravures waarmee Witsen Ides’ relaas heeft laten 

illustreren. Ook daarvan valt de herkomst niet meer te achterhalen. Dat is jammer want Witsen heeft 

de meeste van deze voorstellingen in diverse uitvoeringen en combinaties ook gebruikt voor zijn 

Noord en Oost Tartarye. Er worden soms zulke exotische mensen en toestanden op afgebeeld dat 

wij ons onmiddellijk afvragen of er wel een relatie er bestaat tussen deze gravures en de toenmalige 

etnologische realiteit in Noord-Oost Azië.
163

 De kaart en het boek van Ides genoten in de 18
de

 eeuw 

een grote populariteit bij het Europese lezerspubliek want Witsens Nederlandse uitgave van 1704  

 

 

 

 
 

 

Illustratie inleiding 37: Afbeelding in het Utrechtse exemplaar Noord en Oost Tartarye van 1692. Dezelfde plaat staat 

in het reisverhaal van Ides van 1704. Vermoedelijk wordt met ‘Leaotungsche boer’ de man links bedoeld. In de Ides 

uitgave wordt de figuur in het midden met extreem lang haar een Toegoesische prins genoemd met de naam Liliulka.  
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Illustraties inleiding  

38-42: 
 
Boven:  

Vier platen uit het 

reisverhaal van Ides uit 

1704. 

 

Links: Combinatie van 

deze platen tot één 

nieuwe illustratie in 

Tweede editie van Noord 

en Oost Tartarye uit 

1705.  
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werd in het Engels (1706), het Duits (1707), het Frans (1727) en het Russisch (1789) vertaald en 

bovendien meestal meermalen in die talen herdrukt.
164

   

Gezien het dubieuze karakter van de Ides-Witsen kaart en van een aantal illustraties in het 

reisverhaal mag men zich opnieuw afvragen wat eigenlijk Witsens persoonlijke bemoeienis met de 

voorbereiding van deze uitgave is geweest. Heeft hij niet noodgedwongen te veel op de fantasie van 

Amsterdamse cartograven en graveurs vertrouwd? De Nederlandse Republiek was kort na de de 

Negenjarige Oorlog (1688-1697) verwikkeld geraakt in de Spaanse Successie Oorlog (1702-1713) 

en Witsen was in deze roerige en zorgelijke jaren beurtelings één van de burgemeesters van 

Amsterdam of afgevaardigde van de stad in Den Haag. In 1703 verbleef hij zelfs als gedeputeerde 

te velde aan het front in de Zuidelijke Nederlanden. Tegelijkertijd moet hij de geringe vrije tijd 

waarover hij beschikte grotendeels hebben besteed aan de voorbereiding van een nieuwe, sterk 

herziene en uitgebreide editie van Noord en Oost Tartarye die volgens de titelpagina in 1705 is 

gedrukt. 

 

De eerste editie van 1692 had uit één band bestaan die twee apart genummerde delen bevatten. Het 

eerste deel was gewijd aan de voorgeschiedenis van het onderwerp, het tweede aan de eigenlijke 

landbeschrijvingen.
165

 Dit laatste deel, dat in 1692 zeshonderd pagina’s bevatte, is in 1705 

uitgebreid tot twee afzonderlijk gebonden, maar wel doorlopend genummerde foliodelen van totaal 

duizend bladzijden. Het historische deel uit de uitgave van 1692 is in 1705 weggelaten, al zijn 

gedeelten daarvan wel opnieuw opgenomen. De uitbreiding van de tekst van 600 naar 1000 

pagina’s bestond echter hoofdzakelijk uit nieuwe gegevens.
166

 De leesbaarheid van Witsens studie 

werd daardoor niet beter. De eerste editie van 1692 blonk al niet uit door overzichtelijkheid, maar in 

de editie van 1705 staan veel meer en vaak veel kortere berichten. Het is regelmatig niet duidelijk 

voor de lezer wanneer het ene bericht begint of een ander eindigt.
167

 Daardoor is het boek een 

moeilijk doorzoekbaar pakhuis geworden, volgestouwd met zeer ongelijksoortige berichten over 

allerlei volkeren en gebieden.  

Zo’n structuurloze overdaad aan materiaal gepresenteerd in een tamelijk houterige stijl 

treffen we wel vaker aan in zeventiende-eeuwse geschriften.Witsens geleerde vriend Cuper stelt het 

geduld van een moderne lezer ook zeer op de proef. We kunnen de gebreken van Noord en Oost 

Tartarye verklaren uit Witsens behoefte om zelf de regie over zijn onderzoek te blijven voeren, 

terwijl hij eigenlijk geen tijd had om zijn rol als eindredacteur van de tekst naar behoren te 

vervullen. Hij had echter ook een goede reden om zijn boek niet al te zeer te stroomlijnen en het 

diverse materiaal waarop hij zijn boek baseerde zoveel mogelijk in de originele vorm te 

presenteren.  

Noord en Oost Tartarye was immers oorspronkelijk opgezet als een uitvoerige toelichting 

bij de eerder verschenen kaart. Aangezien Tartarije nog steeds een groot en onbekend gebied was, 

mocht de lezer er niet van uitgaan dat alle gegevens op de kaart of in het boek juist waren. Door de 

verschillende verhalen in het boek met elkaar en met de kaart te vergelijken kon hij zich hopelijk 

een beeld te vormen dat de werkelijkheid benaderde. Maar de volledige waarheid over Tartarije kon 

alleen vastgesteld worden door toekomstige reizigers die de authenticiteit van de in boek en kaart 

geboden data ter plekke controleerden. Voor Witsen vormde Noord en Oost Tartarye geen 

definitieve studie, maar het begin van een onderzoek. Hij had slechts geprobeerd al het reeds 

beschikbare materiaal over het onderwerp te verzamelen.
 
 

De vorm en inhoud van het boek werden ook bepaald door het karakter en de 

levensomstandigheden van de auteur.Tussen Witsens optreden als staatsman en als onderzoeker-

verzamelaar bestaan meerdere overeenkomsten. Hij laat zich in de politieke brieven die van hem 

bewaard zijn, kennen als een zeer behoedzaam mens. Een eigenschap die hij nodig had om de 

belangen van zijn stad te kunnen verdedigen binnen de buitengewoon ingewikkelde 

machtsverhoudingen van Europa en de Nederlandse Republiek.
168

 Als geboren bemiddelaar was hij 

bereid zich te verdiepen in de argumenten van strijdende partijen. Hij was geen ambitieuze 

machtpoliticus die zijn eigen belangen najoeg of een eigen visie wenste te realiseren. Als geleerde 

was hij niet minder omslachtig, voorzichtig en perfectionistisch dan als diplomaat.
 169

 Ook in de 
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wetenschap wilde hij vooral nuttig en dienstbaar zijn door gegevens, meningen en voorwerpen 

bijeen te brengen. Hij was geen analyticus op zoek naar dieper inzicht. Dat bleek al uit zijn boek 

over de scheepsbouw, dat hij voor zijn dertigste in 1671 publiceerde.
170

 Het was de eerste grote 

studie over dit onderwerp en bevatte een schat aan feitelijke gegevens, maar is nog steeds berucht 

vanwege de warrige opzet en stroeve stijl.
171

  

Omdat zijn wetenschappelijke liefhebberijen niet zonder politieke risico’s waren,
172

 paste 

Witsen regelmatig zelfcensuur toe. Zo zijn er diverse aanwijzingen dat Witsen in Noord en Oost 

Tartarye informatie die voor de VOC schadelijk kon zijn bewust heeft achtergehouden.
173

 In zijn 

Moskovisch dagboek had hij zich soms zeer geringschattend over de Russen uitgelaten.
 174

 Later is 

Witsen genuanceerder over hen gaan denken en was hij in staat zich in hun standpunten en 

opvattingen te verplaatsen.
175

 Het blijft echter frappant dat Witsen in Noord en Oost Tartarye wel 

herhaaldelijk uitgesproken negatief oordeelde over niet-Russische volkeren, maar angstvallig elke 

kritiek op de Russen vermeed. Hij liet om die reden soms gewoon bepaalde gegevens uit zijn 

bronnen weg.
176

 Het geweld waarmee de verovering van Siberië gepaard ging, kon uiteraard niet 

geheel door Witsen worden genegeerd, maar de Russische expansie werd door hem bij voorkeur 

voorgesteld als een tamelijk rationeel en onafwendbaar proces waarbij de Russen zich over het 

algemeen dapper en grootmoedig gedroegen.
177

 

De gevoeligheid van de Russische overheid voor westerse kritiek of geringschatting was een 

regelmatig voorkomend onderwerp in zeventiende-eeuwse westerse reisverhalen over Moskovië. 

Ook daar had Witsen rekening mee te houden.
178

 De Russische machthebbers konden op ieder 

moment tot de overtuiging komen dat de aan hem verstrekte geografische en cartografische 

informatie vertrouwelijk of zelfs geheim diende te zijn en niet geschikt was voor publicatie in het 

buitenland.
179

 Witsen heeft daarom willen voorkomen dat men in Rusland op enigerlei wijze 

aanstoot kon nemen aan de inhoud van Noord en Oost Tartarije, dat immers aan de tsaar 

persoonlijk was opgedragen. Indien Witsen het vertrouwen van de Russen verloor, zou dat 

rampzalig zijn voor zijn onderzoek, maar ook zeer schadelijk voor de Nederlands-Russische 

betrekkingen waarin hij een hoofdrol speelde. 

 

In 1705 was al het plaatwerk voor de tweede editie van Noord en Oost Tartarye nog niet 

gereed, maar ook daarna is het boek nooit in de boekhandel ter verkoop aangeboden. Witsen kon 

zich dat veroorloven. Hij was een rijk man en geen broodschrijver. Het ging hem niet om de 

verdienste, maar om de eer. Ongetwijfeld heeft hij ook na 1705 nog nieuwe informatie willen 

toevoegen en waar mogelijk fouten verbeteren. Hij had daar nu ook tijd voor, want zijn politieke 

tegenstanders hadden de macht in Amsterdam overgenomen en Witsen werd na 1706 niet meer in 

belangrijke functies herkozen.
180

 Toch lukte het hem niet om een definitieve editie van zijn boek uit 

te brengen. In 1709 schreef hij aan zijn correspondentievriend Gijsbert Cuper dat Peter de Grote 

hem persoonlijk had aangemoedigd om zijn boek af te maken. Dat zette Witsen onder grote druk, 

omdat hij zich verplicht voelde het eindresultaat aan de tsaar ter goedkeuring voor te leggen. Hij 

leed bovendien aan depressieve buien
181

 en had in de laatste periode van zijn leven steeds meer 

moeite om zich op de studie van Tartarije te concentreren.
 182

 

In Rusland werd zijn vriend Winius in 1703 in verband gebracht met financieel wanbeheer 

en viel in ongenade bij de tsaar. Hij verloor al zijn functies, kreeg een hoge boete opgelegd, zijn 

onroerend goed en bibliotheek werden geconfisceerd. In 1705 schreef Witsen een brief aan een van 

Peters naaste medewerkers waarin hij het voor zijn achterneef opnam. Winius was intussen al weer 

in genade aangenomen, maar in 1706 kwam hij opnieuw in grote problemen toen hij van het front 

bij Grodno zonder toestemming van de tsaar naar Nederland reisde. Terwijl hij bij Witsen in 

Amsterdam verbleef, werden in Rusland opnieuw zijn ambten en bezittingen van hem 

afgenomen.
183

 Vanuit Amsterdam schreef Winius verschillende brieven naar de tsaar en ook Witsen 

sprong in 1708 opnieuw voor hem in de bres met een brief aan Peter I waar hij het gedrag van zijn  
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Illustraties inleiding 43-44: 

 

Boven: Twee tekeningen uit de Korte Siberische Kroniek (Краткая Сибирская Летопись) die Semjon Remezov  

tegen het eind van de zeventiende eeuw schreef. Op de linkertekening zijn de verschillende transportmogelijkheden in 

Siberië aangegeven. Naast rivierboten waren dat in het zuiden (boven aan de pagina) kamelen en paarden, in het 

noorden (onder aan de pagina) gebruikte men rendieren, ski’s of sleden getrokken door honden of rendieren.  

 
Links: Afbeelding uit de 

tweede editie van Noord en 

Oost Tartarye (1705).  

 

Volgens Sultanov (zie noot 

158) zijn de afgebeelde dieren 

op deze plaat niet Siberisch 

maar West-Europees, zijn de 

sleden veel te log en hebben 

de knobbels aan de uiteinden 

van de stokkken ook weinig 

met de werkelijkheid van 

doen.  

Deze kritiek is ook door 

andere Russische Siberiologen 

uitgeoefend, toch is het zeer 

waarschijnlijk dat de 

Nederlandse graveur zich 

heeft laten inspireren door de 

bovenstaande plaat in 

Remezovs kroniek. Witsen 

moet dus ook over een kopie 

daarvan beschikt hebben.  
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Illustraties inleiding 45-46: Afbeeldingen uit de tweede editie van 

Noord en Oost Tartarye (1705). 

 

 Links: De graveur heeft de zeilslee en de ski’s zo 

nauwkeurig kunnen afbeelden omdat Witsen deze 

voorwerpen in zijn verzameling moet hebben gehad. Voor 

de ski’s gebruiktWitsen het Russische woord lyzy ( eigenlijk 

lyzji, лыжи). Het Noorse woord ski komt pas in de 

negentiende eeuw in gebruik.  

 

Onder: Gezien de afbeelding links lijkt ook deze plaat een 

getrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. 

 

 

 

 

 

 

  
                                                    

 

      
 
Illustraties inleiding 47- 48: Twee andere tekeningen uit de Korte Siberische Kroniek van Remezov waaruit blijkt dat 

de Russen in tegenstelling tot Witsen het geweld, waarmee de onderwerping van Siberië gepaard ging, niet verhulden.  
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familielid uitlegde en verdedigde. De zevenenzestigjarige Winius kon daarna terugkeren naar 

Rusland met in zijn bagage vermoedelijk de tweede editie van Noord en Oost Tartarije waaraan hij 

zo’n belangrijke, maar volledig anonieme bijdrage had geleverd.
184

 In Moskou kreeg hij zijn 

bezittingen weer terug. Hij werd hersteld in zijn rang, maar bekleedde geen belangrijke functies 

meer en wijdde zich vooral aan vertaalwerk. Met de evenoude Witsen, die zich ook grotendeels uit 

het openbare leven had teruggetrokken, hield hij per brief contact. Witsen stuurde hem globes toe 

en het prachtig geïllustreerde boek van de tekenaar Cornelis de Bruijn (1652-1727) over diens reis 

naar Rusland en Perzië.
185

 Winius speelde een rol bij de verzending van edelmetalen voorwerpen uit 

Scythische grafheuvels in Siberië naar Witsen.
186

 Hij bleef ook geografische informatie over  

Tartarije naar Amsterdam zenden maar dat werd, zoals we weten, door Witsen niet meer verwerkt 

in een nieuwe uitgave van zijn boek.
187

  

 

Winius overleed in 1716 en Witsen in 1717. Volgens de overlevering werd Witsen op zijn sterfbed 

bezocht door tsaar Peter tijdens diens tweede buitenlandse reis. De dood van beide mannen 

markeerde belangrijke veranderingen in de Nederland-Russische relaties. Rusland was na de 

overwinning op de Zweden bij Poltava in 1709 definitief een grote Euraziatische mogendheid 

geworden en dankzij eigen mijnen en fabrieken voor de bewapening van zijn leger niet langer 

afhankelijk van Nederlandse leveranties. De buitenlandse handel verplaatste zich van Archangel 

naar de nieuwe hoofdstad, St.Petersburg, en de Nederlanders speelden daarin niet langer een 

dominerende rol. De Nederlandse Republiek die al tijdens het bezoek van het Grote Gezantschap 

als grote mogendheid op zijn retour was, zakte in de eerste helft van de 18
de

 eeuw af tot een tweede 

rangs staat in Europa. Holland bleef wel een belangrijk financieel centrum en Nederlandse bankiers 

zouden Rusland zeer essentiële leningen blijven verschaffen.  

 

 
III 

WITSENS REPUTATIE ALS GELEERDE 

 

Witsen had als gefortuneerd man en burgemeester van Amsterdam grote invloed bezeten. Hij kon 

veel mensen een baan verschaffen of op een andere manier hulp bieden. Om die reden was een 

indrukwekkend aantal boeken, toneelstukken en kaarten met lovende woorden en zelfs gedichten 

aan hem opgedragen.
188

 Hij ontving dus vooral complimenten van lieden die van hem afhankelijk 

waren of iets van hem verwachten. Zo werd er bijvoorbeeld over hem geschreven dat hij ‘in zulke 

netelige ambten, als hij in de gevaarlijkste tijden bekleed had, zich niet eenen vijand, niet eenen 

benijder, niet eenen berisper’
189

 gemaakt zou hebben. Dat was overdreven. Hoewel Witsen altijd 

zijn uiterste best deed om conflicten te voorkomen of op te lossen, ontmoette hij wel degelijk 

politieke tegenstanders die hem scherp bekritiseerden. In 1690 bijvoorbeeld werd hij door Hans 

Willem Bentinck (1649-1709), graaf van Portland en de rechterhand van Willem III, ‘le plus faible 

homme du monde’ genoemd.
190

  

Toen Witsen na 1706 zijn politieke macht kwijtraakte droogde de stroom van loftuitingen 

snel op. Toch was hij op het eind van zijn leven een internationaal bekende, zelfs enigszins 

beroemde persoonlijkheid. Niet alleen als staatsman die contacten had onderhouden met grootheden 

als Willem III , Peter de Grote, de hertog van Marlborough en de koning van Pruisen, maar ook als 

beoefenaar van de wetenschap had hij naam gemaakt. Een jaar voor Witsens dood publiceerde de 

Engelsman John Perry (1670-1733), die vijftien jaar als ingenieur in Rusland had doorgebracht, zijn 

State of Russia, een boek dat in Europa veel gelezen en geraadpleegd zou worden. Perry legde 

daarin ook al min of meer vast hoe men zich Witsen zou blijven herinneren, namelijk als de 

geleerde gastheer van Peter de Grote in Amsterdam: ‘Gedurende zijn [tsaar Peters] verblijf 

t’Amsterdam, bezocht hij verscheide malen den Heer Witzen: een Heer zeer berucht door zijne 

uytneemende genegentheid voor kunsten en wetenschappen; dikmaals Perzoonen naar alle de 

gewesten der waereld afzendende, om er ontdekkingen te doen, die ook vele kosten heeft 
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aangewend om groote verrekijkers op te rechten, beqaem om de Hemelsche beweegbaaren 

Lichaamen te beschouwen.’
191

  

Na Witsens overlijden maakte een Amsterdamse rijmelaar, Claas Bruin (1671-1732), een 

lang gedicht waarin voorspeld werd dat het nageslacht nog eeuwen over deze stadgenoot zou 

blijven spreken onder meer vanwege diens geleerdheid, kennis van Rusland en zijn beschrijving van 

Tartarije.
192

 Witsen zelf had echter weinig gedaan om zich van blijvende wetenschappelijke roem te 

verzekeren. Hij had immers zijn werken niet gepubliceerd en daardoor verhinderd dat tijdgenoten 

en nageslacht op normale wijze kennis konden nemen van de resultaten van zijn onderzoekingen. 

Na Witsens dood hebben zijn erfgenamen zich daar evenmin voor ingespannen. Zij wisten niet hoe 

zij Witsens wetenschappelijke erfenis moesten beheren en hebben veel van zijn spullen laten veilen. 

Natuurlijk werden zijn kaart en boek niet onmiddellijk vergeten, maar hun lotgevallen waren niet 

identiek.  

Zoals reeds vermeld oefende de kaart van 1687 in de eerste drie decennia van de 18
de

 eeuw 

nog een grote invloed uit op de Europese cartografie van Siberië en Azië. Ook in Rusland zelf werd 

de kaart gebruikt. Bijvoorbeeld door Daniel Messerschmidt, die in de jaren twintig op last van Peter 

de Grote door West- en Midden-Siberië reisde om het gebied te carteren. Messerschmidt bracht 

verbeteringen op Witsens kaart aan en leende zijn exemplaar in 1725 uit aan Vitus Bering die zich 

toen voorbereidde op zijn eerste reis.
193

 Maar juist door de expedities van Messerschmidt, Bering en 

anderen werd het geografische beeld van Inner Eurasia in betrekkelijk korte tijd zo veel 

nauwkeurig en gedetailleerder dat Witsens kaart volledig uit het zicht verdween.  

 De beide edities van Noord en Oost Tartarye waren echter niet voor het Europese publiek 

beschikbaar en dat werd door geïnteresseerden als een gemis ervaren. De Duitse classicus en 

oriëntalist, Gottlieb Siegfried Bayer, die later lid van de Russische Academie van Wetenschappen 

zou worden en grondlegger van de Chinese studies in Rusland, schreef in 1720 aan Maturinus 

Veyssière La Croze, de bibliothecaris van de keurvorst van Brandenburg: ‘Heeft de Amsterdamse 

staatsman Witsen geen boek uitgegeven over Tartaarse aangelegenheden? Bij wie is het 

uitgegeven? In welke taal? Onder welke titel?’
194

 In de inleiding tot een Duits boek over Siberië uit 

1725 beweerde de uitgever dat er over dat enorme gebied slechts hier en daar wat in Europese 

boeken stond. De enige die er volgens hem wel een grondige, uitvoerige en deskundige historisch-

geografische studie aan gewijd had, was de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen geweest, 

maar diens werk was nergens te vinden.Waarschijnlijk was het nooit gedrukt. Want zelfs echte 

bibliofielen konden zich niet herinneren dat zij het boek wel eens hadden gezien of dat het in een 

catalogus werd genoemd. Misschien werd het nog ergens in Nederland in handschrift bewaard.
195

  

  

Kritiek van Strahlenberg 

 

Het dus kennelijk onbereikbare werk van Witsen, kreeg in 1730 concurrentie van een boek waarop 

men gewoon had kunnen intekenen. De auteur daarvan, Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg, 

was oorspronkelijk uit Noord-Duitsland afkomstig, maar als officier in Zweedse dienst na de slag 

bij Poltava door de Russen gevangen genomen. Daarna had hij met honderden andere Zweedse 

officieren dertien jaar gedwongen in Siberië doorgebracht. Na de vrede van Nystadt in 1721 trok hij 

naar Zweden. In 1725 publiceerde hij zijn kaart van Tartaria Magna. Net als Witsen voegde hij 

later bij de kaart ook een boek, getiteld Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia. In het 

voorwoord en de inleiding van dit werk uit 1730 maakte hij korte metten met Witsen. Vele mensen, 

zo verklaarde Strahlenberg, hadden wonderen verwacht van ‘Herrn Wittsens grossen Charte, weil 

solch so gross, und eine so fürtreffliche Parade machet, auch so kostbar ist, was für einen Schatz der 

Geographischen accuratesse sie in sich halte…’ Maar hij had in Siberië vastgesteld dat reizigers er 

niets aan hadden. Veel plaatsen stonden er helemaal niet op, andere waren onjuist gesitueerd of 

droegen de verkeerde namen.
196

 Strahlenberg beval daarom zijn eigen kaart aan die veel 

nauwkeuriger en compacter zou zijn en twee keer zoveel geografische gegevens bevatte. 

Over Noord en Oost Tartarye merkte hij op dat het algemeen bekend was hoeveel tijd en 

geld Witsen in dit omvangrijke en met kostbare kopergravures versierde boek had geïnvesteerd. 
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Strahlenberg durfde echter niet in te staan voor de juistheid van de inhoud. De lezers moesten 

bovendien de hoop laten varen dat zij dit werk nog ooit onder ogen zou krijgen, ‘da aber solches, als 

es schon würcklich unter der Presse gewesen, von einer hohen Puissance eingezogen und erhandelt 

worden.’
197

 Strahlenberg suggereerde daarmee dat Peter de Grote de kopij van Noord en Oost 

Tartarye bij de drukker had laten opkopen en de publicatie had verhinderd. Twintig jaar jaar later is 

dit vrijwel het enige dat over Witsen werd vermeld in het bekende en veelgebruikte biografische 

naslagwerk over Europese geleerden van Christian Gottlieb Jöcher.
198

  

Integenstelling tot de rijke regent Witsen was de arme officier Strahlenberg erop gebrand 

zijn boek te publiceren. Hij gaf het in eigen beheer uit in de hoop er iets aan te verdienen. Hij had 

ook materiaal verzameld voor een tweede deel, maar dat heeft hij vermoedelijk door geldgebrek 

nooit kunnen laten drukken.
199

 Of Strahlenbergs wetenschappelijke prestaties inderdaad die van 

Witsen overtroffen, valt niet zo gemakkelijk uit te maken.
200

 Strahlenberg had uiteraard het 

voordeel dat hij ter plekke en ruim een kwart eeuw later, toen de exploratie van Siberië verder 

gevorderd was, aan zijn boek en kaart kon werken. Andere kenners van Siberië in de 18
de

 eeuw 

hadden waardering voor zijn prestatie, maar vonden dat Strahlenberg door een te gebrekkige kennis 

van het Russisch veel fouten had gemaakt.
201

  

Witsen had aandacht gehad voor de vele talen die in Tartarye werden gesproken en 

correspondeerde daarover met o.m. Leibniz. Noord en Oost Tartarye verschafte informatie over een 

aantal tot dan toe volkomen onbekende talen en bood van een enkele taal voor het eerst een 

uitvoerige woordenlijst. Strahlenberg werd echter dankzij de door hem opgestelde Tabula 

polyglotta (een tweeëndertig talen omvattende vergelijkende woordenlijst) door het nageslacht 

aangewezen als de eerste die de Siberische talen systematisch had vergeleken.
202

 Hij zou tevens 

blijvend herinnerd worden als degene die aan Peter de Grote voorgesteld heeft om de grens tussen 

Europa en Azië door het Oeralgebergte te laten bepalen. Hetgeen ook geschiedde. Nog tijdens zijn 

leven kwamen een Zweedse en een Engelse editie van Strahlenbergs boek uit en na zijn dood 

verschenen nog een Franse en een Spaanse vertaling. De strijd om de gunst van het westerse 

lezerspubliek werd dus door Strahlenberg met glans gewonnen. Hij zou geciteerd worden door 

beroemdheden als Edward Gibbon, Alexander von Humboldt en Poesjkin.
203

 

 

 

 

              
 
 

 

Illustraties inleiding 49-50: In tegenstelling tot Strahlenberg legde Witsen op zijn kaart de Terminus inter Europam et 

 Asiam niet in maar achter de Oeral. Linksonder: In het noorden gaf hij de monding van de Ob als grens tussen Europa 

en Azië aan. Rechtsonder: In het Zuiden nam hij legde hij de grens bij de bovenloop van de de Jaïk (nu Oeral-rivier). 

Tot zover reikte in die tijd ook de Russische territoriale expansie in het Zuiden. In Noord en Oost Tartarye (1705, 

p.780) bericht Witsen dat de Russen zelf in de zeventiende eeuw de rivier de Kama als grens tussen  

beide werelddelen zagen.                         
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Lof van Von Winsheim, Delisle en Müller 
 

Het was vooral te danken aan enkele professoren verbonden aan de in 1725 opgerichte Russische 

Academie van Wetenschappen in St.Petersburg dat Witsens werk in de achttiende eeuw niet geheel 

verdrongen werden door dat van Strahlenberg. In Petersburg waren zowel van Witsens grote kaart 

als van de eerste en de tweede editie van Noord en Oost Tartarye meerdere exemplaren voor 

handen.
204

 Bovendien konden verschillende leden van dit geleerde gezelschap Nederlands lezen.
205

 

Zij hielden zich met Witsen bezig vanwege het wetenschapelijk programma van de academie. Dat 

omvatte zowel de studie van Ruslands geschiedenis en onderzoek naar Siberië als de uitgave van 

een zo nauwkeurig mogelijke atlas van het gehele Russische rijk.  

Eén van hen was de uit Pruisen afkomstige Christian Nicolaus von Winsheim. Hij 

assisteerde de Franse sterrenkundige en geograaf Joseph Nicolas Delisle in de Kunstkamera van 

St.Petersburg bij astronomische waarnemingen en de verzameling van zo veel mogelijk materiaal 

voor de nieuwe atlas.
206

 Deze befaamde Atlas Russicus uit 1745 was grotendeels Winsheims 

prestatie. In de ‘politieke geografie’ die hij als inleiding tot dit werk schreef, citeerde hij 

herhaaldelijk uit Noord en Oost Tartarye.  

Voor Delisle, die geen Nederlands kende, heeft Winsheim vrij systematisch gedeelten uit 

Witsens boek vertaald. Tussen 1728 en 1732 werd een aantal van deze passages afgedrukt in de 

door de Russische academie uitgegeven kalender die een oplage van enkele duizenden exemplaren 

kende.
207

 In april 1732 kon het Petersburgse lezerspubliek ook kennis maken met een degelijke 

verhandeling over Witsen en zijn werk onder de titel Over het zeldzame werk ‘Noord en Oost 

Tartarey’ van burgemeester N. Witsen.
208

 In het jaar daarop werd dit artikel tevens gepubliceerd in 

de Sammlung Russischer Geschichte.
209

 Dit tijdschrift, dat in 1732 voor het eerst uitkwam, was 

geheel gewijd aan de Russische geschiedenis en richtte zich tot een internationaal publiek. 

 De oprichter en redacteur was het uit de Duitse Hanzestad Herford afkomstige academielid, 

Gerhard Friedrich Müller. Hij was in 1730 in Petersburg tot professor benoemd, maar in hetzelfde 

jaar naar Duitsland, Holland en Engeland gezonden om boeken te kopen en het door klachten en 

kritiek van bepaalde hoogleraren enigszins gehavende prestige van de academie wat op te vijzelen 

in het buitenland. Ook Müller zou zich grondig in Witsen verdiepen als voorbereiding op de Grote 

Noordelijke Expeditie waaraan hij zou deelnemen. Deze tweede ontdekkingsreis naar Kamtsjatka 

en omstreken werd opnieuw geleid door Vitus Behring en ging in 1733 van start. Müller zou op 

deze tocht vooral de Siberische oudheden en de gewoonten van verschillende volken bestuderen en 

juist op deze gebieden was Witsen hem voorgegaan. (zie hiervoor de ill. inl. 51-59) Tien jaar later 

was hij weer in Petersburg teruggekeerd en schreef hij zijn beroemd geworden Geschiedenis van 

Siberië, waarin hij zich regelmatig op Noord en Oost Tartarye zou beroepen.
210

 

Het artikel uit 1732-33 was bijzonder lovend over Witsen. De naam en verdienste van de 

‘berümten’ Amsterdamse burgemeester stond volgens Müller
211

 ‘in der ganzen Gelehrten Welt 

dergestalt in Ansehen’, dat er niet verder over hoefde te worden uitgewijd, vooral niet omdat 

Witsen zelf al de hoogst mogelijke lof, namelijk de bijzondere hoogachting van Peter de Grote, had 

ontvangen. Müller was ook de eerste om te constateren dat Witsen in zijn boek nergens de naam 

noemde van Winius ‘ohne dessen Beyhülfe unmöglich gewesen wäre, die grosse Menge von 

Sibirischen particulairen Nachrichten zusammen zu bringen.’
212

 Hij besprak vervolgens de 

problemen met de datering van Witsens grote kaart en de verschillen tussen beide edities van Noord 

en Oost Tartarye kwamen ook uitvoerig aan de orde.  

Natuurlijk vond ook Müller het merkwaardig dat Witsens kaart en boek in de rest van de 

wereld zo’n grote zeldzaamheid waren gebleven. Het drukken van Noord en Oost Tartarye was 

blijkbaar zo geheim gebleven dat zelfs de vrienden van de burgemeester die voortdurend met hem 

correspondeerden, daar niets van wisten. Dat was bijvoorbeeld het geval met Leibniz die wel 

Witsens kaart kende, maar van het bestaan van het boek onkundig bleef. ‘Man hat mich bey meiner 

Anwesenheit in Amsterdam versichern wollen, dass eben diese vielfache Fehler der Carte die 

Unterdrückung des Wercks von der Nord und Ost Tartarey bey dem Autore veranlasset haben, weil  
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Illustraties inleiding 51-59:  Witsen was de eerste die over prehistorische rotstekeningen in Siberië publiceerde. Deze 

illustraties laten zien op wat voor manier deze berichten hem bereikten en hoe latere geleerden in hun onderzoekingen 

naar deze tekeningen aan Witsen bleven refereren. 

   

In januari 1699 kreeg de beambte Jakov Losev in het plaatsje Verchotoerje in de Oeral van de tsaar de opdracht om zich 

met twee kozakken naar het dorp Pisanets te begeven. Daar moesten de lokale bewoners hen een berg aanwijzen waarop 

letters en tekens 

waren aangebracht. 

Losev kreeg de 

opdracht van die berg 

een afbeelding te 

maken waarop deze 

tekens ‘woord voor 

woord’ stonden 

aangeven. Deze 

tekening (of een kopie 

daarvan) heeft Witsen 

bereikt. Hij liet de 

schets uitwerken door 

een Nederlandse 

graveur (zie hiernaast) 

en vermeldde daarbij 

in zijn boek:  

 

Het Afbeeldzel daer 

van, ’t geen in zijne 

ware groote aldaer ter 

plaetze door den 

Geheim-schryver, 

Coim genaemt  

[hiermee is Losev 

bedoeld. Witsen of 

zijn vertaler heeft de 

in de Russische tekst 

de instrumentalis van 

het betrekkelijk 

voornaamwoord кой 

(koj, dwz. die) 

aangezien voor een 

achternaam. B.N.] is 

afgemaelt, met een 

Boom-takje, alzoo te 

dier plaetzen geen 

Schilder-tuig 

voorhanden was, 

onder my berust, daer 

toe zekeren bruin-

geele verwe 

gebruikende, welke 

omtrent te dier plaetze 

onder de Aerde word 

gevonden. 

Als ik dan deze tot 

noch toe 

onverstaenbare 

Schilderye, 

aendachtig hebbe 

bespiegelt, zoo en kan 

daer niet anders aen 

zien, als dat dit den 

Berg Calvaria 

verbeeld […] En dit 
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alles volgens myne raminge, wezende gelooflijk, dat de eerste 

Christenen die hier ter plaetze voor veele Jaren gekomen zijn, en 

zich ter neder hebben gezet, en die de Heidensche Afgoderye, welke 

op deze, of by deze vereffende en gladde Klip plagt te geschieden, 

verfoeyende, hebben vertoont het uiterlijk merkteken by Grieksche 

Christenen in het gebruik van den Godsdienst, hoe wel niet na de 

konst geschetst, en misschien is al voor veel Eeuwen de Christelijke 

Godsdienst hier ingevoert geweest, en dies dit werk zeer oud, doch 

namaels uitgeblust. (Zie: Noord en Oost Tartarye (1705)759-760)  

 

In april 1703 bezocht de Russische cartograaf Semjon 

Remezov met zijn broer Leonti de plek en maakte ook een 

schets van de geheimzinnige rotstekening die in sterk 

gestyleerde vorm werd opgenomen in zijn Служебная 

Чертёжная Книга (Sloezjebnaja Tsjertjozjnaja Kniga / 

Kartografisch Werkbook ). 

Boven de tekening staat geschreven: ‘Semjon Remezov, 

dienstman van Tobolsk, kwam vanuit het oosten aangevaren en 

passeerde de rivier de Irbit. Daar vond hij woorden van een 

onbekend volk en maakte van die vreemde letters op de gladde 

steen van de rots een afschrift op papier.’  

 

Ill. inl. 52: afbeelding van de rotstekens in het Kartografisch 

Werkbook van Remezovs 

 

 

Of Witsen Remezovs gehele Werkboek in bezit had, is niet zeker, maar ook van diens tekening van de Ирбитский 

Писанный Камень (Irbitski Pisanny Kamen / de Beschreven Rots bij de Irbit) heeft hij een afbeelding laten maken (zie 

hieronder links) die te samen met drie soortgelijke rotstekeningen in de derde editie van Noord en Oost Tartarye is 

opgenomen. Witsen heeft nooit beseft dat op één van deze tekeningen dezelfde rots was afgebeeld als op de schets van 

van Losev die hij eerder had ontvangen. In de corrrespondentie tussen Witsen en Cuper die in de UB van Amsterdam 

wordt bewaard, bevinden zich kopieën van deze tekeningen, maar in zijn brieven aan Cuper hierover legt Witsen geen 

enkele verband met de Calvarieberg of andere Christelijke thema’s. Hij dacht eerder dat het oude Chinese karakters 

waren en heeft ze daarom ook naar ter ontcijfering naar Chinezen in Batavia gestuurd. (Zie Gebhard, Witsen, II, 349-

350, 354, 359, 369) Cuper heeeft over deze tekeningen met andere geleerden gecorrespondeerd en hen ook 

gepubliceerd. (Zie : G. Cuper, Lettres de critiques, d’histoire, de la litterature etc. (Amsterdam, 1742) 108a-108d) Ook 

Strahlenberg plaatste een illustratie die overeenkwam met Remezovs tekening (zie hieronder rechts) in zijn boek zonder 

daar een bron bij te noemen. 

 

    
 
 Ill. inl. 53: Afbeelding in Noord en Oost Tartarije 

(1785) naast p.760.  

Ill. inl. 54: Afbeelding in Strahlenberg, Das Nord- und 

Ostliche Theil von Europa und Asia (Stockholm, 

1730)364 
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In 1741 werd rots onderzocht door G.F. Müller die deelgenomen had aan de tweede grote Siberische expeditie. De 

kunstenaar Johann Wilhelm Lürsenius, die tot Müllers reisgezelschap behoorde, maakte toen platen van de rots en de 

tekens daarop. (zie hieronder ) Müller schreef er een paar jaar later een artikel over en wijdde daaraan ook enkele 

pagina’s van zijn Geschiedenis van Siberië. Hij besprak uitvoerig de passages die Witsen aan de rots had gewijd, maar 

verwierp diens interpretatie dat de rotstekening de Calvarieberg voorstelde. Hij weet dit misverstand aan de slechte 

kwaliteit van de afbeelding waarover Witsen beschikt moest hebben, zonder overigens de gravure daarvan in Noord en 

Oost Tartarye te kennen want die bevond zich niet in zijn exemplaar van Witsens boek. Müller bood echter echter zelf 

geen alternatieve verklaring voor de rotstekeningen aan.  

 

 

 
 
Ill. inl. 55 en 56: tekeningen van Lürsenius 
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Na Müller verdween de rots voor meer dan een eeuw uit de wetenschappelijke belangstelling. In de twintigste eeuw zijn 

de rotstekeningen, die op tientallen plaatsen in de Oeral voorkomen, voor het eerst uitputtend bestudeerd door de 

linguist, etnograaf en archeoloog Valeri Nikolajevitsj Tsjernetsov. De inscripties dateren vermoedelijk uit het 

neolithicum en kunnen dus 5000-7000 jaar oud zijn, hun betekenis is nooit ontsluierd. In zijn boek erover beschijft 

Tsjernetsov uitvoerig de Irbitski Pisanny Kamen en Witsens belangstelling daarvoor. (Zie: В.Н. Чернецов, 

Наскальные изображения Урала, Москва, 1964)  

Hedendaagse auteurs vergeten evenmin Witsen eervol te vermelden, maar betreuren dat de rotstekeningen, die 

duizenden jaren lang zo goed de tand des tijds hadden doorstaan, in de laatste decennia door de verslechtering van het 

milieu en de schadelijk invloed van populair bergtoerisme ernstig geleden hebben en vaak onherstelbaar beschadigd zjn. 

(Zie: Д.К. Дубровский / В.Ю. Грачев, Уральские писаницы в мировом наскальном искусстве. Екатаринбург, 

2011. De onderstaande fotos staan in een artikel van deze auteurs over de Irbitski Pisanny Kamen, zie: 

http://cat.convdocs.org/docs/index-162678.html) 

 

 
 
Ill. inl. 57, 58 en 59: hedendaagse foto’s en tekening van de rots en de rotstekens  
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er allezeit getrachtet, eine bessere und genauere Carte zum Stande zu bringen, aber endlich darüber 

hin gestorben.’  

Dat was betreurenswaardig, vond Müller, want wanneer Witsen zijn werk wel gepubliceerd 

had, zou ‘die Historie und Geographie von Siberien und der Tartarey schon vor geraumer Zeit ein 

grosses Licht bekommen haben.’
213

 Helaas was dit niet het enige probleem, want een lezer die het 

boek uiteindelijk in handen kreeg, zou merken dat het veel tijd kostte om er iets in te vinden ‘indem 

das Nachrichten von einer Stadt oder Gegend mannichmal an so unterschiedenen Stellen müssen 

gesuchet werden.’
214

 Om die reden had men aan het artikel over Witsen een register van vijftig 

pagina’s toegevoegd die het de lezer makkelijker moesten maken zowel de eerste als de tweede 

editie van Noord en Oost Tartarye te raadplegen.
215

 Müller betreurde dat er na het overlijden van 

Witsen nauwelijks ‘Hoffnung übrig ist dass ein so kostbares und nützliches Werck jehmals das 

Licht sehen werde.’
216

  

 

Voltaire en Zaandam 

 

Witsen was verbonden met Peter de Grote en daarom bleef zijn naam ook voorkomen in de vele 

boeken die al in de 18
de

 eeuw over de tsaar werden geschreven. De naar Nederland gevluchte 

hugenoot, Jean Rousset de Missy, publiceerde in 1725 onmiddellijk na het overlijden van Peter I 

een vierdelige biografie in het Frans onder het pseudoniem Baron Jean de Nestesuranoi. De passage 

die gewijd was aan Witsen had hij grotendeels overgeschreven uit Perry.
217

 Dezelfde zinnen over 

Peter en Witsen kwamen weer terug in een andere Franse biografie van de tsaar die een andere 

uitgeweken Franse protestant, Eléazar Mauvillon, in 1742 uitbracht.
218

 In een Nederlands 

compilatiewerk over Rusland uit 1744, samengesteld door Johan Frederik Reitz was dit 

tekstfragment eveneens afgedrukt.
219

  

Uitvoeriger informatie over Witsen werd gegeven in een later veel geciteerd boek met 

anekdotes over Peter de Grote. Zij waren verzameld door Jacob von Stählin, een collega van G.F. 

Müller aan de Russische Academie van Wetenschappen
220

 Stählin, die meer hoveling dan geleerde 

was, had zijn verzameling verhalen over de tsaar ter beschikking gesteld aan Voltaire, maar in diens 

Anecdotes sur le czar Pierre le Grand komt Witsen maar heel terloops voor.
221

 Voltaire 

presenteerde later wel het standaardverhaal over Witsen in zijn Histoire de l’empire de Russie sous 

Pierre le Grand dat in de jaren 1759-1763 uitkwam.
222

 Dit boek was geschreven in opdracht van het 

Russische hof en het was vooral de taak van G.F. Müller geweest om de beroemde Fransman van 

het nodige bronnenmateriaal te voorzien. Voltaire vond het niet nodig om de vele 

onnauwkeurigheden in de biografie waarop Müller hem wees allemaal te corrigeren.
223

 Ook in het 

westen was het boek omstreden omdat de tsaar niet als een Russische despoot, maar als een verlicht 

monarch was geportretteerd. Het is waarschijnlijk vooral aan Voltaire te danken dat de belevenissen 

van de jonge Peter de Grote in Zaandam en Amsterdam definitief in het collectieve geheugen van 

het Europese lezerspubliek werden opgeslagen.
224

 Daardoor werd tevens de aandacht op Witsen 

gevestigd.  

Jan Wagenaar (1709-1773), de belangrijkste Nederlandse historicus van de achttiende eeuw, 

wijdde in zijn omvangrijk oeuvre echter maar één enkele alinea aan het bezoek van de tsaar. 

Zaandam kwam daar niet in voor en Witsen evenmin.
225

 De moeizame verhouding tussen 

Amsterdam en Willem III kwam wel uitvoerig in zijn boeken aan de orde en Wagenaar baseerde 

zich daarbij vooral op Witsens aantekeningen die hij van de erfgenamen had mogen raadplegen.
226

 

Hij nam Witsen eveneens op in een reeks korte biografieën van beroemde Amsterdammers, maar de 

kaart en het boek over Tartarije bracht Wagenaar nergens ter sprake.
227

  

Dat gebeurde pas in Nederland toen het verhaal over de timmerman-tsaar ook daar 

populairder werd. Voltaire had tijdens zijn bezoeken aan Nederland contact gehad met de 

gebroeders Van Haren. Zij waren Friese edellieden en vooraanstaande aanhangers van de Prins van 

Oranje, maar ook literatoren die in de Franse auteur hun voorbeeld zagen.
228

 De grote politieke en 
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sociale spanningen hadden in Nederland toen ook een heftig patriottisme losgemaakt. Eén van de 

dichters die dit nieuwe nationalisme literair vorm gaf was Onno Zwier van Haren. Hij deed dat in 

1785 in een lang vers genaamd De Geusen, Proeve van een Vaderlands gedicht. Eerst werd daarin 

het moeilijke begin van de Nederlandse opstand tegen Spanje onder leiding van Willem I van 

Oranje geschilderd. Vervolgens liet de dichter zien hoe God Willem de Zwijger moed insprak door 

hem in een droom mee te voeren naar het bloeiende Amsterdam van later eeuwen. De eerste 

nationale figuur die de prins in deze roemrijke toekomst werd getoond, was Nicolaas Witsen. De 

burgemeester zit in ambtsgewaad in zijn huis met het kompas in de hand en een wereldkaart voor 

zich. Bij hem is een jonge vorst gekleed in Siberisch bont die van zijn gastheer wil weten hoe men 

de handel laat opbloeien en hoe de verste hoeken van de aarde eruit zien. Dat is uiteraard Peter de 

Grote.
229

 

 

13 De derde editie van Noord en Oost Tartarye 

 

De Duitse natuurvorser Johann Reinhold Forster had in opdracht van Catherina II in Rusland 

rondgereisd en tevens deelgenomen aan de tweede tocht van James Cook. In zijn boek uit 1784 over 

de Noordelijke ontdekkingsreizen citeerde hij herhaaldelijk uit het ‘hoogst zeldzame’ maar 

‘uitstekende werk’ van de ‘voortreffelijke Amsterdamse burgermeester’.
230

 Hij noteerde hierbij dat 

de universiteitsbibliotheek van Halle (waar Forster hoogleraar was) een exemplaar van de tweede 

editie van Noord en Oost Tartarye voor ‘tachtig Reichsthaler’ had kunnen overnemen van de 

keizerlijke bibliotheek in Petersburg. ‘Jetzt habe ich das Vergnügen dem Publico anzukündigen, 

dass der Buchhändler Schaalekamp in Amsterdam von dem Erben des Witsen endlich die annoch 

übrigen Exemplare des Buches nebst den Platen an sich gebracht hat.’ Daarvan zou een nieuwe 

uitgave worden gemaakt ‘mit einer neuen Vorrede, und mit so vielen Kupfertafeln, als man hat 

können ausfinden.’
231

 M. Schalekamp had vermoedelijk de nog resterende ongebonden pagina’s van 

de tweede editie Noord en Oost Tartarye opgekocht. Het boek is dus in 1785 niet herzien of 

opnieuw gezet en gedrukt. Er is slechts een zogenaamde titeldruk vervaardigd. Hierbij werd de oude 

oplage van een boek voorzien van een nieuw titelblad en als een nieuwe uitgave gepresenteerd. 

Schalekamp had met dit doel ook de nog beschikbare koperplaten van de illustraties uit Witsens 

nalatenschap verworven. Hieronder bevonden zich ook een aantal die Witsen na 1705 had laten 

maken en die nu voor het eerst aan het boek konden worden toegevoegd. In de nieuwe inleiding van 

1785 werd tevens beweerd dat de uitgever van plan is geweest om Noord en Oost Tartarye ‘in 

beeter’ staat aan te bieden; daer hy zeer veele aantekeningen en verbeteringen door den Heer 

Witzen zelf gemaakt, in handen had.’  

Een destijds bekende literator en rechtsgeleerde, Mijnhard Tydeman, had aanvankelijk 

beloofd om Witsens notities te verwerken ‘tot de nodige verbeteringen en byvoegselen’. Toen 

Tydeman uiteindelijk geen tijd daarvoor bleek te hebben, heeft de uitgever besloten Witsens 

opmerkingen te laten voor wat zij waren. In plaats daarvan heeft hij de medicus en bioloog Pieter 

Boddaert gevraagd een voorwoord te schrijven waarin de laatste Russische ontdekkingsreizen in 

Siberië werden behandeld.
232

 Zo kon het probleem dat Witsens boek verouderd was, worden 

opgevangen. De oplage van deze derde editie is onbekend.
233

 Maar de blijvende internationale 

belangstelling voor Noord en Oost Tartarye moet Schalekamp de indruk hebben gegeven dat er nog 

steeds kopers voor het boek gevonden konden worden. De heftige politieke verdeeldheid en 

hoogopgelopen nationalistische emoties in Nederland speelden misschien ook een rol. Een 

historische figuur als Witsen met zijn reputatie van geleerdheid, onkreukbaarheid en 

onbaatzuchtigheid kon als een aantrekkelijk voorbeeld voor alle ‘Wetenschapslievenden 

Vaderlanderen’ dienen.
234
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Illustraties inleiding 60-62 : De tekenaar Jacob Ernst Marcus legde in 1814 op enkele platen de toenmalige 

belangstelling in Nederland voor Peter de Grote en ook Witsen vast. Linksboven: Peter bij Witsen thuis. Deze plaat lijkt 

geïnspireerd door het gedicht van Van Haren (zie tekst hierboven). Rechtsboven: Peter en Witsen op de werf van de 

VOC in Amsterdam. Onder: Het verwaarloosde en vervallen Tsaar Peter-huisje in Zaandam. 
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Van Jacobus Scheltema tot Nijenhuis 

 

Tijdens de Franse overheersing ontstond bij Nederlanders grotere belangstelling voor Rusland. Dit 

hing samen met Napoleons veldtocht van 1812 waaraan vele Nederlanders deelnamen en de 

bevrijding van Nederland in 1814 door Russische kozakken.
235

 In datzelfde jaar bezocht tsaar 

Alexander I Zaandam. De historicus Jacobus Scheltema (1767-1835) overhandigde de keizer toen 

in het Tsaar Peter-huisje zijn boek over het verblijf van tsaar Peter in Nederland. Volgens 

Scheltema had ons land rond 1700 de bakermat gevormd voor de latere macht en grootheid van 

Rusland. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren zowel Nederlanders als Russen geneigd 

om te geloven dat in Holland de wieg van het Russische imperium gestaan had.
236 Het Tsaar Peter-

huisje in Zaandam was van deze mythe het belangrijkste lieu de mémoire.
237

 

Ook Nicolaas Witsen kwam hierdoor meer in de belangstelling te staan. Hij was immers 

destijds in Holland de voornaamste leermeester van tsaar Peter geweest. In 1806 had Scheltema al 

een biografische schets van Witsen gegeven en daarbij opgemerkt: ‘Een goede en volledige 

levensbeschrijving van dezen beroemden Nederlander, zoude een dierbaar geschenk zijn voor elken 

vriend van deugd, geleerdheid en het Vaderland.’
238

 In zijn vierdelige studie Rusland en de 

Nederlanden wijdde hij daarom uit over leven en werk van ‘deze nooit volprezen man’. Uiteraard 

werden de vriendschap met Peter de Grote en de vele diensten die Witsen aan de Russische staat 

had bewezen het meest gedetailleerd beschreven. Toch was zelfs Scheltema niet geheel kritiekloos 

over Witsen. Ook hij berichtte dat lezers Noord en Oost Tartarye niet alleen bewonderden, maar 

zich ook beklaagden over het gebrek aan systematiek in dat boek. Scheltema was een ijverig en 

enthousiast historicus, maar zijn verhaal was niet altijd even nauwkeurig en betrouwbaar. Hij 

voerde bijvoorbeeld geen enkel bewijs aan voor zijn bewering dat Witsen niet in 1665 met de 

ambassade van Boreel naar Nederland terug was gegaan, maar in totaal drie jaar in Rusland had 

rondgereisd en de kusten van de Kaspische Zee had bezocht.
239

 

De vooraanstaande Duitse linguist Johann Christoph Adelung, die op het einde van de 

achttiende eeuw het eerste grote woordenboek van de Duitse taal samenstelde, had in zijn studie 

Mithridates, uit 1806, het Onze Vader in vijfhonderd verschillende talen bijeengebracht. Hij gaf in 

dit boek ook als eerste een opsomming van de diverse woordenlijsten die Witsen had verzameld.
240

 

Daarbij voegde hij een korte biografie van Witsen waarin hij het verhaal weerlegde dat de eerste 

twee edities van Noord en Oost Tartarye door de Russische overheid in beslag zouden zijn 

genomen. ‘Es ist vielmehr wahrscheinlicher, dass Witsens eigener Patriotismus für die Wahrheit 

und Richtigkeit ihn zu Unterdrückung beyder Ausgaben bewogen.’
241

 Een jongere neef van Johann 

Christoph was de niet minder vermaarde geleerde Friedrich von Adelung. Hij was in Rusland met 

de opvoeding van de grootvorsten Nikolaj en Michail Pavlovitsj belast geweest, kreeg de bijnaam 

‘patroonheilige van de Russische bibliothecarissen’ vanwege zijn fundamenteel bibliografische 

onderzoek en werd in 1825 president van de Russische Academie van Wetenschappen. Hij 

correspondeerde met Jacobus Scheltema en besteedde eveneens uitgebreid aandacht aan Witsens 

wetenschappelijk werk. 

Volgens J.F. Adelung had G.F. Müller al beweerd dat met Witsens grote kaart uit 1687 ‘ein 

neuer Zeitpunkt in der Landesbeschreibung und der Geschichte der Landkarten von Russland’ was 

begonnen. Zelf besteedde hij in 1841 in een lang artikel over de oudere westerse cartografie van 

Rusland niet alleen aandacht aan deze kaart en de vele imitaties ervan, maar ook aan de kleinere 

kaarten over Russische en Aziatische gebieden die Witsen had gemaakt of de kaarten van anderen 

die hij in zijn boek had afgedrukt.
242

 In zijn standaardwerk over de publicaties van westerse 

Ruslandreizigers noemde hij de drie edities van Noord en Oost Tartarije. Hij schreef daarin tevens 

dat Witsen een schat van informatie had verzameld ‘die man nicht ohne Erstaunen in seinem Werke 

vereinigt sieht, und die noch heut zu Tage selbst für Russland wichtig und lehrreich sind.’
243

 

Witsen, zo schreef Adelung in 1846, had daardoor veel kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke 

vorming van Peter de Grote en grote betekenis gehad voor de verdere ontwikkeling van de 

Russische staat. ‘Dass Witsens Werk bei seinem hohen Interesse keinen Übersetzer in irgend eine 
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Sprache gefunden hat, ist wohl sehr zu verwundern und lässt sich vielleicht nur durch den Umfang 

und durch die Sprache des Originals erklären.’
244

  

Witsen werd destijds in Rusland ook door andere geleerden in ere gehouden. In 1839 had de 

vooraanstaande geograaf, etnograaf en statisticus Peter Köppen de geleerden van de Russische 

Academie van Wetenschappen verweten dat zij te weinig deden aan de studie en het behoud van de 

archeologische schatten in Rusland en daarbij Witsen ten voorbeeld gesteld.
245

 Een beroemde 

secretaris van de academie, de bioloog, geograaf en reiziger Alexander Theodor von Middendorf 

sprak in 1857 over de ‘prijzenswaardige kaart van de beroemde Witsen’ in een oproep aan de 

Russische Geografische Maatschappij om de Siberische atlas van Remezov uit te geven waarvan 

het handschrift in het Roemjantsev Museum in Moskou werd bewaard. Middendorff wees op de 

relatie die tussen Witsen en Remezov moest hebben bestaan gezien de Nederlandse vertalingen van 

geografische namen op de kaarten van de Siberische cartograaf. 
246

  

Het waren inderdaad vooral geleerden van Duitse afkomst die het werk van Witsen bleven 

raadplegen, omdat zij het Nederlands konden begrijpen. Zo ook de grote oriëntalist Heinrich Julius 

von Klaproth die tot 1812 in Rusland en daarna in Parijs werkte. Klaproth was een fervent 

verzamelaar. Tot zijn collectie behoorde ook Witsens zeer zeldzame kaart van 1687. Klaproth bezat 

het enige overgebleven exemplaar van een latere versie waarop Witsen een aantal belangrijke 

veranderingen had laten aanbrengen.
247

 In zijn boek uit 1834 over de uitvinding van het kompas, dat 

geschreven was in de vorm van een zeer lange brief aan Alexander von Humboldt, citeerde 

Klaproth uitvoerig uit Noord en Oost Tartarye.
248

  

Ook de Duitse arts en plantkundige, Philipp Franz von Siebold beriep zich op Witsen. 

Siebold had zich in Nederlandse dienst in Japan tot een vooraanstaand japanoloog ontwikkeld en 

zich daarna in Leiden gevestigd. Hij had vergeefse pogingen gedaan om de Nederlandse overheid 

en het Nederlandse publiek te interesseren voor de zuidelijke Koerilen die ontdekt en voor de VOC 

in bezit genomen waren door Maarten Gerritzoon Vries in 1643. Noord en Oost Tartarye speelde, 

naast zijn eigen onderzoekingen, een belangrijke rol in zijn argumentatie omdat Witsens boek een 

uitvoerige beschrijving van deze ontdekkingsreis bevatte en ook de kustprofielen van de Koerilen 

weergaf die aan boord van Vries’ schip getekend waren.
249

 In Rusland bestond meer respect voor 

Siebolds kennis over de Koerilen en Sachalin en had men ook werkelijke belangstelling voor zijn 

denkbeelden betreffende de internationale situatie in Oost-Azië.
250

 

In Nederland vond Siebold nauwelijks weerklank. Na Witsen had vrijwel niemand zich meer 

in de noordelijke gebieden van Azië verdiept. Over Noord en Oost Tartarye werd nog steeds met 

respect geschreven, maar gelezen werd het boek vermoedelijk nauwelijks meer. De scheepsbouw 

was een veel vertrouwder onderwerp voor Nederlanders, maar ook Witsens studie daarover werd 

meer en meer als een curiosum beschouwd. Alleen omdat men nog geloofde dat dit werk van grote 

invloed was geweest op Peter de Grote en de Russische scheepsbouw, schreef men er ‘eene 

historische beteekenis’ aan toe.
251

  

Wel raakte er steeds meer over Witsen als persoon bekend. De vele handschriften nagelaten 

door Gisbert Cuper werden in 1854 beschreven door de historicus en classicus Petrus Bosscha. 

Daarbij kreeg de briefwisseling tussen Cuper en Witsen ook uitvoerig aandacht.
252

 De bibliofiel en 

collectionneur Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis besprak Witsens vele contacten in de wereld van 

de zeevaart, ontdekkingsreizen, wetenschap en kunst. In dit gedegen en gedetailleerde biografische 

essay uit 1856 bewonderde Nijenhuis Witsen vooral om diens veelzijdigheid. Hij was immers 

opgetreden als politicus, toeziend commissaris bij het leger, historicus, geograaf, wis- en 

natuurkundige, plantenkenner, waterbouwkundige, expert op het gebied van handel-en scheepvaart, 

tekenaar, graveur en schrijver. Tot een beoordeling van Witsens activiteiten op al deze terreinen 

kwam Nijenhuis niet. Hij hoopte slechts dat ‘Witsens naam geëerbiedigd zal worden door een nog 

niet verbasterd nageslacht’ en riep op tot meer publikaties over Witsen, bij voorkeur een 

volwaardige biografie.253 
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Van mythe naar realiteit 

 

Witsens roem was vooral gebaseerd geweest op diens contacten met Rusland en deze mogendheid 

was door de Krimoorlog in Nederland aanzienlijk minder populair geworden. De mythe over de 

speciale band tussen beide landen verloor in de tweede helft van de negentiende eeuw voor 

Nederlanders en Russen veel van zijn vroegere aantrekkelijkheid. Ook Bodel Nijenhuis had al 

geconstateerd dat de aanhangers van Engeland en Frankrijk in Nederland de neiging hadden om het 

voorhoofd te fronsen wanneer de naam van Peter de Grote viel.
254

 

In verband daarmee daalde ook Witsens ster, vooral toen er meer onderzoek naar zijn leven 

en werk gedaan werd. De Amsterdamse boekverkoper en bibliofiel Frederik Muller (1817-1881) 

bood in 1859 een korte biografie van Witsen en gaf een beknopte vergelijking van de drie edities 

van Noord en Oost Tartarye in zijn bibliografie van Nederlands werken gewijd aan Rusland en 

Polen.
255

 Een jonger familielid van Jacobus Scheltema werd de eerste stadsarchivaris van 

Amsterdam. Deze Piet Scheltema (met de bijnaam Piet Perkamentus) publiceerde hij in 1861 een 

aantal brieven die Witsen in 1689 uit Londen naar Nederland had gestuurd.
256

 In de inleiding 

noemde hij Witsen ‘iemand met een helder hoofd en warm hart’. Maar een recensent van deze 

bronnenuitgave was meer geinteresseerd in de vraag ‘of Witsen door wijlen Mr. Jacobus Scheltema 

en anderen te regt, als staatsman is geroemd, dan wel of die lof onverdiend is, zoo als anderen 

beweren.’
257 Inderdaad had de Amsterdamse rechter en historicus Chais van Buren, die in 1862 

eveneens een aantal brieven van Witsen had uitgegeven, geconcludeerd dat men Witsen ten 

onrechte tot de voornaamste Nederlandse staatslieden had gerekend. Volgens Van Buren had 

Witsen dit niveau niet, hij was veeleer het prototype van een ijverige stedelijke regent.
258

 Piet 

Scheltema sloot zich in 1863 bij dit oordeel aan. Bij de publicatie van de nog resterende brieven uit 

1689, gaf hij toe dat Witsen zich ‘minder als staatsman dan als geleerde en stadsregent had 

onderscheiden.’
259

 

Een nog kritischer standpunt werd ingenomen door Johan Frederik Gebhard jr., die in  

1881-2 in een met goud bekroonde monografie aan Witsen wijdde. Gebhard beschreef Witsen leven 

in meer dan vijfhonderd pagina’s en vulde dit aan met een even omvangrijk deel gevuld met niet 

eerder gepubliceerd bronnenmateriaal. Gebhard kwam tot de conclusie dat Witsens beroemdheid 

‘bij nadere kennismaking al spoedig overdreven schijnt.’ Hij was in het verleden zeer geprezen, 

maar de mensen die hem als staatsman wilden herdenken, wezen graag op zijn wetenschappelijke 

verdiensten, terwijl degenen die hem als geleerde poogden te waarderen altijd vermeldden dat zijn 

politieke plichten hem zo weinig tijd lieten voor andere zaken. ‘Men schijnt soms enigszins angstig 

om rondweg te verklaren, dat hij eigenlijk noch als staatsman noch als geleerde onder de eerste en 

grootste mannen van zijn land en van zijn tijd mag worden gerekend.’
260

  

Witsen was volgens Gebhard een man die vrijwel nooit blijk had gegeven van een eigen 

visie op belangrijke politieke aangelegenheden. Hij karakteriseerde hem als een eerlijke en ijverige 

uitvoerder van de besluiten van Nederlandse bestuurscolleges en een bekwaam verdediger van de 

belangen van Amsterdam. ‘Maar daarmede’, vond Gebhard, ‘is dan ook eigenlijk alles gezegd.’ 

Gebhard had in zijn tweede deel vrijwel alle brieven van Witsen aan Cuper gepubliceerd, want 

volgens hem waren deze brieven ‘de enige oorspronkelijke bewijsstukken, waar uit te zien is in 

welke richtingen die onderzoekingen zich bij voorkeur bewogen hebben.’
261

 Maar zijn biografie 

was grotendeels gewijd aan politieke ontwikelingen en behandelde het wetenschappelijk werk van 

Witsen slechts oppervlakkig. Gebhard gaf geen gedetailleerde analyse van de inhoud van Noord en 

Oost Tartarye en deed geen diepgaande poging om de betekenis van dit werk aan te geven.  

Dat maakte het voor een bekend schrijver als Conrad Busken Huet mogelijk om het een jaar 

later voor Witsen op te nemen in zijn Land van Rembrandt, een beroemd gebleven 

cultuurgeschiedenis van Nederland. Volgens Busken Huet hadden Nederlanders de internationale 

betekenis van hun staatslieden en kunstenaars inderdaad vaak overschat, maar hij verzette zich 

tegen de opvatting van Gebhard dat Witsen niet meer ‘dan een achtenswaardige middenman’ was 

geweest. ‘Geen ander burgemeester [van Amsterdam] heeft in de geschiedenis van Europa zulk een 

voorname rol vervuld.’ Het bijzondere van Witsen en ook van zijn familielid en collega-
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burgemeester Hudde was geweest, dat zij niet alleen politiek op een Europese schaal hadden 

bedreven, maar tevens voor hun wetenschappelijke bezigheden internationale waardering hadden 

gekregen.
262

 Er zal daarna in Nederland nog regelmatig over Witsen geschreven worden, maar zijn 

status als nationale held is hij definitief kwijt. Hij blijft een interessante en sympathieke figuur van 

het tweede plan. Rond 1900 zal hij zelfs qua bekendheid verdrongen worden door zijn nazaat, de 

schilder, etser, fotograaf en schrijver Willem Witsen (1860-1923).  

 

Van de negentiende naar de twintigste eeuw 

 

Door de opbloei van de historische wetenschap en de debatten tussen Westerlingen en Slavofielen 

in negentiende-eeuws Rusland ontstond een veel subtieler en complexer beeld van Peter de Grote en 

zijn tijd. De voorbeeldfunctie van Nederland bij de hervorming van Petrinisch Rusland werd 

daardoor tot meer realistische proporties gereduceerd. Uit de pioniersstudie van Pjotr P. Pekarski uit 

1862 over wetenschap en literatuur in Rusland onder Peter de Grote bleek bijvoorbeeld hoeveel 

landen en personen bij de modernisatie van Rusland in de zeventiende en de achttiende eeuw 

betrokken waren geweest. Nederland en Nederlanders namen in het geheel van zijn boek wel een 

eervolle, maar niet meer een duidelijk eerste plaats in. Pekarski besteedde een hoofdstuk aan Peters 

bezoek aan Nederland en publiceerde zelfs vier brieven van Witsen aan de tsaar. Maar aan figuren 

als Winius, Leibniz of Strahlenberg besteedde hij meer aandacht.
263 

Wel werden, anderhalve eeuw nadat G.F. Müller daaraan aparte publicaties had gewijd, 

Witsens boek en kaart opnieuw aandachtig bestudeerd door Russische Siberië-deskundigen. De 

literatuurhistoricus en enthousiaste slavofiel Pjotr A. Bezsonov had het Russische publiek kennis 

laten maken met de geschriften van Križanić. Deze Kroatische monnik kon niet alleen gelden als 

een soort zeventiende-eeuwse voorloper van het panslavisme, maar hij had ook een boek over 

Siberië geschreven. In 1882 ontdekte Bezsonov dat alleen in Noord en Oost Tartarye het jaartal en 

de plaats van Križanić’ overlijden (in 1683 bij Wenen) vermeld werd. Volgens Bezsonov, die de 

neiging had om te fantaseren, zou Witsen vrijwel alles over Siberië aan Krizjanic hebben 

ontleend.
264

  

De etnograaf en zoöloog Leopold von Schrenk daarentegen gebruikte en kritiseerde Witsen 

op een strict wetenschappelijke wijze. De negentiende-eeuwse expansie van de Russische staat in 

het Verre Oosten had hem de mogelijkheid geboden om in 1854 als eerste Russische geleerde 

onderzoek te doen naar de inheemse volken in het Amoergebied.
265

 In zijn boek hierover besprak 

hij uitvoerig het hoofdstuk over Dauria (het Amoergebied) in Noord en Oost Tartarye omdat 

Witsen als eerste West-Europeaan uitvoerig over dit gebied had geschreven. Ook Schrenk nam aan 

dat vooral Winius Witsen aan materiaal had geholpen. Bijvoorbeeld aan het door Spatharius 

geschreven Verhaal over de grote rivier de Amoer [Сказание о великой реке Амуре] dat Witsen 

grotendeels letterlijk vertaald opgenomen had en dat in Rusland zelf pas veel later (in 1853) door de 

historicus Spasski was uitgegeven. Witsen had echter ook diverse andere bronnen gebruikt. Met als 

gevolg bijvoorbeeld zeer verschillende spellingen in Noord en Oost Tartarye van de Russische 

naam Giliaki die de kozakken in de zeventiende eeuw aan een volk, dat in het Amoergebied leefde, 

hadden gegeven. Op de kaart van 1687 werd zodoende ook het woongebied van deze etnische groep 

op diverse lokaties gesitueerd.
266

  

In 1887 schreef Inokenti Tyzjnov (1864-1938), een nog jonge historicus van Siberië, een 

artikel waarin een tiental in het Russisch vertaalde pagina’s uit Noord en Oost Tartarye was 

opgenomen. Deze uitvoerige citaten hadden alle betrekking op de Russische verovering van Siberië 

in de zestiende eeuw.Tyzjnov liet hiermee zien dat Witsen zich niet tevreden had gesteld met de 

gegevens die reeds door de Nederlander Isaac Massa in het begin van de zeventiende eeuw daarover 

waren verzameld. Hij had ook het werk benut van Križanić dat zeven decennia later was 

geschreven. Bovendien had Witsen uit lokale bronnen weten te putten. Noord en Oost Tartarye 

bevatte dus niet alleen de geschiedenis van Jermak, maar ook van de Stroganovs en andere dramatis 

personae. Door deze uiteenlopende zestiende-eeuwse verhalen met elkaar te vergelijken, kon het 

begin van de Russische verovering van Siberië vanuit diverse gezichtspunten bekeken worden.
267
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Enkele andere passages uit Noord en Oost Tartarye werden in 1888 in het Russisch vertaald 

op verzoek van de grote Duits-Russische turkoloog en oriëntalist Friedrich Wilhelm Radloff (1837-

1918) die later Von Schrenk zou opvolgen als directeur van het etnografisch museum in de 

Petersburgse Kunstkamera. Zij hadden betrekking op de voorwerpen van edelmetaal die in de 

zeventiende eeuw in Scythische graven in Siberië waren gevonden en die door Witsen als eerste 

waren verzameld. Net als Schrenk en Tyzjnov toonde Radloff aan dat Witsens werk voor diverse 

vakgebieden waardevolle informatie bevatte.
268

 

Deze Russische geleerden deden geen poging om Noord en Oost Tartarye in zijn geheel te 

inventariseren of te analyseren. Tyzjnov, die waarschijnlijk zelf Nederlands kende, gaf wel een 

tamelijk uitgebreide levensbeschrijving van Witsen. Hij had zich daarbij echter gebaseerd op het 

intussen verouderde werk van Jacobus Scheltema en vermeldde dat Witsen drie jaar in Rusland had 

rondgereisd, de Kaspische Zee had gezien en zelfs het Oeralgebergte bezocht.
269

 Hetzelfde verhaal 

werd verteld door de bekende literatuurhistoricus en etnograaf Aleksandr Pypin in zijn geschiedenis 

van de Russische etnografie uit 1892. Daarin karakteriseerde hij het ‘beroemde, maar weinig 

bekende’ boek van Witsen als het ‘meest bijzondere’ [наиболее замечательный] werk dat in de 

zeventiende eeuw door een buitenlander was geschreven over Aziatisch Rusland.
270

  

Alle twijfel over de details van Witsens verblijf in Rusland kon echter pas worden 

weggenomen nadat in 1886 een catalogus was uitgegeven van de Nederlandse handschriften in de 

Bibliothèque Nationale in Parijs. Daarin werden drie handschriften vermeld die het tot dan toe 

volkomen onbekende en door Witsen zelf geschreven verslag bevatten van zijn reis naar 

Moskovië.
271

 De Groningse neerlandicus Albert Kluyver maakte een kopie daarvan en hield over 

deze teksten in 1894 een uitvoerige verhandeling voor de Nederlandse Academie van 

Wetenschappen.
272

 Kluyver ontdekte onder meer dat Witsen destijds een bezoek had gebracht aan 

de buiten Moskou verbannen patriarch Nikon. De Russische bibliograaf en publiscist Aleksandr 

Lovjagin, die in opdracht van de Russische overheid buitenlandse archieven bezocht en in Parijs het 

handschrift van Witsen bestudeerde, stelde in 1899 het Russische publiek van deze buitengewone 

ontmoeting op de hoogte.
273

 Daarnaast bracht het in deze jaren gepubliceerde archiefonderzoek naar 

de Nederlands-Russische betrekkingen van Uhlenbeck, Cordt en Bantysj-Kamenski ook enige 

nieuwe gegevens over Witsen aan het licht.
274

 Intussen waren er twee eeuwen verstreken sinds het 

bezoek van het Grote Gezantschap aan Nederland. Lovjagin had met het oog daarop een boekje in 

het Frans over het Tsaar Peter-huisje in Zaandam geschreven dat in Amsterdam werd uitgegeven.
275

 

Michaïl Venevitinov, de toenmalige directeur van het Roemjantsev Museum in Moskou, 

publiceerde in 1897 de eerste grote Russische studie over het verblijf van Peter de Grote in Holland. 

Daarin werd ook uitvoerig aandacht besteed aan Witsen, maar dit vooral op bestaande Nederlandse 

literatuur gebaseerde onderzoek leverde geen nieuwe feiten op.
276

  

Aangezien er op de gehele wereld nog maar enkele exemplaren van Witsen grote kaart over 

waren, was het nuttig dat er op het einde van de negentiende eeuw in Amsterdam een herdruk op 

ware grootte van verscheen. De korte begeleidende tekst geschreven door de Nederlandse geograaf 

en Ruslandkenner Floris Kramp bevatte echter weinig nieuws en was vooral gebaseerd op de reeds 

door Schrenk gemaakte opmerkingen.
277 Ook de enige jaren later verschenen materiaalverzameling 

van Benjamin A.Cordt over de cartografie van Rusland bevatte weinig nieuwe feiten of inzichten 

aangaande Witsen. Hetzelfde gold voor de artikelen van de Duitse geograaf Michow over dit 

onderwerp.
278

 Van fundamenteel belang echter was de meer dan vijfhonderd pagina’s omvattende 

studie van Gaston Cahen uit 1911. Deze Franse Sinoloog was verbonden geweest aan de Ecole 

Française d’ Extrème-Orient en had voor het Franse ministerie van Onderwijs een langdurige 

wetenschappelijke missie in Rusland vervuld. Teruggekeerd in Frankrijk voltooide hij, naast twee 

studies van de Russische-Chinese betrekkingen
279, een gedetailleerde en systematische beschrijving 

van 254 kaarten van Siberië uit de achttiende eeuw. Zijn uitgangspunt was daarbij Witsens 

schepping uit 1687 geweest omdat het cartografische beeld van Siberië gedurende vier decennia 

daardoor was gedomineerd. Cahen maakte van Witsens kaart een analyse van twintig pagina’s. 

Daarbij vermeldde hij ook de kritiek die Strahlenberg had uitgeoefend en tevens het negatieve 

commentaar van S. Vladislavić, de Russische ambassadeur naar China in de jaren 1725-27.
280

 



61 

 

In 1906 onderzocht de Russische archivist en kerkhistoricus Sergej Belokoerov de passages 

die in Noord en Oost Tartarye aan Siberië zijn gewijd om meer te weten te komen over de 

contacten tussen Witsen en de Kroatische geleerde Križanić.
281

 In hetzelfde jaar publiceerde de 

Duitse historische geograaf Georg Henning zijn Reiseberichte über Siberien. Dit boek bevatte een 

gedetailleerde inhoudsanalyse van Noord en Oost Tartarye die aanzienlijk uitvoeriger was dan die 

van G.F. Müller uit de achttiende eeuw. Henning beschouwde Witsens boek als een 

‘ausserordentlich reichhaltigen Nachrichtensammlung’, maar klaagde over de vele herhalingen en 

vond ook dat Witsen buitengewoon nalatig was geweest met het precies vermelden van zijn 

bronnen. Henning deed wel een poging om deze te identificeren. Uit zijn boek valt op te maken hoe 

Witsen omsprong met berichten van West-Europeanen als Olivier Brunel, Herberstein, Massa, John 

Merrick en Avril, maar ook met de informatie die lieden in Russische dienst hadden geleverd, zoals 

Spatarius, Križanić, Ides, Atlassov, Bajkov, Petlov en anoniem gebleven kozakken. In het hoofdstuk 

dat Henning wijdde aan de zeventiende-eeuwse etnografie van Siberië blijkt overduidelijk dat 

Witsen meestal als eerste of als eerste uitvoerig over allerlei Siberische volken in boekvorm had 

bericht.
282

  

In 1909 werd door Maurits Greshoff, directeur van het Nederlandse koloniale museum in 

Haarlem, een poging gedaan om in Nederland de reputatie van Nicolaas Witsen weer wat op te 

poetsen. Greshoff vond dat Gebhard en zelfs Busken Huet te gemakkelijk over Witsen hadden 

geoordeeld. Diens historische betekenis liet zich nu eenmaal moeilijk vaststellen omdat hij zo 

veelzijdig was geweest. Witsen was meer dan ‘een personificatie van het goede regenten-type uit de 

zeventiende eeuw’ geweest. Greshoff wees erop dat Voltaire Witsen vanwege zijn patriottisme een 

‘citoyen recommandable’ had genoemd, en vanwege de door hem gesubsidieerde expedities naar 

onbekende gebieden zelfs als een ‘citoyen du monde’ had geprezen.
283

 Witsen had de schijnbaar 

tegengestelde idealen van nationalisme en kosmopolitisme moeiteloos in zich weten te verenigen. 

Hij had bovendien veel tijd en geld geïnvesteerd in de wetenschapsbeoefening, en niet alleen in zijn 

eigen onderzoek maar ook in dat van vele tijdgenoten. Hij was naast een patriottisch politicus, 

wereldburger en geleerde, dus ook een ware maecenas geweest en deze combinatie van 

eigenschappen maakte hem zo bijzonder. Bij de bespreking van Witsens wetenschappelijke 

activiteiten vermeldde Greshoff de correspondentie tussen Witsen en de beroemde microscopist 

Van Leeuwenhoeck over de analyse van monsters metaalerts die uit Siberië naar Nederland waren 

gestuurd.
284

 Greshoffs artikel was echter voornamelijk gewijd aan Witsens bijdrage aan de studie 

van de flora en fauna in het gebied van de Nederlandse koloniale expansie.
285  

Witsens kaart en boek over Tartarije werd wel grondig bestudeerd door de Brit John F. 

Baddeley. Hij had als een van de eerste Europeanen die in de Russisch-Chinese grensgebieden van 

het Verre Oosten rondgereisd. In 1908 schreef hij een belangwekkend boek over de Russische 

verovering van de Kaukasus. Daarna wijdde hij zich aan een studie over de betrekkingen tussen 

Rusland, Mongolië en China in de zeventiende eeuw. Bij zijn onderzoek in Russische archieven 

voor dit boek in de jaren voor de eerste wereldoorlog kreeg Baddeley hulp van de geograaf prins 

Pjotr Kropotkin en Russische historici als Belokoerov. In zijn monumentale en nog steeds 

onvervangbare Russia, Mongolia and China dat in 1919 werd gepubliceerd, liet hij zich 

herhaaldelijk lovend en enthousiast over Witsen uit. Hoewel zijn studie de periode 1602-1676 

bestreek en het werk van Witsen daar strict genomen buiten viel, wijdde hij daaraan toch een apart 

hoofdstuk. Baddeley maakte een uitvoerige vergelijking tussen de kaarten van Witsen en 

Strahlenberg, die zeer gunstig voor Witsen uitviel.
286 Bovendien maakte hij op tientallen plaatsen in 

zijn boek gebruik van allerlei details uit Noord en Oost Tartarye waarmee ook deze auteur opnieuw 

liet zien wat een buitengewoon grote rijkdom aan gegevens dit boek bevatte.
287
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  Ilustratie Inleiding 63: 
Postzegel gewijd aan Vladimir Wiese 

 

 

 

 

17 De vertalingen van Wilhelmina Triesman 
 

De grote waardering voor Witsens werk bleef ook na de revolutie van 1917 in Rusland bestaan. Een 

van de helden van de Sovjet -Unie, de poolreiziger Vladimir Wiese, leerde zelfs Nederlands om de 

werken van Barentz en Witsen in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen.
288

 Een andere coryfee uit 

die tijd, Michaïl Aleksejev (1896-1981), Ruslands belangrijkste deskundige op het gebied van de 

wereldliteratuur, doceerde eind jaren twintig in Irkoetsk. Hij publiceerde in 1932 een klassiek 

geworden studie over Siberië in de berichten van West-Europese reizigers en schrijvers. Dit boek 

bood een overzicht van de auteurs uit de dertiende tot en met de zeventiende eeuw. Witsen kwam er 

herhaaldelijk in ter sprake en Aleksejev nam ook illustraties uit Noord en Oost Tartarye op. Maar 

dit omvangrijke eerste deel beschouwde hij destijds blijkbaar als een soort aanloop tot wat nog 

komen moest. In het voorwoord gaf hij aan dat hij het volgende deel zou beginnen met een 

uitvoerige bespreking van Witsen, want die had ‘een volkomen nieuw tijdperk’ geopend in de 

Europese bestudering van Siberië. De andere figuur die hij in dit tweede boek wilde behandelen was 

Strahlenberg.  

Aleksejev vond dat deze twee westerse auteurs een aparte behandeling verdienden, omdat 

hun buitengewoon omvangrijke geschriften nooit in hun geheel in het Russisch waren vertaald. 

‘Volledige vertalingen van de monumentale werken van Strahlenberg en Witsen zijn natuurlijk niet 

mogelijk, maar eigenlijk wel noodzakelijk’, vond hij. Daarom was het op zijn minst wenselijk om 

een bibliografisch overzicht samen te stellen van al het gedrukte materiaal dat op hen betrekking 

heeft en dat nu over allerlei werken in diverse talen is verspreid. Van Witsens werk zou niet alleen 

een karakteristiek gegeven moeten worden. Een uitvoerig en kritisch overzicht van de door hem 

gegeven informatie over Siberië was ook onontbeerlijk. Daarnaast diende de door Gebhard 

gepubliceerde correspondentie met Cuper aandacht te krijgen omdat dit zo’n goed inzicht verschafte 

in Witsens onderzoek.
289

 Helaas is de druk bezette Aleksejev, die zich met zeer uiteenlopende 

onderwerpen bezighield en in 1933 in Leningrad werd benoemd, nooit aan dit tweede deel 

toegekomen. 

De eveneens in die stad werkzame historicus Aleksandr Andrejev (1887-1959) , die in 1939 

het eerste deel publiceerde van zijn thèse over de historische bronnen van Siberië, geloofde 

eveneens dat Witsen een unieke prestatie had geleverd. Nooit eerder had een West-Europeaan ‘een 

soort encyclopedie van Siberië vervaardigd die voornamelijk op talrijke Russische bronnen was 

gebaseerd.’ Ook Andrejev betreurde dat Witsens ‘waardevolle materiaalverzameling’ in ‘een zo 

weinig toegankelijke taal’ was geschreven. Het ontbreken van een Russische uitgave van Noord en 

Oost Tartarye zorgde voor een ‘leemte in de geografische, etnografische en historische literatuur 

over Siberië in de zeventiende eeuw’. Dit boek was vooral zo waardevol omdat Witsen ook 

informatie had geput uit Russisch bronnenmateriaal dat verloren was gegaan of niet meer te traceren 

viel. Indien Aleksejev inderdaad gelijk had en een volledige vertaling van Noord en Oost Tartarye 
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niet haalbaar was, dan dienden toch in elk geval de passages die gebaseerd waren op deze 

onbekende Russische documenten te worden vertaald.
290

 

Niet iedere Sovjetdeskundige was echter van mening dat Witsen met een ‘encyclopedisch’ 

werk ‘een volkomen nieuw tijdperk’ in de Siberië-kunde had geopend. Een Moskous academielid 

en gezaghebbende historicus van Siberië als Sergej Bachroesjin sloeg in 1937 de betekenis van 

Witsen aanzienlijk lager aan. Noord en Oost Tartarye was volgens hem wel een omvangrijk 

compilatiewerk, maar het was gevuld met zeer diverse en niet altijd goed verwerkte berichten over 

Azië. Het was gebaseerd op toevallig verworven Russisch materiaal uit zeventiende eeuw waarvan 

de feiten niet controleerbaar waren. Het boek bevatte misschien veel nieuws en wetenswaardigs 

voor de toenmalige Europese lezer, maar de Russische bestuurder uit de achttiende eeuw die Siberië 

wilde ontwikkelen, heeft er destijds weinig aan gehad.
291

  

De historicus Erwin Zinner deelde Bachroesjins mening over Witsen. Deze promovendus 

van Alekseev was in 1940 aangesteld in Irkoetsk. In 1944 werd hij gearresteerd en verdween voor 

elf jaar in een kamp. Nadat hij in 1955 was gerehabiliteerd, publiceerde Zinner in 1968 een soort 

vervolg op het eerste deel van Aleksejev, waarin de werken van westerse reizigers en geleerden 

over Siberië in de 18
de

 eeuw behandeld werden. Volgens Zinner weerspiegelde de Europese 

Siberië-literatuur van de 18
de

 eeuw de vooruitgang van de natuurwetenschappen in het tijdperk van 

de Verlichting. Zij onderscheidde zich van het werk uit de voorgaande eeuw door haar empirisch, 

systematisch karakter en de duidelijke grens die erin getrokken werd tusen verifieerbare feiten en 

legendarische overlevering. Witsen behoorde in dit opzicht nog bij de zeventiende eeuw, want hij 

had zijn gegevens blijkbaar min of meer naar volgorde van binnenkomst opgenomen en niet 

volgens een kritisch, wetenschappelijk principe geordend. Noord en Oost Tartarye was daarom een 

chaotisch boek geworden dat vol herhalingen zat. Dit maakte het ook ‘moeilijk om maar bij 

benadering een indruk te geven van de rijkdom van het materiaal’ dat Witsen had verzameld. 

Daarentegen kenmerkte het werk van Witsens opvolger en concurrent Strahlenberg, zich volgens 

Zinner wel ‘door het streven het materiaal te ordenen’ en ‘een soort Siberisch naslagwerk of 

encyclopedie op te stellen.’
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Deze tegenstrijdige meningen weerspiegelen uiteraard de kwaliteiten en tekortkomingen van 

Noord en Oost Tartarije
293

, maar zij werden wel uitgesproken door Russische geleerden die niet in 

staat waren om Witsens zeventiende-eeuwse Nederlandse tekst te lezen. De uit Nederland 

afkomstige Wilhelmina Triesman (1901-1982) kon dat wel.
294

 Zij was in november 1945 in 

Leningrad als ‘technisch-wetenschappelijk medewerkster’ aangesteld bij het Museum voor 

Antropologie en Etnografie, dat gehuisvest was in de door Peter de Grote gestichte Kunstkamera. 

Volgens Polevoj, die in 1996 een herdenkingsartikel aan haar wijdde
295

 was het gezien de 

belangstelling die Russische historici voor Witsen aan de dag hadden gelegd ‘niet verwonderlijk’, 

dat Triesman nog in 1945 het verzoek kreeg om de tweede editie van Noord en Oost Tartarye uit 

1705 in modern Russisch te vertalen. Het museum werd destijds geleid door professor Nikolaj 

Stepanov en deze historicus en Siberioloog besefte dat zo’n vertaling een waardevolle aanvulling op 

de Russische kennis van de zeventiende eeuw vormde. De omvang van de tekst (736.406 woorden), 

de ingewikkelde inhoud, het soms lastige zeventiende-eeuwse Nederlands en de moeilijke 

werkomstandigheden in het naoorlogse Rusland maakten de vertaling tot een zware opgave. Toch 

wist Triesman de eerste versie van de vertaling in vijf jaar te voltooien.  

Naar aanleiding daarvan werd in 1950 in de Kunstkamera een speciale bijeenkomst belegd 

waarop bekende historici van Siberië, zoals de bovengenoemde A.I. Andrejev en de kenner van 

inheemse volkskunst, S.V. Ivanov, verklaarden:  

 
‘Het werk van Witsen bevat een grote hoeveelheid Russisch materiaal dat weinig of geheel onbekend is, en 

zelfs niet in onze archieven wordt bewaard. Het [boek van Witsen] kan beschouwd worden als gedenkteken 

voor de vroege prestaties van de Russen bij de bestudering van Siberië en andere Aziatische landen, en als een 

vroege Russische bijdrage aan de wetenschap. Nu het in de Russische taal is vertaald, is het wenselijk dit werk 

zo spoedig mogelijk uit te geven, opdat zowel het Russische materiaal, als de gegevens die Witsen uit andere 

bronnen heeft geput, in hun geheel voor de wetenschap beschikbaar komen.’
296
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Deze oproep tot uitgave van de Russische vertaling getuigde van moed en het is niet 

toevallig dat daarin zo de nadruk werd gelegd op het Russische aandeel in Noord en Oost Tartarye. 

Het stalinistisch regime had alle normale relaties met de bondgenoten uit de oorlog verbroken en 

alles wat uit het buitenland kwam gold als verdacht of erger. Vooral het ‘kosmopolitische’ 

Leningrad had onder deze campagne te lijden. Prof. Andrejev, die men in 1929 had gearresteerd en 

voor vijf jaar verbannen naar Krasnojarsk in Siberië, was in 1947 van ‘kruiperigheid jegens het 

westen’ beschuldigd. Onder zulke omstandigheden was het ondenkbaar dat Triesmans werk zou 

worden gepubliceerd, maar ook na Stalins dood in 1953 toen de sfeer in het land minder paranoïde 

werd, gebeurde dat niet.  

Dat lag niet alleen aan de politieke situatie. Triesman had als conservator van de grote 

Indonesische collectie van het Etnografisch Instituut ook taken op een geheel ander terrein te 

vervullen, al bleef zij tot het einde van haar leven verbeteringen aanbrengen in haar vertaling van 

Noord en Oost Tartarye. Een Russische uitgave zou bovendien een buitengewone inspanning 

vergen, niet alleen van Triesman, maar van een team van deskundigen. Eerst diende het pak papier, 

dat het geschreven manuscript van Triesman bevatte, te worden uitgetypt. Daarna zou deze tekst 

voor de Russische lezer toegankelijk moeten worden gemaakt door een inleiding, verklarende noten 

en indexen. Helaas leidden ook de plannen in de jaren zeventig om alleen de gedeelten van Noord 

en Oost Tartarye die handelden over Siberië als een aparte uitgave te publiceren niet tot een tastbaar 

resultaat. Triesmans handschrift bleef in het depot van de Kunstkamera liggen. Wel vestigde zij 

door diverse artikelen over Witsen, de aandacht op het bestaan een vertaling van Noord en Oost 

Tartarije.
297

  

Historici die haar tekst wilden raadplegen en naar de Kunstkamera kwamen, werden door 

Triesman steeds zo veel mogelijk geholpen.
298

 De belangrijkste onder hen was Boris Polevoj. Hij 

was één van meest vooraanstaande en productiefste beoefenaren van de Russische historische 

geografie in de twintigste eeuw en hield zich vooral met Oost-Siberië en het Verre Oosten bezig. In 

de twaalf boeken en ongeveer 350 artikelen die hij tijdens zijn leven schreef, bracht hij regelmatig 

Witsen ter sprake.
299

 

Tijdens een verblijf in Nederland in 1965 kwam Triesman in contact met professor Theo 

Locher (1900-1970) en diens medewerker Piet de Buck. Zij bereidden destijds de uitgave voor van 

het dagboek dat Witsen tijdens zijn reis naar Moskovië had bijgehouden. Dit manuscript had meer 

dan twee eeuwen onopgemerkt in een Parijse bibliotheek gelegen en daarna duurde het nog zeventig 

jaar voordat de tekst in 1966-67 door deze twee Leidse historici kon worden gepubliceerd. 

Triesman hoopte dat dit geschrift van Witsen in Rusland makkelijker te publiceren zou zijn dan 

Noord en Oost Tartarye en besloot het ook in het Russisch te vertalen. 

 De waarde van het dagboek voor de Russische geschiedenis van de zeventiende eeuw werd 

door vooraanstaande Sovjethistorici onmiddellijk hoog ingeschat. Toch lukte het ook niet om dit 

veel kortere, eenvoudiger en leesbaarder boek van Witsen gedrukt te krijgen. Vanwege de kritiek 

die de jonge en onervaren Witsen op de Russen en Russische omstandigheden had uitgeoefend, 

werd het destijds door de Sovjetautoriteiten als een ‘lasterlijke bron’ beschouwd.
300

 De vreemde 

publicatiegeschiedenis van Noord en Oost Tartarye en de Moskovische Reyse in Nederland kreeg 

dus een even merkwaardig vervolg in Sovjet-Unie. Toch werd daar met een grotere regelmaat over 

Witsen gepubliceerd dan in Nederland. De Schiedamse leraar aardrijkskunde Johannes Keuning had 

in 1954 een zeer gedegen verhandeling over Witsens cartografisch werk geschreven.
301

 Dit was in 

de jaren zestig gevolgd door de uitstekend geannoteerde editie van het reisdagboek en de 

aantekeningen over Moskovië in drie delen door de Linschoten Vereniging.
302

 Het duurde echter tot 

1985 voor dat er weer een wetenschappelijk artikel over Witsen verscheen.
303

  

In het decennium daarna veranderde de situatie. De politieke omwentelingen in Rusland 

hadden positieve gevolgen voor de geschiedschrijving van de Nederlands-Russische betrekkingen. 

Russische, Nederlandse (en Belgische) historici gingen regelmatig met elkaar samenwerken. Dit 

resulteerde niet alleen in een groot aantal publikaties, maar ook in enkele tentoonstellingen. Ook de 

figuur en het werk van Witsen kregen daardoor meer aandacht dan vroeger het geval was 

geweest.
304

 In Rusland wijdde de Petersburgse historicus en archeoloog Anatoli Kirpichnikov in 



65 

 

1995 een monografie aan de tekeningen die Witsen tijdens zijn Ruslandreis had gemaakt.
305

 

Triesmans vertaling van Witsens reisdagboek kon in 1996 in Rusland worden gepubliceerd en kreeg 

daar enthousiaste reacties.
306

 Daarna is de handgeschreven Russische vertaling van Noord en Oost 

Tartarye door Lidia Danilina, de dochter van mevrouw Triesman, uitgetypt en omgezet in een 

digitale tekst. Vervolgens konden historici verbonden aan het Instituut voor Russische Geschiedenis 

in Moskou, het Archief van de Academie van Wetenschappen in Petersburg en het Oost-Europa 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam beginnen aan de bezorging van de Russische 

boekuitgave die in 2010 uitkwam.
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NOTEN 
 
1
 Het wordt in deze  inleiding ook als hedendaagse term benut omdat de vertaling ervan (Binnen Eurazië) in het 

Nederlands niet voorkomt.  
2
 Al in 1620 verzamelde de Engelse Ruslandreiziger Richard James (1591-1638) ruim tweeduizend Russische woorden 

waaronder mamanto (eigenlijk: mamont). De bewoners van Noord-Rusland vertelden James dat dit een zeeolifant was 

die nooit werd gezien, maar zichzelf onder de grond werkte ‘and so they find his teeth or hornes or bones in Pechore 

and Nova Zemla’. Zie:  

Slavonic Studies at Oxford: A brief history. http://www.modlangs.ox.ac.uk/files/docs/russian/slavonic studies.pdf 

Naar de eerste editie van Witsens Noord en Oost Tartarye (1692) als vroegste vermelding van het woord 

mammoet wordt verwezen door bijv.: C. Cohen, The Fate of the Mammoth: Fossils, Myths and History (Un.of Chicago 

Press, 2002)58, 63 en N. van der Sijs, Geleend en uitgeleend (1998)97.Van der Sijs en anderen beroepen zich op de 

slavist Reinier van der Meulen (1882-1972) die hierover in 1927 een uitvoerige studie schreef. Volgens Van der Meulen 

heeft Witsen het Siberische woord mamont verbasterd en kwam het uiteindelijk als mammoet of mammoth in het 

Nederlands en andere talen terecht. Van der Meulen besefte dat zowel de eerste (1692) als de tweede (1705) editie van 

Witsens boek nooit echt gepubliceerd zijn en dus niet veel invloed gehad hebben op het taalgebruik, maar hij vermeldde 

ook dat het begrip in diverse vormen tevens vookomt in het populaire en door Witsen in 1704 uitgegeven boek van Ides 

(Drie-jaarige Reize naar China) en de in 1696 gedrukte Russische grammatica geschreven door Heinrich Wilhelm 

Ludolf die ook tot Witsens relatie-netwerk behoorde. Zie: R. vander Meulen, ‘De naam van den mammouth’, 

Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde ( serie A, 63, 1927)349-399. 

Het verschijnsel dat wij nu ‘sjamanisme’ noemen was al beschreven door Herodotus, Marco Polo en vele ander 

auteurs die uiteraard niet dit woord ervoor gebruikten. Het boek Lapponia (1673) van Johannes Schefferus (1621-1679) 

behandelde het sjamanisme bij Finnen en Samen. Dit boek was in Witsens bezit. De sjamanen worden in Finland noaidi 

genoemd, maar zowel Schefferus, Witsen als Ides leggen een verband tussen sjamanisme en duivelse praktijken. De 

Engelse stuurman Richard Johnson was de eerste West-Europeaan die in 1557 op Russisch gebied het optreden van een 

sjamaan bij de Samojeden (Nenets) bijwoonde. Johnsons verslag werd in 1598 afgedrukt in R. Hakluyt, Principal 

Navigations en was mogelijk ook bij Witsen bekend. Witsen was in elk geval de eerste die het Toengoesische woord 

sjaman in een gedrukte tekst, nl de eerste editie van Noord en Oost Tartarye (1992), gebruikte en tevens een 

beschrijving en een afbeelding gaf van een schaman ofte duyvel-priester. Het woord komt als schaman, schamanum of 

schamannen zeven maal voor in de tekst van de tweede editie (1705). De verbreiding van het woord in Europa is echter 

vermoedelijk ook in dit geval eerder te danken aan het het reisverhaal van Ides dat in diverse talen werd vertaald en 

ruime verspreiding kende. Voor de beschrijving van een Toengoesische ‘Schaman of Duivelskonstenaar’ bij Ides zie 

diens Drie-jaarige Reize naar China (Amsterdam, 1704)30, 31. 
3
 Zie bijv.: Jos Gommans. ‘The Horse Trade in Eighteenth-Century South Asia’ in: Journal of the Economic and Social 

History of the Orient (Vol.37, N.3, 1994)228-250.  
4
 Zie hieronder noot 167. 

5
 Zie hiervoor de in deze uitgave opgenomen lijst van Witsens bronnen.  

6
 Deze inlichtingen waren niet alleen afkomstig van Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld van jezuïeten in China die 

voor het vervoer van personen en het versturen van post van de VOC gebruik maakten. Zij probeerden zich op die 

manier te onttrekken aan het gezag van de Portugese en Spaanse kroon waarvan zij anders volledig afhankelijk waren 

voor hun verbindingen tussen Europa en Azië. Witsen bezat veel van hun geschriften en heeft deze uitvoerig benut in 

Noord en Oost Tartarye. Bijvoorbeeld de bij de Nederlandse kaartenmaker Blaeu uitgegeven Nova Atlas Sinensis van 

Martini of het beroemde China illustrata van Kirchner. Hij was persoonlijk bevriend met pater Philippe Couplet. Zie: 

J.F. Gebhard, Het leven van Nicolaas Witsen (Utrecht, 1882) deel II. p.364 en 408. Zie ook noot 92. 
7
 Zie: Nicolaas Witsen, Moscovische Reyse 1664-1665. Journaal en Aentekeningen uitgegeven door Th.J.G. Locher en 

P. de Buck. Deel I-III. ’s-Gravenhage, 1966-1967.  
8
 Zie de brief van Witsen aan Cuper van 4 november 1705 in: J.F. Gebhard, Het leven van Mr. Nicolaas Cornelisz. 

Witsen (Utrecht, 1881-2) II, p.309-310. 
9
 Zie ook de laatste pagina’s van deze  inleiding.  

10
 Николаас Витсен, Северная и Восточная Тартария (перевод: В.Г. Трисман - редакция и научное руководство 

Н.П. Копанева / Б. Наарден) Том I, II, III. Амстердам, Изд. Pegasus, 2010. 
11

 Zie bijv. de recensie van K. Boterbloem in Russian Review (Vol.71, N.1, Jan. 2012)150-1 en van D. Reinhartz in 

Imago Mundi (61:1, 2013)128-9. 
12

 Voor de problemen die dit kan opleveren zie: N. van der Sijs, De voortzetting van de historische taalkunde met 

andere middelen. Oratie Radboud Universiteit (Nijmegen, 2014)6-12. De in deze digitale editie gebruikte tekst van de 

tweede edite van Noord en Oost Tartarye (1705) is uitgetypt en zorgvuldig gecontroleerd en dus niet het resultaat van 

het gebruik van software voor tekstherkenning.   
13

 Voor de editie van 1705 heeft Witsen geen nieuw voorwoord geschreven, maar het voorwoord van de eerste editie 

van 1692 aangepast en uitgebreid.  
14

 Voor een verwijzing naar deze auteurs zie noot 26. 
15

 NOT 1705, p.118. Voor Isbrandt Ides (? -1669) zie hieronder in deze  inleiding, noot 157 en ill. inl. 36-42. Voor 

Witsen over het Amoergebied en de Nederlandse en Russische ambassades naar China zie de noten 37, 48, 53, 86-99 en 

de daarbij behorende tekst.  

http://www.modlangs.ox.ac.uk/files/docs/russian/slavonic%20studies.pdf
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16

 Voor Strahlenberg (1676-1747) zie ook hieronder in deze  inleiding. De titel van het boek van Joseph de Guignes 

(1721-1800) luidde: Histoire générale des Huns, des Mongoles, des Turcs et des autres Tartares occidentaux.  
17

 Een verslinder van boeken als Edward Gibbon (1737-1794) kende het werk van de Amsterdamse burgemeester niet, 

maar Strahlenberg had hij wel gelezen. De Guignes citeerde hij zelfs 72 maal in zijn Decline and Fall waarvan het 

laatste deel in 1788 gereedkwam. Als auteur en historicus van grote internationale vermaardheid heeft Gibbon meer dan 

welke Tartarije-deskundige bijgedragen tot een beter begrip van de Euraziatische ruimte en het wereldhistorische 

belang van de tegenstelling tussen nomadische en agrarische culturen zowel in het Westen als het Oosten van de Oude 

Wereld. Zie: D.O. Morgan, ‘Edward Gibbon and the East’ in: Iran, Vol.33 (1995)85-92; I.W.J. Machin, ‘Gibbon’s debt 

to contemporary scholarship’ in: The Review of English Studies, Vol.15 (1939)86 en J.G.A. Pocock, Barbarism and 

Religion, Volume IV (Cambridge: 2005) Part II, pp. 98-133.  
18

 NOT 1705, p. 732. 
19

 Ibidem. 
20

 Voor Remezov zie ook hieronder in deze  inleiding en ill.inl. 30-35, 43-44 en 51-54. 
21

 Zie bijv.: S. Gorshenina, L’invention de l’Asie centrale. Histoire du concept de la Tartarie à l’Eurasie. Genève, 2014.  
22

 Voor Mackinder zie bijv.: J. Brotton, ‘Geopolitics’ in: A History of the World in Twelve Maps (Penguin Books, 

2013)337-372. Het citaat staat op p. 367. 
23

 Zoals Alexander von Humboldt (1769-1859), Abraham C. M. d’Ohssson (1779-1851), Heinrich Klaproth (1783-

1835), Eugene Schuyler (1840-1890), Henry Hoyle Howart (1842-1923), Henry Yule (1820-1889) en Sven Hedin 

(1865-1952). 
24

 Zie bijv.: E. Weinermann, ‘The Polemics between Moscow and Central Asians on the Decline of Central Asia and 

Tsarist Russia’s Role in the History of the Region’ in: The Slavonic and East European Review (Vol.71, N.3, July 

1993)428-481. 
25

 Zie: D. Sinor, Inner Asia: history - civilization - languages: a syllabus. The Hague, Mouton, 1969; D. Sinor, ‘The 

Concept of Inner Asia’ in: D.Sinor (ed.), The Cambridge History of Early Inner Asia, Volume 1 (Cambridge Un.Press, 

1994)1-18; J. Mandelstam, ‘Denis Sinor - Scholar with a Dash of Derring-Do!’ in: Bloom Magazine (June-July, 

2009)93-96.  
26

 A.G. Frank, The Centrality of Central Asia. Amsterdam: Centre for Asian Studies, 1992. Zie ook van dezelfde auteur: 

‘Central Asia’s continuing Role in the World Economy to 1800’ in: Andre Gunder Frank. On-Line Essays and Other 

Archives. Voor de discussie over de economische betekenis van Inner Eurasia na 1500 zie o.a.: M. Rossabi, ‘The 

'Decline' of the Central Asian Caravan Trade’ in: Tracy J.D. (ed.), The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade 

in the Early Modern World, 1350-1750 (Cambridge UP: 1990) 351-370; A. Burton, Bukharan Trade 1558-1718. 

Bloomington, Indiana,1993; S. Levi, ‘India, Russia and the Eighteenth-Century Transformation of the Central Asian 

Caravan Trade’ in: Journal of the Economic and Social History of the Orient (Vol.42, N.4, 1999)519-548; S. Levi, 

‘Early Modern Central Asia in World History’ in: History Compass (Vol.10, N.11, 2012)866-878; R. Sela, The 

Legendary Biographies of Tamerlane (Cambridge Un. Press, 2011)117-140; D. Christian, ‘Silk Roads or Steppe Roads 

in World History’ in: Journal of World History (Vol.11, N.1, 2000)1-26; J.T. Kotilaine, Russia’s Foreign Trade and 

Economic Expansion in the Seventeenth Century (Leiden, 2005)442 e.v. 
27

 D. Christian, ‘Inner Eurasia as a Unit in World History’ in: Journal of World History (Vol 5, N. 2, 1994)173-211. 
28

 Juist de ijverigste propagandisten en revisionisten onder hen hebben met hun schematische generalisaties of extreme 

opvattingen lang niet iedereen kunnen overtuigen. Zie bijv. Denis Sinors vernietigende bespreking in The International 

History Review (May, 1994) van Adshead’s Central Asia in World History uit 1993. Ook Beckwith uitvallen tegen ‘het 

modernisme’ in zijn tegelijkertijd briljante Empires of the Silk Road uit 2009 kregen veel kritiek. 
29

 Zie: Stephen Kotkin, ‘Mongol Common Wealth?: Exchange and Governance across the Post-Mongol Space.’ in: 

Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History (Vol. 8, N. 3, 2007)487-531. 
30

 Christian, Op. cit., p. 210-1. 
31

 The Hinge of the World: Connections, Networks, and Linkages in Inner Eurasia: aankondiging van een conferentie in 

2014 door de Organization for the Advancement of Studies of Inner Eurasian Societies. 
32

 J. Tennenbaum, The Eurasian land-bridge: The ‘new silk road’, locomotive for worldwide economic development 

(EIR special report, 1997) 
33

 Dat is de hoofdstad van Boerjatië, een republiek van de Russische Federatie ten zuiden en oosten van het Bajkalmeer. 
34

 De Witsens worden niet vermeld door Veluwenkamp en komen zelfs niet voor op de lijst van 644 Nederlandse 

kooplieden in het Rusland van de zeventiende eeuw die de Russische historicus Demkin samenstelde. Zie: 

J.W.Veluwenkamp, Archangel, Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. S.l., 2000; А.В. Демкин, 

Западноевропейское купечество в России в XVI I в. Вупуск 2 ( Москва, 1994) 67-81. Zie ook: Witsen, Moscovische 

reyse, xlv-xlviii; Voor meer bijzonderheden over leven en werk van Nicolaas Witsen, zie: Marion Peters, De wijze 

koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717,) burgemeester en VOC-bewindhebber van 

Amsterdam. Amsterdam, 2010. 
35

 Voor het ontstaan en verloop van de Nederlands-Russische handel zie: E. Wijnroks, Handel tussen Rusland en de 

Nederlanden, 1560—1640. Hilversum, 2003.Voor een korte inleiding zie: Notariële akten over de Archangelvaart 

1594-1724. Historische Inleiding: de Hollandse Archangelvaart. 

http://resources.huygens.knaw.nl/archangel/app/inleiding?language_of_user=nl#1 

http://muse.jhu.edu/journals/kritika
http://muse.jhu.edu/journals/kritika/toc/kri8.3.html
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36
 In het voorwoord van zijn boek over scheepsbouw schreef Witsen: ‘Nimmer ook zoude ik het Werk van den nieuwen 

Scheeps-bouw hebben durven opvatten, ‘t zy my in handen waren gevallen, enige gront-slagen en tekeningen, 

voormaels ontworpen by wylen mijn vader Cornelis Witsen.’ Zie: N. Witsen, Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw 

en Bestier ( Amsterdam, 1671), ‘Aen den Leser.’ Voor een studie van Witsens bibliotheek, zie: M. Peters, ‘From the 

Study of Nicolaes Witsen (1641-1717). His Life with Books and Manuscripts’, Lias 21-1 (1994)1-49. 

Nicolaas Witsen liet in 1717 zijn boeken na aan zijn neef Nicolaas Lambertzn. Na diens dood in 1746 werd zijn 

bibliotheek bestaande uit 2.138 boeken in 1747 geveild. Volgens de bewaard gebleven veilingcatalogus ( Bibliotheca 

Nitidissima sive Catalogus Librorum […] Quibus dum vixit, Usus est Nicolaus Witsen […] 1747. Amstaelodami ) 

handelden daarvan 177 over vreemde landen en volken. De meerderheid daarvan had waarschijnlijk toebehoord aan de 

vader van Nicolaas, aangezien 63 procent van de bibliotheek bestond uit boeken die voor 1669 (het jaar waarin Cornelis 

Witsen overleed) waren gedrukt. De catalogus maakt het ook mogelijk om vast te stellen dat Witsen voor Noord en 

Oost Tartarye regelmatig passages heeft overgenomen uit boeken die zich in deze bibliotheek bevonden. 
37

 Cornelis Witsen zorgde ervoor dat er een tekenaar meegestuurd werd met een ambassade naar China. Daaruit bleek 

zijn persoonlijke belangstelling voor het Oosten en ook een zekere verwantschap met zijn tekenende zoon. De 

kunstenaar die meeging met deze eerste Nederlandse diplomatieke missie naar Peking was Johan Nieuhof. Hij droeg 

later zijn rijk geïllustreerd boek over deze reis aan Cornelis Witsen op. Zie L. Blussé en R. Falkenburg, Johan Nieuhofs 

beelden van een Chinareis 1655-1657 (Middelburg, 1987)14 en 63. Nicolaas Witsen heeft later enkele illustraties van 

Nieuhof gebruikt voor zijn boek over scheepsbouw. Ook heeft hij een aantal platen van oosterse heersers uit de 

prentencollectie van zijn vader afgebeeld in Noord en Oost Tartarye. Zie: Ill. inl. 26 en 27. Nicolaas was zelf een 

verdienstelijk tekenaar, maakte een aantal tekeningen op zijn reis naar Moskovië en zorgde er eveneens voor dat er 

tekenaars meegingen op expedities naar vreemde streken. Zie: Gebhard , Witsen, II, 294-5.  
38

 P. Scheltema (ed.), ‘Nicolaes Witsen. Eene autobiografie met verklarende aanteekeningen’, Aemstel’s Oudheid. Deel 

zes (Amsterdam, 1872)42. 
39

 Het origineel van deze vragenlijst is niet bewaard gebleven, maar wel Witsens antwoorden. Zie: Witsen, Moscovische 

reyse, 336 e.v. 
40

 Zie: Witsen , Moscovische reyse, 122, 139, 152-156, 189. Witsen gaf op zijn kaart van 1687 aan waar de ‘horden’van 

prins Jalba zich bevonden en vermeldde het gesprek met hem opnieuw in Noord en Oost Tartarye (1705)294-5. Voor de 

positie van Jalba en de relatie tussen Kalmukken en Russen in deze tijd zie: D. Balakaeva, Studie over Nicolaas Witsen 

en zijn gegevens over de Kalmukken. Doct.scriptie, UvA, z.d.; M. Khodarkovsky, Where Two Worlds Met. The Russian 

state and the Kalmyk Nomads 1600-1671 ( Ithaca, London, 1992)96-99.  
41

 Witsen, Moscovische reyse, 133, 136-138, 159-60, 161-3, 198-200, 203, 205-6, 207-208. 
42

 Witsen, Moscovische reyse, 175, 221-2. Voor Golosov zie ook: Н.М. Рогожин, Посольский приказ, колыбель 

Росийской дипломатии (Москва, 2003)104-5. 
43

 Zie: Witsen , Moscovische reyse, 342, 375.  
44

 Voor meer bijzonderheden over leven en werken van Winius zie: Kees Boterbloem, Moderniser of Russia. Andrei 

Vinius, 1641-1716. London, 2013 en Igor Wladimiroff, De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaes Witsen en 

Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland, s.l., 2008. In het officiële verslag van de Nederlandse 

ambassade werd de Russische tolk A.A. Winius wel met name genoemd. Zie: Witsen, Moscovische Reyse, 109, noot 4.  
45

 Boterbloem, Moderniser, 38-41. 
46

 Moskovische reyse, I, xxxv-xxxviii. 
47

 De Rus die Isaac Massa (1586-1643) in ruil voor bewezen diensten een kaart van de stad Moskou verstrekte, deed dat 

in het diepste geheim omdat hij anders als een verrader gedood zou kunnen worden. Zie: G.E. Orchard (ed.), A short 

history of the beginnings and the origins of these present wars in Moscow under the reign of various souvereigns down 

to the year 1610 by Isaac Massa (Toronto, London, 1982)130. Zie ook: Исаак Масса, Петр Петрей, О начале войн и 

смут в Московии (Москва, 1997)111. Ook over de geografische schets van Noord-Rusland en Noord-Siberië die hij 

van een Moskoviet gekregen had, merkte Massa op: ‘d’welck ick met groote moeyte vercreegh, want dat het uyt quame 

het soude dien Moscoviter synen hals costen, daerom laten hem onghenaemt.’ Zie: S.P. L’Honoré Naber (red), Hessel 

Gerritz. Beschrijvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire des pays nommé Spitsberghe. Werken Linschoten 

Vereniging XXIII (‘s-Gravenhage, 1924) xxvii. 
48

 Het Russische origineel bestaat niet meer, maar dat had Witsen ook niet kunnen lezen gezien zijn zeer gebrekkige 

kennis van het Russisch. Het is daarom mogelijk dat Bajkovs verslag al in Moskou voor hem gedeeltelijk in het 

Nederlands is vertaald en dat hij dit stuk later publiceerde in Noord en Oost Tartarye (ed.1705, pp. 857-9). In 1707 gaf 

Van der Aa echter het verhaal wel integraal uit en vermeldde op de titelpagina: ‘Nu aldereerst uyt sijn oorspronkelijke 

taal overgezet.’ Zie: Land-reys van Saedor Jacowits Boicoof. Leiden, 1707. Voor de lotgevallen van deze tekst zie 

verder: Moskovische Reyse, I.p. LVII en III, 336-339. Noord en Oost Tartarye (1705) Voor-Reden, laatste pagina. En 

ook: G. Henning, Reiseberichte über Siberien von Herberstein bis Ides (Leipzig, 1906)45-6; J.F. Baddeley, Russia, 

Mongolia, China (London, 1919), II, p.130-131.  
49

 Boterbloem, Moderniser, 61. 
50

 J.W.Veluwenkamp, ‘De Nederlandse wapenhandel op Rusland in de zeventiende eeuw’ in Armamentaria 

31(1996)71-76. 
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51

 Dit was Cornelis Kluyting. Zie: Moskovische Reyse, III, 353 e.v. en Wladimiroff, De kaart, 103-104.  
52

 N.A. Kopanev, ‘Nederlandse uitgevers en boekhandelaren en de zaak van Peter de Grote’ in R. Kistemaker e.a.(red.) 

Peter de Grote in Holland (Amsterdam, Bussum,1997) 95  
53

 De tekenaar Johan Nieuhof, die op verzoek van Witsens vader aan het gezantschap van Pieter de Goyer en Jacob 

Keyzer was toegevoegd, schreef hierover. Zie L. Blussé en R. Falkenburg, Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 

1655-1657 (Middelburg, 1987) 27, 51-52. Frans Flettinger, de hofmeester van het gezantschap van Vincent Paets naar 

China, ontmoette in 1686 in Peking twee Russische afgevaardigden. Vanwege de Chinese-Russische conflicten in het 

Amoergebied had de Chinese keizer Paets kort daarvoor een brief voor de tsaar meegegeven die via Batavia en 

Archangel in Moskou diende te belanden. Deze brief is daar in 1690 aangekomen. Witsen berichtte later hierover in 

Noord en Oost Tartarye (1705) 39, 867-868. Zie ook: J. Vixseboxse, Een Hollandsch gezantschap naar China in de 

zeventiende eeuw (Leiden, 1946)94-95.  
54

 Boterbloem, Moderniser, 55. Zie ook: Ingrid Maier, ‘Niederländische Zeitungen (Couranten) im russischen 

Staatsarchiv für alte Akten (RGADA), Moskau’ in Gutenberg-Jahrbuch (2004)191-218 en Ingrid Maier, ‘Zeventiende-

eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar’ in Tijdschrift voor Media Geschiedenis (2009, N.1) 27-49.  
55

 Zie noot 70. 
56

 De titel van dit boek luidde Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier. Zie ook noot 170 en 171. 
57

 Witsen besloot zijn ‘Aentekeningen’ met een commentaar op een Hollandse uitgave van het destijds zeer bekende 

boek dat de Holsteiner Adam Olearius in het begin van de zeventiende eeuw over zijn reis naar Rusland en Perzië had 

geschreven. Deze Mistellinge (dwz fouten, gebreken) van A. Olearius waren, zo schreef Witsen, ‘door een omgedoopte 

Rus mijn ter handt gestelt.’ Witsen heeft hiermee waarschijnlijk geen katholiek of protestants geworden Rus op het oog, 

maar een tot de orthodoxie bekeerde en daarmee als Rus door de Russen geaccepteerde Nederlander. Hiermee moet 

Winius bedoeld zijn. Onmiddellijk na dit commentaar op Olearius plaatste Witsen in eigen hand de opmerking: ‘Einde. 

Nicolaus Witzen. Dii omnia laboribus vendunt. [De goden hebben voor hen die zich inspannen alles te koop] 

Amstelodami 1669. Zie Witsen, Moscovische reyse, 448 en465. 
58

 De originelen zijn verloren gegaan. Witsen had een kopie van deze geschriften toegestuurd aan Melchisédec 

Thévenot, de bibliothecaris van Lodewijk XIV. Deze afschriften bleven bewaard in de Bibliothèque Nationale en 

werden pas drie eeuwen later uitgegeven. Zie: Nicolaas Witsen, Moskovische reyse I, lvii-lviii.  
59

 Б.П. Полевой, «О картах северной Азии К.Витсена», Известия Академии Наук СССР. Сериа географическая 

1973, №. 2; Б.П. Полевой, «Николаас Витсен и Россия» in: Н.П. Коранева (ред.) Россия и Голландия (Санкт 

Петербург, 2000)199-200.  
60 Zo worden op p. 766 zeventien zijtakken van een Siberische rivier genoemd, waarvan Witsen betreurt dat hij die 

wegens plaatsgebrek niet allemaal op zijn kaart heeft kunnen aanbrengen. 
61

 Dat is althans de mening van A.V. Jefimov in zijn bekende boek over Russische geografische ontdekkingen. Zie: 

А.В. Ефимов, Из истории великих русских географических открытий (Москва, 1950)74. Voor Stanislav Łopucki 

(? -1669) zie ook noot 107. 
62

 De vader van Winius was rond 1644 met zijn voormalige zakenpartner Peter Marselis sr. in een langdurig en 

onverkwikkelijk conflict geraakt. Ook Winius zelf beschouwde de leden van de Marselis-clan als ‘slechte lieden’ en 

stond ook vijandig tegenover Peter Marselis jr. 
63

 Zie noot 57. 
64

 Engelbert Kaempfer (1651-1716) was de secretaris van Lodewijk Fabritius (zie noot 73). Kaempfer vergezelde 

Fabritius op diens diplomatieke reizen en verbleef daarna enkele jaren in Perzië. Het was mede aan de bemiddeling van 

Witsen te danken dat hij vervolgens in dienst van de VOC kon treden. Vanuit Batavia (thans Djakarta) werd hij naar de 

Nederlandse handelsmissie in Nagasaki gestuurd waar hij zich ontwikkelde tot een van de eerste belangrijke Europese 

japanologen. In de tweede editie van Noord en Oost Tartarye publiceerde Witsen een kaart van de benedenloop van de 

Wolga die Kaempfer had getekend. Hij gebruikte ook diens informatie bij de bespreking van een aantal omstreden 

kwesties in de westerse Ruslandliteratuur waarover hij zich decennia eerder al kritisch had uitgelaten in zijn 

Aentekeningen. Het ging hierbij om zaken als een mogelijke verbinding tussen Don en Wolga die Massa op zijn kaart 

had getekend, de oorzaak van de bitter-zoute smaak van het water in de Kaspische Zee of het bestaan van de baranets, 

ook wel het Scythische lam genoemd, een wezen dat half plant, half dier was en in Rusland zou groeien. Deze 

onderwerpen zijn ook door Kaempfer behandeld in zijn Leidse dissertatie van 1693-4. Witsen heeft Kaempfer toen voor 

het eerst ontmoet en ook een exemplaar van dit proefschrift ontvangen. Hij vermeldt Kaempfer wel bij naam als bron in 

zijn boek, maar wanneer en hoe hij bepaalde informatie van Kaempfer kreeg is niet duidelijk. Op de Volgakaart staat 

dat hij gemaakt is in 1697, dat wil zeggen 14 jaar na Kaempfers tocht op de Volga in oktober-november 1683 en enkele 

jaren na Kaempfers verblijf in Nederland in 1693-4. Zie: M. Lazar, ‘Engelbert ‘Kaempfer als Kartograph und 

Geograph’ in D. Haberland (ed.), Engelbert Kaempfer. Werk und Wirkung (Stuttgart, 1993)370-382 en H. Hüls, 

‘Engelbert Kaempfers Promotion in Leiden 1693/94’ in Engelbert Kaempfer zum 330. Geburtstag (Lemgo, 1982)183-9. 

De in het Duits vertaalde tekst van dit Latijnse proefschrift is eveneens in deze bundel afgedrukt.  
65

 Zie: А.И. Андреев, Очерки по источниковедению Сибири XVII век (Ленинград,1939) 24-25. Boterbloem, 

Moderniser, 64-65, 88-89; Wladimiroff, De kaart,251-254; Engelbert Kaempfer - Werk und Wirkung (Stuttgart, 

1993)377-378.  
66

 Andrejev (zie noot 65) heeft Winius’ kaart afgebeeld tussen pp. 24 en 25. Wladimiroff toont in De kaart de oostelijke 

helft als Ilustratie 50.  
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 Nikolai Gavrilovitsj Milescu (1636-1709), bijgenaamd Spatharius was een Moldavisch diplomaat, militair en 

geleerde. Na 1671 was hij in dienst van de tsaar als vertaler, tolk en geheimschijver en werd hij de vertrouweling van 

Matvejev, de toenmalige Russische ‘minister van Buitenlandse Zaken’. In 1675 werd Milescu als Russisch gezant naar 

China gezonden. In Tobolsk ontmoette hij Križanić die verscheidene werken over China (waaronder ook het verslag 

van een Nederlandse China-reis) voor hem vertaalde. In 1684 fungeert Milescu als tolk bij een gesprek tussen Engelbert 

Kaempfer (zie hierboven noot 64) en de Russische minister Golitsyn. In Noord en Oost Tartarye spreekt Witsen over 

‘zeker Grieksche Reiziger, Spatarius genaemt, die oog-getuigen is geweest, en aen my schriftelijk heeft bericht’. Zie: 

Noord en Oost Tartarye (1705)101. Het is niet vreemd dat Witsen de Roemeen Milescu een Griek noemt. Milescu’s 

familie kwam oorspronkelijk uit Griekenland, Grieken speelden een zeer vooraanstaande rol in het toenmalige 

Moldavië en Milescu staat in de literatuur bekend als bevorderaar van de Grieks-Orthodoxe renaissance in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw. Milescu’s Beschrijving van China circuleerde in diverse handschriften (was mogelijk 

dus ook in bezit van Witsen) en werd pas in 1910 in Kazan voor het eerst uitgegeven. Volgens Baddeley is dit geen 

origineel werk maar hoofdzakelijk een vertaling van de bekende atlas van China vervaardigd door de jezuïet Martini. In 

Noord en Oost Tartarye vertonen de passages over Korea die volgens Witsen geschreven zijn door ‘zeeker Slavonisch 

Schryver’ inderdaad treffende overeenkomsten met die van Martini. Zie: Noord en Oost Tartarye (1705) 101, 288 en 

J.F. Baddeley, Russia, Mongolia and China ( London, 1919) II, 209. Aan Leibniz schreef Witsen over Milescu: ‘C’est 

un homme qui a de l’esprit. Il est en fonction dans la Chancellerie a Mosco. J’ay reçu autrefois plusieurs lettres de lui. 

Mais étant Estranger à Mosco, il n’a pas, à ce que je crois la hardiesse de donner copie de la relation de son voiage.’ 

Geciteerd door: K. Müller, Gottfried Wilhelm Leibniz und Nicolaas Witsen (Berlin, 1955)23. Zie ook: M. Mancall, 

Russia and China. Their diplomatic Relations to 1728 (Cambridge, Mass., 1971)65-111, 323-333. 
68 De katholieke priester en monnik Jurai Križanić (1618-1683) was een pan-slavist avant la lettre en voorstander 

van Russisch optreden tegen de Turken ter bevrijding van de Balkanchristenen. Na een verblijf in Moskou werd hij 

tussen 1661 en 1677 verbannen naar Tobolsk in Siberië. Hij schreef o.m. een geschiedenis van Siberië. Witsen 

noemt Križanić in Noord en Oost Tartarye met name, maar geeft hem de voornaam Fredericus en beschrijft hem als 

een ‘Poolse monnik’. Het is mogelijk dat Witsen nog ongepubliceerde manuscripten van Križanić in zijn bezit had. 

Het is niet waarschijnlijk dat Witsen hem goed gekend heeft, gezien de anti-protestantse en anti-Nederlandse 

opvattingen van deze Kroaat. Wel is het opmerkelijk dat Križanić zich als eerste keerde tegen het omsmelten van 

gouden en zilveren antieke voorwerpen uit Scytische grafheuvels in Siberië en dat Witsen deze voorwerpen ook als 

eerste is gaan verzamelen (zie noot 152 en 186). Bovendien is Witsen de enige bron voor het tijdstip en de plaats 

van het overlijden van Križanić (bij Wenen in 1683) Zie: Noord en Oost Tartarye (1705)115 en 686. Zie ook: Th. 

Eekman and A. Kadić (eds.), Juraj Križanić (1618-1683) Russophile and Eucumenic Visionary. The Hague, 1976. 
69

 Stepan (Stenka) Razin (1630-1671) was de leider van een kozakkenopstand tegen het tsaristisch gezag in het 

Wolgagebied. Razin verbleef in 1669 wel in Astrachan, maar de stad is pas in 1670 door hem veroverd. Indien Witsen 

deze passage in 1687 heeft opgeschreven, dan was dat dus niet 18 maar 17 jaar geleden gebeurd. Witsen is op 12 

augustus 1665 in Amsterdam van zijn reis naar Moskovië teruggekeerd. Het jaartal 1666 klopt dus niet. Deze 

merkwaardige vergissing werd ook gemaakt in het voorwoord van Noord en Oost Tartarye van 1705. 
70

 Het fluitschip Orjol (De Adelaar) was Ruslands eerste oorlogsschip en het werd op de Wolga tegen de 

opstandelingen onder leiding van Razin ingezet. Het was in 1667-68 in opdracht van tsaar Aleksej Michajlovitsj 

gebouwd door de Nederlandse koopman Johan van Sweeden waarmee Witsen in Moskou contact had gehad. Een van 

de hoge Russische ambtenaren belast met toezicht op de constructie van de boot was de hierboven genoemde Golosov 

en ook Winius had er zijdelings bemoeienis mee. De kapitein van de Orjol was Butler, een verwant van Van Sweeden. 

Struys was zeilmaker aan boord van de Orjol en maakte later als kanonnier en paardenknecht ook deel uit van de 

Nederlandse ambassade onder leiding van Van Klenck naar Moskovië in 1675-6. 
71

 De mishandeling van Maritje Jans wordt in Struys’ boek (zie noot 72) beschreven op p. 223, maar daarbij is geen 

sprake van een verkrachting door een vorstelijk persoon. Waarschijnlijk heeft Witsen dus niet het boek van Struys, maar 

een mondelinge verhaal van een van de andere Nederlandse overlevenden van dit avontuur gebruikt. 
72

 Het boek met de titel Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen dat Jan Struys (1630-1694) schreef over zijn 

reizen en verblijf in Rusland is een bestseller geworden en mede opgedragen aan Nicolaas Witsen die vermoedelijk ook 

de uitgave gedeeltelijk had gefinancierd. Olfert Dapper (1636-1689), de ghostwriter van de weinig geletterde Struys, 

was eveneens een protégé van Witsen. Struys’ boek werd in 1676 in Amsterdam gepubliceerd en daarna vertaald in het 

Frans, Duits, Engels en op last van Peter de Grote in 1701 ook ten dele in het Russisch. Voor de biografie van Struys en 

avonturen van de bemanning van de Orjol zie: Kees Boterbloem, The Fiction and Reality of Jan Struys. A Seventeenth-

Century Dutch Globetrotter. Palgrave, Macmillan, 2008. Zie verder : Veluwenkamp, Archangel, 151; А.Г. Маньков, 

Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Ленинград, 1968. 
73

 Lodewijk Fabritius (1648-1729) was een ‘oude vrint’ van Witsen. Hij was de zoon van een Leidse hoogleraar die als 

chirurg van de Westindische Compagnie naar Brazilië was getrokken en daar overleed. Lodewijks moeder hertrouwde 

en keerde terug naar Nederland. Fabritius trok in 1660 met zijn pleegvader, de officier Paul Rudolf Beem, naar Rusland 

en nam dienst in het Russische leger. Beem werd in 1670 door de handlangers van Razin in Astrachan vermoord en 

Lodewijk door hen gevangen genomen en als slaaf verkocht. Hij kon uiteindelijk als vrij man weer naar Moskou 

terugkeren, maar verliet in 1677 het Russische leger en trok naar Zweden. In 1679-82, 1683-88 en in 1697-1700 reisde 

hij als gezant van Zweden naar Rusland en Perzië. Fabritius’ aantekeningen over de opstand van Razin en deze 

gezantschapsreizen zijn pas na zijn dood in het Zweeds gepubliceerd. Zie: S. Konovalov, ‘Ludvig Fabritius’s Account 
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of the Razin Rebellion’, Oxford Slavonic Papers (Vol.VI, 1955)71-101. Fabritius was niet alleen een kenner van 

Rusland en Perzië, maar ook van de Kaukasus en de gebieden rond de Kaspische Zee. Hij wordt in ieder geval als een 

waardevolle bron vermeld op een kaart van dat gebied gemaakt door de beroemde cartograaf G. Delisle. Zie: W. Allen, 

‘The sources for G. Delisle’s Carte des Pays Voisins de la Mer Caspiene of 1723, Imago Mundi (Jg. XIII, 1959)137-

150. Witsen hield contact met Fabritius, maar vooral met diens secretaris Engelbert Kaempfer (zie noot 64)  
74

 Zie: Noord en Oost Tartarye (1692) 439 en (1705)692. 
75

 Johan van Keller had ook regelmatig contact met Witsens vriend Fabritius (zie noot 73). Voor Keller zie: М.И. 

Белов, ‘Письма Иоганна фан Келлера в собрании Нидерландских дипломатических документолв’ в 

Исследования по отечественному источниковедению (Москва-Ленинград, 1964)374 – 382; М.И. Белов, ‘Россия 

и Голландия в последней четверти XVII’ in: Международные связи России в XVII - XVII вв ( Москва, 1966 )58 – 

83; J. Scheltema, Rusland en de Nederlanden ( Amsterdam 1818) deel I, 348-368 en deel II, 23-46 en T. Eekman, 

‘Muscovy’s International Relations in the late Seventeenth Century: Johan van Keller’s Observations’ in California 
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Witsens assistenten en gebrek aan toezicht door Witsen zelf. Zo wordt bijvoorbeeld op p. 555 vermeldt: ‘Alhasen, die 

het leven van den Grooten Tamerlaen beschryft.’ Het was in de zeventiende eeuw bij deskundigen uiteraard bekend dat 

Alhasen oftewel de Arabische schrijver Aboe Ali al-Haitham, die in de 10-11 de eeuw leefde, onmogelijk het leven van 

de 14
de

-eeuwse Timoer Lenk had kunnen beschrijven. De in Noord en Oost Tartarye genoemde biografie is de ‘valse 

Alhazen’, een zestiende-eeuwse vervalsing, zoals de zeventiende-eeuwse arts Sir Thomas Browne in zijn boek 

Pseudoxica Epidemica (1646) ook vermeldde. Het is onwaarschijnlijk dat Witsen dit niet geweten heeft. Golius, 

Witsens leermeester in Leiden, had in 1636 bij Elsevier Achmed Arabsiada’s biografie van Timoer uit de zestiende 

eeuw (dwz. de Arabische tekst met een Latijnse vertaling) gepubliceerd.Witsen had grote belangstelling voor Timoer 

die in het voorwoord en op tientallen andere plaatsen in Noord en Oost Tartarye genoemd wordt. Het portret van 

Timoer is afgebeeld naast p. 215. (zie ook ill. inl. 26 en 27) Cuper vond zelfs dat Witsen de aangewezen persoon was 

om een moderne biografie van Timoer Lenk te schrijven. Zie ook: Peters, ‘Nicolaes Witsen and Gijsbert Cuper. Two 

Seventeenth-century Dutch Burgomasters and their Gordian Knot’, Lias 16-1 (1989)131-2. 
130

 Zie: Gebhard, Witsen, II, 277. 
131

 Witsen had een aantal bedienden toen hij als politiek commissaris aan het front in de Zuidelijke Nederlanden 

verbleef. Hij schreef in 1676 in een brief dat hij voor een paar dagen haastig uit het leger naar Amsterdam was gekomen 

‘latende alle mijne bedienden en bagasie te velde’. Zie: Gebhard, Witsen, I, 140. Voor het vervaardigen van de kopie 

van zijn Moskovisch reisdagboek, die Witsen toezond aan de Franse geleerde Thévenot, zijn volgens Locher en De 

Buck ten minste zeven verschillende kopiisten ingeschakeld geweest. Zie Witsen, Moscovische reyse, lv. Ook de meeste 

brieven van Witsen zijn aan klerken gedicteerd. Zie Gebhard, Witsen, I, 359. Witsen heeft de schetsen die hij in 

Moskovië gemaakt had, ook thuis laten uitwerken door een beeldend kunstenaar. De stijl van deze platen wijkt duidelijk 

af van de amateuristische tekeningen van Witsens hand die in het Amsterdamse Rijksmuseum worden bewaard. De 

meeste tekeningen in het boek over de scheepsbouw dragen wel Witsens naam, maar zijn waarschijnlijk ook 

grotendeels door professionele graveurs gemaakt naar aanwijzingen van Witsen. In een in Rusland bewaard archiefstuk 

komt de naam voor van Gerard van Esterwegen, die als ‘schrijver’ van Witsen in 1698 aankopen had gedaan voor het 

Grote Gezantschap van Peter de Grote dat toen in Amsterdam verbleef. Zie: Wladimiroff, Kaart, 180.  
132

 Hij schreef aan Southwell dat hij ‘maintain’d a constant Correspondence in Mosco, Astracan, Georgia, Yspahan, 

Polonie and Constantinopel. I have had Letters every year from Pekin […]. I have gathered Volumes of Journas and 

Registers, which set forth the Names of Mountains, Rivers, Cityes and Towns, together with a vast number of drafts 

made by my own order, which describe the territories that I have mentioned. T is from this Fund, which has been 

gathering for so many years, and by comparing and adjusting all these Materials […] that the Map is made up.’ In een 
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brief aan Cuper geeft Witsen min of meer dezelfde beschrijving van zijn onderzoekingen. Hij noemt daarin ook Caffa 

op de Krim als een plaats vanwaar hij informatie kreeg toegestuurd. Gebhard, Witsen, deel II, 251-2 en 284-5. 
133

 Zie: Noord en Oost Tartarye (1692)II, 103, 131, 164, 206, 289, 327, 396, 440. 
134

 Zie hierboven p. 16-18. De Hochepieds zijn gedurende enkele generaties consuls voor de Nederlandse republiek in 

Smyrna geweest. Belangrijk voor Witsen was ook dat zijn schoonfamilie verwant was aan de toenmalige Nederlandse 

ambassadeurs in Constantinopel. Justinus Colyer en vooral diens zoon Jacob hebben een belangrijke rol heeft gespeeld 

in de Russisch-Osmaanse betrekkingen tijdens Peter de Grote. Witsen was in Nederland trouwens ook bij de organisatie 

van de Levantse handel betrokken. Hij kon via de contacten van de Hochepieds beelden en munten uit de klassieke 

Oudheid verwerven, maar ook Arabische geschriften over Centraal-Azië. Witsen bezat eveneens ongepubliceerde 

Arabische geschriften die destijds waren aangekocht door Levinus Warner (1619-65) die een groot taalgeleerde, 

verzamelaar van oosterse manuscripten en Nederlands ambassadeur in Constantinopel was geweest. Hij vermeldt dit in 

het voorwoord van Noord en Oost Tartarije en gebruikt hen ook als bron in dit boek. Zie: Gebhard, Witsen, I, 123 e.v.; 

D. Koster, To Hellen’s Noble land (Groningen, Athene, 1995)7-8.  
135

 Andreas Cleyer (1634-1697) was hoofdapotheker en VOC -bestuurder in Batavia, die de compagnie ook enige jaren 

vertegenwoordigde in Japan. Hij verschafte Witsen informatie over Korea en Japan en zond hem tevens tekeningen van 

Japanse planten. In de Oost had Cleyer nauw contact met protégés van Witsen zoals De Jager en Kaempfer. Hij heeft 

hem mogelijk ook in contact gebracht met jezuieten in China zoals pater Couplet.  
136

 Zie Noord en Oost Tartarye (1692) II, 215-229. De linguist, botanist en koopman Herbert de Jager (1636-1694) was 

een protégé van Witsen. Hij was een eenvoudige boerenzoon en werd op kosten van VOC in Leiden opgeleid om 

predikant in Nederlands Indië te worden. Hij woonde als student bij professor Golius in huis en ging zich toeleggen op 

oosterse talen. Daarna werd De Jager vertegenwoordiger van de VOC in Perzië, Voor-Indië en Ceylon en 

opperkoopman in Nederlands Indië.  
137

 De moslim gezanten waren vol lof over de prachtige Boeddhistische tempels die zij onderweg bezochten. Even 

enthousiast waren zij over de mooie meisjes die zij in lokale herbergen ontmoettten. Zij waren vermoedelijk de eerste 

verbijsterde buitenlandse bezoekers van de Verboden Stad, het enorme paleis van de Ming keizer waaraan nog hard 

getimmerd werd. Het originele Perzische verslag van hun reis was verloren gegaan, maar de tekst was overgenomen 

door verschillende Perzische historici uit de vijftiende en de zestiende eeuw. Zie hierover ook: B.Naarden, ‘Renaissance 

aan de Zijderoute’, Geschiedenis Magazine Spieghel Historiael (Jg.42, N.7, okt. 2007)38-43. 
138

 Vier jaar nadat Noord en Oost Tartarye was gedrukt, verscheen er een Franse versie van het reisverslag in de Recueil 

de divers voyages curieux van Melchisidec Thévenot zonder dat daarin een auteur of vertaler werd genoemd. Thévenot, 

de bibliothecaris van Lodewijk XIV, had al eerder teksten van Witsen gepubliceerd zonder diens toestemming. (Zie 

Gebhard, Witsen, deel II. pp. 309-10) In de 18de eeuw werd het aantrekkelijke verhaal ook opgenomen in enkele Duitse 

en Engelse collecties van reisverhalen. In de negentiende en de twintigste eeuw is het herhaaldelijk opnieuw uit het 

Perzisch in West-Europese talen vertaald  

 In 1843 beweerde de Franse oriëntalist E.M.Quatremère dat Antoine Galland, die de beroemde Mille et une 

nuit had samengesteld, de eerste vertaler moest zijn geweest van het toen al zeer bekende verhaal over deze 

Timoeridische ambassade naar de Ming keizer. (Zie: Notices et Extraits des Manuscrits du Roi. Tome XIV (Paris: 

1843) 13.) Deze conclusie werd algemeen in geleerde kringen geaccepteerd. Thevenot was inderdaad de beschermheer 

van Galland geweest. Maar Gallands biograaf die zorgvuldig al het gedrukte en ongedrukte werk van zijn onderwerp 

bestudeerde, kon geen enkele aanwijzing voor deze vertaling vinden. (Zie: M. Abdel-Halim, Antoine Galland. Sa vie et 

son oeuvre. (Paris: 1964) 82-84, 235-238, 487.) Daarom is het veel waarschijnlijker dat De Jager enWitsen dit 

spannende reisverhaal bij de Europese lezers hebben geïntroduceerd. Wanneer de tekst in Noord en Oost Tartarye 

vergeleken wordt met moderne edities dan blijkt dat deze uiterst precies en deskundig is gemaakt en niet voor een 

hedendaagse vertaling onderdoet. (Zie bijv: K.M. Maitra, A Persian Embassy to China, New York, 1970. Of: 

‘Ghiyathuddin Naqqash Report to Mirza Baysunghur on the Timurid Legation to the Ming Court at Peking’ in: W.M. 

Thackston (ed.), A Century of Princes. Sources on Timurid History and Art (Washington, Los Angeles: 1989) 279-321.) 
139

 Zie voor meer informatie: Peters, Wijze kooopman, 185-193.  
140

 Zie noot 115. 
141

 Gebhard, Witsen, deel I, 428. Witsen bewees ook andere diensten aan de Russen die in Siberië uiteraard ook naar 

waardevolle metalen zochten. Hij stuurde bijvoorbeeld een Zweedse metallurg naar Rusland en liet monsters van 

metaalertsen in Amsterdam analyseren. Zie: Gebhard, Witsen, II, p. 340,365; Noord en Oost Tartarye (1705) 74, 82, 83; 

Chr. Zandt, Nederlanders en Siberië 1665-1750. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Groningen, 1997)20-21.  
142

 Zie: М.М. Богословский, Петр I, Материалы, Том II, 148. 
143

 Naast Bogoslovski (zie noot hierboven) is de meest uitvoerige studie over Peters verblijf in Nederland: М.А. 

Веневитинов, Русские в Голландии. Великое Посольство 1697-1698 г. Москва, 1897. Zie ook: Boris Raptchinsky, 

Peter de Groote in Holland in 1697-1698. Een historische schets. Zutphen, 1925.  
144

 Gebhard, Witsen, deel II, 296.  
145

 Noord en Oost Tartarye (1705)553. 
146

 Ibidem, 253-4. 
147

 Ibidem, 524-6, 532-3. Deze lijst van 904 woorden is de eerste ‘dictionair’ waarin het Georgisch met een vreemde taal 

(in dit geval het Nederlands) wordt vergeleken. Het is tevens de langste van de in totaal 26 taal- en schriftfragmenten 

die in de tweede editie van Noord en Oost Tartarye zijn opgenomen (zie ook noot 202). Dzjoeansjer Vatejsjvili, 
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voormalig directeur van het Georgisch Museum in Moskou, heeft uitvoerige (in het Russische geschreven) studies 

gemaakt van Artchil (1647-1713) en Alexander Bagration (1674-1711),Witsen en de passages over Georgië in Noord 

en Oost Tartarye. Zie: Николай Витсен и его сведения о Грузии en Александр Багратиони. Друг и 

единомышленник Петра Великого. Очерк жизни и деятельности in: Д.Л. Ватейшвили, Грузия и европейские 

страны (Москва, 2003) deel II en III. Witsens tekst over Georgië en de daarbij behorende woordenlijst zijn in 2013 

door Artchil en Nino Djavakhadze in het Georgisch vertaald en uitgegeven. Zij zijn ook de auteurs van een modern 

Nederlands-Georgisch woordenboek dat in 2013 door uitgeverij Pegasus in Amsterdam is uitgegeven. 
148

 Voor Golovin zie ook elders in deze inleiding. 
149

 Noord en Oost Tartarye (1705) 79, 83, 91, 102, 214, 655, 748, 763, 803-4, 834, 855. 
150

 Zie: Gebhard, Witsen, I, 438-443 en П. Пекарский, Наука и литература, T. I, 517-520. 
151

 Witsen heeft daarvan een plaat laten maken die in de derde editie van Noord en Oost Tartarije van 1785 naast p. 473 

is afgedrukt.  
152

 Witsen schreef aan Cuper dat de Russen geen waardering hadden voor deze antieke kunstvoorwerpen die in oude 

graven werden gevonden en hen lieten omsmelten. Hoewel hij niet wist dat het hier ‘Scythische’ oudheden betrof, is 

Witsen deze archeologische objecten gaan verzamelen. Hij bood de grafschenners waarschijnlijk een hogere prijs dan 

de waarde van het edelmetaal waarvan zij gemaakt waren en hij verzamelde ook ijzeren grafvondsten. Hij maakt er voor 

het eerst melding van in 1703 in een brief aan Cuper en schrijft er daarna aan deze vriend regelmatig over. Zie Gebhard, 

Witsen, deel II, p.303, 308, 328, 389, 394, 405, 412 en 427. Hij bericht er tevens over in de tweede editie van Noord en 

Oost Tartarye (op p. 749-50), maar hij heeft het meeste verzameld in de periode na 1705. Hij heeft toen ook 

afbeeldingen van de mooiste voorwerpen laten maken die zijn afgebeeld in de derde uitgave van Noord en Oost 

Tartarye uit 1785 naast p. 748. Misschien heeft Peter I deze verzameling van gouden en zilveren voorwerpen gezien 

toen hij tijdens zijn tweede buitenlandse reis in 1717 een bezoek bracht aan Witsen die kort daarop overleed. De tsaar 

gaf eveneens in 1717 aan de gouverneur van Siberië opdracht om deze voorwerpen te verzamelen en legde daarmee de 

basis voor de huidige collectie van de Hermitage. Van Witsens verzameling is niets bewaard gebleven. Vermoedelijk is 

alles na zijn dood omgesmolten. Ook Winius had een collectie aangelegd, maar heeft die al tijdens zijn leven wegens 

geldgebrek laten omsmelten. Zie: S.I. Rudenko, Die Siberische Sammlung Peter I. Akademie der Wissenschaften der 

UdSSR. Archeologisches Institut. Moskou Leningrad, 1962; Carol Gatsie, ‘Siberian Gold Collected by Peter the Great: 

The Gagarin Gift’, Artibus Asiae (N.3, 1975)209-228. M.P. Zavituchina, ‘K voprose o vremeni i meste formirovania 

Sibirskoj kollektsii Petra I, in : Koeltoera i isskoesstvo petrovskogo vremeni, Leningrad, 1977; Maria Zavitoechina, ‘De 

Siberische collectie van Peter de Grote’ in: René Kistemaker e.a. (red.) Peter de Grote in Holland ( Amsterdam, 1996) 

203. J. Korolkova, ‘Nomadisch goud in de Siberische collectie van Peter de Grote’, Perzië , dertig eeuwen kunst en 

ciultuur (Zwolle, 2007)33-43. Peters, Wijze koopman, 11, 112.  
153

 We weten dat deze F.S. Saltykov (? -1715) een zeer ontwikkeld man was, die in 1711 in het westen verbleef om voor 

de tsaar schepen te kopen. Witsen moet hem echter al voor 1705 ontmoet hebben. Hij noemt hem herhaaldelijk 

‘governeur van Tobol’. Het was echter niet Fjodor Stepanovitsj Saltykov maar diens vader Stepan Ivanovitsj die 

vojevode (gouverneur) was geweest van Tobolsk. Zie: Noord en Oost Tartarije (1705), 91, 656, 746, 750 en 755.  
154

 A.A. Matvejev (1666-1728) schreef in 1701 over de wapenzendingen aan Golovin: ‘Hij [Witsen] belooft alles 

heimelijk ten uitvoer te brengen.’ Witsen heeft vermoedelijk goed verdiend aan zijn bemiddeling in deze handel. Toch 

wilde Golovin Witsen in 1702 speciaal belonen ‘wegens zijn talrijke diensten.’ Matvejev raadde Golovin af Witsen geld 

te sturen omdat dit op omkoping zou lijken en Witsen zich daardoor beledigd zou voelen. In 1703 ontving Witsen een 

handgeschreven bedankbrief van de tsaar, een gouden penning en andere geschenken. Zie: C.C. Uhlenbeck, Verslag 

aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ( ’s-Gravenhage, 1891)72 en Wladimiroff, ‘Winius en Witsen’, 

21. Over de Amsterdamse wapenhandel op Rusland in deze jaren, zie: J.S.A.M. van Koningsbrugge, Tussen Rijswijk en 

Utrecht. De diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en de Verenigde Nederlanden 1697-1713 (Groningen, 1996) 101-

104, 253.Veluwenkamp, Archangel, 153 e.v.; V. Zacharov, ‘Jan Lups- Der Handelsagent Peters des Grossen’ in C. 

Horstmeyer e.a.(eds), Around Peter the Great (Groningen , 1997)78-85. Zie ook: Peters, Wijze koopman, 146-149. 
155

 Voor Remezov zie ook ill.inl. 5, 30-35, 43-44 en 51-54. 
156

 Zie Wladimiroff, Kaart, 256. Zie ook: V. Kivelson, Cartographies of Tsardom (Cornell Un.Press, 2006)28. 
157

 Volgens Andrejev, Bagrov en Wladimiroff was de aangewezen uitgever daarvoor Jan Thesing die in 1700 een 

privilege voor het drukken van boeken en kaarten had gekregen van tsaar Peter I. De onderneming zou echter niet door 

zijn gegaan omdat Thesing in 1701 overleed. Deze gang van zaken is echter onwaarschijnlijk omdat nadrukkelijk in de 

aan Thesing overhandigde oorkonde staat vermeld dat het drukken van kaarten en boeken over Siberië en China in 

Holland voorbehouden bleef aan Ysbrandt Ides. Zie: А. И. Андреев, Очерки по источниковедению Сибири. XVII век 

(Ленинград, 1939)65-75; L. Bagrow, ‘Semyon Remezov- a Siberian Cartographer’, Imago Mundi, XI (1954)120. L. 

Bagrow, The Atlas of Siberia by Semyon U. Remezov ( 's-Gravenhage, 1958)15-16. Wladimiroff, De kaart, 256-257. 

J.W. Veluwenkamp, ‘ ’n huis op Archangel. De Amsterdamse koopmsansfamilie Thesingh 1650-1725’, Jaarboek 

Amstelodamum 69 (1977)138-9; Идес и Бранд, Записки, 11-17, 23, 384. De keuze van de tsaar voor de Nederlanders 

Thesing en Ides als uitgevers was merkwaardig. De op Archangel handelende Amsterdamse koopman Thesing had geen 

affiniteit met boeken of cartografie. Hij verzocht om dit commercieel voorrecht omdat hij grote winst hoopte te maken. 

Zijn verzoek werd vermoedelijk ingewilligd omdat hij veel wapens aan Rusland had geleverd. Hij woonde echter in het 

uitgeverscentrum Amsterdam en heeft inderdaad enkele boeken gedrukt. Zie: M.J. Ockenfuss, ‘Inauspicious 
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Beginnings; Jan Thesing, Amsterdam, and the Origins of Petrine Printing’ in: E. Waegemans (ed.) Russia and the Low 

Countries in the 18th Century (Groningen, 1998) 15-24.  

Ysbrandt Ides was een in Rusland woonachtige koopman van Nederlands-Holsteinse afkomst die tot de intimi 

van tsaar Peter behoorde. (Voor Ides zie ook tekst hierboven, de  ill. inl. 36-42 en noot 160-164) Ides verzocht in 1691 

als gezant naar China gezonden te worden in de verwachting dat hij met Chinese producten veel geld kon verdienen en 

zijn schulden aflossen. Hij kreeg in 1692 toestemming en zo kon hij een zekere rol gaan spelen in de Russische 

buitenlandse politiek, hoewel hij ‘geen al te ontwikkeld mens’ was, zoals Kazanin, de Russische bezorger van zijn 

reisverhaal, opmerkt. Ides was in 1695 weer terug in Rusland en kreeg in 1698 het privilege om in Nederland boeken en 

kaarten over China en Siberië te drukken. Maar hij is nooit meer in Nederland geweest en heeft zelfs Witsen zijn eigen 

reisverslag laten uitgegeven. 
158

 De Russische stedebouwkundige en historicus Nikolaj Soeltanov heeft er in 1907 al op gewezen dat dat Witsens 

afbeeldingen van Siberische steden gebaseerd zijn op de kaarten van Remezov. Hij merkte daarbij ook op dat de platen 

van Jakoetsk en Verchatoere in Noord en Oost Tartarye sterk afwijken van de Remezovs weergave en dus een andere 

bron moeten hebben. Zie: Н.В. Султанов, «Остатки Якутского остога и некоторых других памятников 

деревяннаго зодчества в Сибирии», Известия ИмператорскойАрхеологической Коммиссии.  

С.-Петербург, 1907. Ook op internet. Zie: http://ostrog.ucoz.ru/publikacii/4_44.htm  
159

 Zie hierboven ill. inl.18 en 19 en noot 114. 
160

 Voor Ides zie ook hierboven noot 157. Witsen, beschouwde Ides als een vriend en citeerde uit diens brieven in 

Noord en Oost Tartarije (1705)118,138. Ides had Witsen de papieren over zijn reis naar China toegestuurd. Volgens 

Witsen waren deze aantekeningen ‘op sijn Hamburgs of Nedersax seer confuus geschreven.’ (Gebhard, Witsen, II, 322) 

Witsen heeft dit reisverhaal in 1704 gepubliceerd onder de titel Driejaarige Reize naar China, te lande gedaan door den 

Moskovische Afgezant E.Ysbrants Ides. Ook dit boek was opgedragen aan Peter de Grote.  
161

 Gebhard, Witsen, II, 421. Zie ook p. 415 van dit boek, waar Witsen in 1714 aan Cuper meedeelt dat hij de correcties 

van Ides ‘in een nieuw onderhande sijnde kaert heb aengehaelt’. Dit zou kunnen betekenen dat hij in dat jaar nog bezig 

was met de verbetering van zijn eigen kaart uit 1687. 
162

 Volgens Bagrow was deze kaart ‘a copy of an unknown Russian map’. Keuning veronderstelde dat Ides 

waarschijnlijk niet alleen Witsens kaart heeft gebruikt, maar ook de kaart van S.I. Saltykov waarvan Witsen eveneens 

een exemplaar bezat. (zie noot 153) Ides heeft Saltykov en diens beide zoons in Tobolsk onmoet. Andrejev 

veronderstelde echter dat Remezov via Winius en Witsen zijn invloed op de Tabula heeft doen gelden. Kazanin, de 

bezorger van de Russische vertaling van Ides reisverhaal, vermoedt dat de Tabula het werk is geweest van 

Amsterdamse kaartenmakers op basis van door Witsen en Ides aangeleverde gegevens. Zie: L. Bagrow, ‘The first 

Russian Maps of Siberia and Their Influence on the West-European Cartography of N.E.Asia’, Imago Mundi (vol. 9, 

1952)87; Keuning, ‘Witsen as a cartographer’,107-8; И. Идес и А. Бранд, Записки, 89, 369-371; Андреев, Очерки, 

63-65 en И. Идес и А. Бранд, Записки, 370.  
163

 Aan het gezantschap van Ides was de Sleeswijkse kunstenaar, Johann Georg Welzel (of Weltsel) toegevoegd, maar 

deze overleed onderweg in West-Siberië. Enkele van Welzels tekeningen op deze reis zijn misschien door Ides aan 

Winius gegeven en in diens Album (Книга ) terecht gekomen. Kazanin vermoedt echter dat de 29 gravures in het boek 

over de reis van Ides alleen op aanwijzingen van Witsen en volgens de fantasie van Amsterdamse kunstenaars tot stand 

gekomen zijn. Het is echter mogelijk dat Witsen zelf ook schetsen voor deze illustraties heeft gemaakt. Zie: И. Идес и 

А. Бранд, Записки о Русском посольстве в Китай ( Москва, 1967 )303, 371.  
164

 De verschillende uitgaven worden besproken door Kazanin. Zie И. Идес и А. Бранд, Записки, 365-377. De 

Nederlandse uitgave is ook op internet beschikbaar. Zie: 

https://play.google.com/store/books/details?id=Ve5WAAAAcAAJ&rdid=book-Ve5WAAAAcAAJ&rdot=1 
165

 Zie noot 125 en de daarbij horende tekst. 
166

 Voor een uitvoeriger bespreking en vergelijking van de verschillende edities van Noord en Oost Tartarye zie : 

Peters, Wijze koopman, 185-202. 
167

 Omdat het lastig is om iedere bron te identificeren, kan hun preciese aantal ook niet worden vastgesteld. De 42 

pagina’s van het hoofstuk over Mantsjoerije (Niuche) zijn gebaseerd op ongeveer 25 verschillende bronnen. Het 

hoofstuk over Korea van 21 pagina’s op 19. De 64 pagina’s van het hoofdstuk over het Amoergebied (Dauria) op 

ongeveer 80. De 80 pagina’s van het hoofdstuk over het gebied ten noorden van Japan (Jesso) ook op ongeveer 80 

verschillende bronnen.Gemiddeld is dit ongeveer één bron per pagina. Witsen benut sommige bronnen echter meerdere 

malen in verschillende hoofdstukken. Een voorzichtige schatting van het totale aantal is 700 à 800. Zie ook de bij deze 

digitale uitgave gevoegde lijst van  geïdentificeerde bronnen. 
168

 Volgens zijn biograaf Gebhard was ‘voorzichtigheid, vaak al te groote voorzichtigheid’ één van Witsens 

voornaamste eigenschappen. Zie Gebhard, Witsen, I, p.161. John E. Wills schreef hierover: ‘Witsen’s letters are not 

easy reading. The style is formal, full of polite phrases. There are many references to conversations too sensitive to 

summarize on paper, to more or less appropriate ways to communicate with a dignatary without loss of face for anyone 

concerned. They are masterpieces of indirection, of avoidance of confrontation, of incremental movement toward 

difficult decisions.’ Zie: J.E. Wills, 1688. A Global History (London, 2001)214. Ook Gebhard constateerde al dat 

Witsens politieke brieven in een weinig aantrekkelijke stijl geschreven zijn en dat zij teleurstellend weinig concrete 

informatie over werkelijk belangrijke zaken bevatten. Gebhard, Witsen, I, p.138, 249, 297. 

http://ostrog.ucoz.ru/publikacii/4
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 Een uitzondering daarop vormde het verslag van zijn reis naar Rusland in 1664-1665. Hierin gaf de jonge Witsen op 

een opvallend directe en vlotte manier zijn indrukken weer. Deze persoonlijke notities zijn veel leesbaarder dan Noord 

en Oost Tartarye, maar zij waren niet voor publicatie bestemd. Zie: Th. J. G. Locher en P. de Buck, ‘Inleiding’ in: N. 

Witsen, Moscovische reyse 1664-1665, deel I (Den Haag, 1966)li-lii. Witsens verslag van zijn mislukte ambassade naar 

Engeland in 1689 moet eveneens een leesbaar en levendig verhaal zijn geweest, ondanks de wat klagerige toon. Het 

origineel hiervan is verloren gegaan, maar J. Scheltema heeft er een uittreksel van gepubliceerd. Zie noot 226 en 239. 
170

 Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier kostte bij verschijnen in 1671 twaalf Nederlandse guldens. Dat 

was blijkbaar geen gering bedrag want de bekende Nederlandse anatomist, Jan Swammerdam, die Witsens boek had 

willen aanschaffen voor de Franse geleerde M. Thevenot, kon het niet betalen. ( Zie: G.A. Lindeboom, The Letters of 

Jan Swammerdam to Melchisedec Thevenot ( Amsterdam , 1975) 66. ) Enkele decennia later is het blijkbaar al een 

tamelijk zeldzaam en daarom veel duurder boek geworden. De Franse ambassadeur in Nederland kocht het in 1698 voor 

43 gulden voor de Franse minister van Marine. Deze Franse belangstelling voor Witsens boek werd waarschijnlijk 

veroorzaakt door tsaar Peters activiteiten als scheepstimmerman in dat jaar in Nederland. (Zie: A. Porta, Joan en Gerrit 

Corver. De politieke macht van Amsterdam 1702-1748 ( Assen, Amsterdam, 1975)39. 

Scheltema (Rusland en de Nederlanden, deel III (Amsterdam 1818) p.30 ) vermeldt ten onrechte dat Witsens 

Scheepsbouw één van de eerste Nederlandse boeken was die op last van Peter I in het Russisch zijn vertaald. In 1694 

schreef Witsen aan Winius dat zijn boek geen vaste maten voor de bouw van schepen bevatte, omdat elke Nederlandse 

scheepstimmerman die op grond van ervaring zelf bepaalde. Winius deelde dit vervolgens aan de tsaar mee. Zie: J. 

Driessen, Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600 - 1917 

(Amsterdam, 1989)66. Men wist dus dat dit boek weinig te bieden had voor de praktische problemen van de 

scheepsbouw in Rusland. Het veel meer op de praktijk gerichte boek van Carel Allard ( Nieuwe Hollandse scheeps-

bouw, waar in vertoond word een volmaakt schip, met alle des zelfs uitterlyke deelen , etc. Amsterdam, 1694, of 1695, 

of 1705) is wel op last van Peter I vertaald door F.S. Saltykov en onder de titel Новое Голландское Карабелное 

Строение in 1709 in Moskou gepubliceerd. 

Als Witsen in 1690 een tweede editie laat drukken, is de inhoud niet alleen met allerlei nieuwe gegevens 

aangevuld, maar ook de structuur van de tekst wat verbeterd. Toch is het hem niet gelukt om het boek te voltooien. De 

eerste druk was in de boekwinkels te koop geweest, maar de tweede is nooit in de handel gebracht. Minstens drie jaar 

nadat deze tweede editie was gedrukt, heeft hij daaraan nog eens 31 gedrukte pagina’s toegevoegd en er zelfs nieuwe 

platen voor laten graveren. Zie: G.J.D. Wildeman, ‘De twee edities van Witsens Scheepsbouw nader bekeken’ in: A.J. 

Hoving, Nicolaes Witsens Scheeps-bouw-konst Open gestelt (Franeker, 1994)404. 
171

 Volgens Witsens biograaf Gebhard behoeft men het boek ‘zeker niet voor zijn genoegen te lezen’ en werd het vaak 

geroemd door mensen die er verder niets zinnigs over wisten te melden. (J.F. Gebhard, Witsen, deel I, p. 70-1.)  

A. Hoving, restaurator van scheepsmodellen in het Amsterdamse Rijksmuseum, heeft met grote moeite de betekenis 

van Witsens tekst kunnen ontcijferen en daar een speciale studie aan gewijd. Zie de bronvermelding hierboven en A.J. 

Hoving, Nicolaes Witsen and Shipbuilding in the Dutch Golden Age. Texas A&M Un. Press, 2012.  
172

 In sommige bewaard gebleven exemplaren uit de eerste editie van het boek over de scheepsbouw zijn bepaalde 

passages weggelaten en zelfs bladzijden verwijderd die kritische opmerkingen van de jonge Witsen bevatten over het 

optreden van de Engelsen tijdens hun tweede zee-oorlog met Nederland in 1665-1667. Waarschijnlijk zijn deze 

coupures op verzoek van de autoriteiten aangebracht. In 1671 stond de Republiek aan de vooravond van een derde 

oorlog met Engeland. Zie: W. Nijhoff, ‘De Anglophobie van Nic. Witsen en de verschillende redactieën van zijn 

Scheepsbouw’, Het Boek (14
e
 Jg., 1925)88-96. Zie ook : Wildeman, op.cit., 403. 

173
 Zo berichtte hij in zijn hoofstuk over Korea dat de opvarenden van het schip De Sperwer in 1653 in dat land een 

zekere Weltevree waren tegengekomen. Deze Nederlander, zo schreef Witsen was ‘aldaer op de Kust uit een Hollands 

schip, dat water innam, in ’t jaer 1627 blijven staen.’ Het lijkt dus alsof Weltevree per ongeluk door een Nederlands 

schip op de Koreaanse kust was achtergelaten. In feite was hij echter aan boord geweest van een door Nederlanders 

gekaapte jonk. De Chinese bemanning had hun schip tijdens een storm heroverd. De door hen overmeesterde 

Nederlanderse piraten hadden zij in Korea aan land gezet. Daar waren de Nederlandse zeelui gevangen genomen door 

de Koreaanse autoriteiten. Het is onwaarschijnlijk dat Witsen dit niet wist. Hij had uitvoerig gebruik gemaakt van het 

verslag dat de boekhouder van De Sperwer voor zijn superieuren van de VOC had geschreven. Daarnaast had hij ook 

nog twee andere zeelui die dit Koreaans avontuur hadden meegemaakt, uitvoerig ondervraagd.Witsen vond het 

waarschijnlijk niet wenselijk om openlijk te vermelden dat personeel van de compagnie zich schuldig gemaakt had aan 

kaapvaart.  

Zie: Noord en Oost Tartarye (1705)53 en 43-45, 47, 49, 55-57, 59, 150. Zie ook: V. Roeper & B. Walraven, 

Hamel’s World. A Dutch-Korean Encounter in the Seventeenth Century (Amsterdam,. 2003)115; B. Hoetink (ed.), 

Verhaal van het vergaan van het jacht De Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland 

Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met een beschrijving van dat Rijk’, door Hendrik Hamel. Vol. 

XVIII Werken Linschoten-Vereniging (Den Haag, 1920) xviii en xxxiii. 

Een ander voorbeeld betreft de reeds boven vermelde tocht van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 met twee 

schepen naar de onbekende gebieden ten noorden van Japan. In Noord en Oost Tartarye staat daarover o.m.: ‘Van deze 

Schepen zijn eenige Bootsluiden, in Japan landende, gevangen aen het Hof gebragt, die op veele zaeken, door de 

Japansche Heeren, ondervraegt wierden.’ Het betrof hier een dramatisch en delicaat incident in de Nederlands-Japanse 

betrekkingen. Alleen Nederlanders mochten met Japan handel drijven, maar uitsluitend via de vestiging op Nagasaki. 
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Het was Nederlandse zeelieden dus verboden op een andere plek in Japan aan land te gaan. Witsen laat onvermeld dat 

deze zeelui van het schip De Castricum zich in de val hadden laten lokken in de baai van Jamada (aan de noordoostkust 

van Honsjoe). Zij waren bezweken voor de verleidingen van tempelprostitué’s en hadden zo de lokale autoriteiten de 

kans gegeven hen gevangen te nemen. Zie: Noord en Oost Tartarye (1705)129. Voor een monografie over deze zaak, 

zie: R.H. Hesselink, De gevangenen uit Nambu. Zutphen, 2000. Het Engelse origineel van dit boek: The prisoners from 

Nambu is als microfilm beschikbaar bij University Mirofilms International, Ann Harbor, Mich.USA, Nr. DA9312196. 
174

 Volgens A. Kluyver, die in 1894 als eerste Witsens reisverhaal bestudeerde, was Witsens neiging tot stellig oordelen 

vooral een kwestie van jeugdige onervarenheid. ‘Hoe zou iemand als Witsen, die bijna niet had gereisd en die behalve 

zijn moedertaal alleen Latijn had geleerd, hoe zou hij een onpartijdig rechter kunnen zijn.’ Zie: A. Kluyver, Verspreide 

Opstellen (Den Haag, 1929)52. Voor Witsens jeugdige oordelen over de Russen zie: Witsen, Moscovische reyse, 135, 

141, 143, 237-238 en 440-446.  
175

 Zie bijvoorbeeld elders in deze inleiding voor Witsens houding tegenover Posnikov.  
176

 Dit blijkt uit Witsens bewerking van een tekst van Isaac Massa (zie ook hierboven p. 19-21 en noot 45). Massa had 

in het begin van de zeventiende eeuw Russische berichten over de verovering van Siberië vertaald. De originelen zijn 

verloren gegaan, maar in het Nederlands werden zij door de cartograaf Hessel Gerritsz in 1612 in Amsterdam 

gepubliceerd. De nogal eigenzinnige Massa had aan zijn vertalingen persoonlijke observaties toegevoegd. Hij schreef 

bijvoorbeeld dat het in Rusland voor iemand, die op wat voor terrein dan ook enig succes had geboekt, noodzakelijk 

was om goede relaties met het hof in Moskou te onderhouden. Anders werd zo’n persoon door de hovelingen met 

afgunst bejegend, belogen, bedrogen en zonder enige reden onderdrukt. Witsen nam Massa’s verhaal grotendeels over, 

maar zulke passages liet hij weg. Zie: Massa’s verslag in S.P. Honoré Faber (ed.), Beschrijvinge van der Samoyeden 

landt (Den Haag, 1924)14 en Noord en Oost Tartarye (1705) 827. Zie ook noten 178 en 179. 
177 Over de Mongolen die zich destijds binnen de Russische invloedsfeer bevonden, berichtte hij dat zij zich meestal 

vrijwillig aan de macht van de tsaar onderwierpen. Hij vermeldde bijvoorbeeld dat F.A. Golovin, de vertegenwoordiger 

van de tsaar, in 1689 een verdrag van ‘eeuwige vrede’ sloot met een aantal lokale vorsten. Zij werden daarbij door 

Golovin beloond met geschenken en zouden in de toekomst in ruil voor Russische protectie slechts een geringe 

schatting moeten betalen. In het uitvoerige verslag dat Golovin zelf heeft laten opstellen en dat door Witsen als bron is 

gebruikt, wordt echter een aanzienlijk minder rooskleurige voorstelling van zaken gegeven. Daarin staat dat sommige 

Mongoolse vorsten dit verdrag weigerden te ondertekenen. Andere Mongoolse leiders tekenden wel, maar wensten de 

overeenkomst uitsluitend te zien als een vorm van samenwerking met de Rusland en niet als het definitieve einde van 

hun politieke onafhankelijkheid. Zij zouden uiteraard bedrogen uitkomen.Vergelijk Noord en Oost Tartarye, 237-239 

met Русско-Китайские Отношения, Т. II, 411-422, 617 en Русско-Монгольские Отношения, Т. II, 186. Zie ook ill. 

inl. 47 en 48. 
178

 Witsen vertelde zelf in zijn Aentekeningen over een Nederlander die bijna gedood werd omdat hij het gewaagd had 

kritiek te hebben op een munt die door de tsaar was ontworpen. Zie: Moscovische reyse, 296. Een ander duidelijk 

voorbeeld biedt de op het gemeentearchief van Amsterdam bewaarde oorkonde waarbij Peter I aan Jan Thesingh in 

1700 toestemming gaf voor het drukken van kaarten en boeken. Daarin werd nadrukkelijke gesteld: ‘Een vernedering 

van de zeer hoge eer van Onze Tsaarse Majesteit en van onze landen dient in die kaarten en boeken niet voor te komen.’ 

J.W. Veluwenkamp, ‘ ’n huis op Archangel. De Amsterdamse koopmsansfamilie Thesingh 1650-1725’, Jaarboek 

Amstelodamum, 69 (1977)139. 
179

 De berichten van Massa over de gevaren die Russen liepen wanneer zij geografische informatie aan buitenlanders 

verstrekten, werden natuurlijk ook niet opgenomen in Noord en Oost Tartarye. De bekende Britse reiziger, journalist en 

geleerde John F. Baddeley was het als aandachtige lezer van het boek al in 1919 al opgevallen dat Witsen deze passages 

van Massa niet overnam. Zie hierboven noot 47 en J.F. Baddeley, Russia, Mongolia and China ( London, 1919) II,11.  
180

 Zie: A. Porta, Joan en Gerrit Corver. De politiek macht van Amsterdam (Assen, Amsterdam 1975)39-48.  
181

 Zie: Gebhard, Witsen, I, 100-1, 375; Peters, Wijze koopman, 71-73. 
182

 In 1709 schreef hij daarover: ‘Ik word te oud en heb dagelijks minder moed. Aangezien de tsaar mij gevraagd heeft 

mijn werk voort te zetten, kan ik het niet uitgeven zonder het aan hem te tonen.’ (Witsen-Cuper, 24 september 1709 in: 

Gebhard, Witsen, II, 322). Enkele jaren later schreef hij: ‘U Edele heeft het over mijn Tartarye en u schijnt daar hoge 

verwachtingen over te koesteren, maar in dit geval parturiunt montes, nascitur ridiculus mus [heeft de berg een muis 

gebaard]. Ik heb er veel jaren niets aan kunnen doen , […] Ik zou het graag laten drukken, het manuscript is klaar, maar 

Edele Heer, mijn krachten zijn niet toereikend, en ik ben te oud om nog te beginnen aan het zware werk van de correctie 

dat mij ten minste nog twee jaar zou kosten.’ (Witsen-Cuper, 15 februari 1713 in: Gebhard, Witsen, II, 360) Het 

manuscript van de verbeterde versie van Noord en Oost Tartarye is verloren gegaan. De tekst van de posthume derde 

uitgave van NOT uit 1785 is identiek aan de 2
de

 editie van 1705. 
183

 Zie: Boterbloem, Moderniser, 189-197. Winius, die calvinistisch was opgevoed en orthodox was geworden, heeft in 

Nederland een studie gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen beide kerken en ook geprobeerd de 

mogelijkheid van hun vereniging te onderzoeken. In Engeland en Nederland zijn destijds meerdere pogingen gedaan om 

Orthodoxie en Protestantisme met elkaar te verzoenen. Nederland was op dit vlak vooral actief in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw en onderhield daarover contacten met de in het protestantisme geïnteresseerde patriarch van 

Constantinopel, Cyrillus Lucaris. Zie: A.H. de Groot , Ottoman Empire and Dutch Republic. Leiden, Istanbul,1978. 

G.A. Hadjianthoniou, The Protestant Patriarch. The life of Cyril Lucaris (1572-1638)Patriarch of Constantinople. 

Richmond, Verginia, 1961. De kerkhervorming van Peter de Grote gaf zowel protestanten als katholieken opnieuw 
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hoop op een toenadering tot de Orthodoxie. Op Winius’ verzoek heeft Witsen de hulp ingeroepen van de de 

Nederlandse calvinistische theoloog Taco Hajo van den Honert die over deze kwestie een aantal brieven heeft 

geschreven. Zie: T.H. van den Honert, Brieven aan den weledelen grootagtbaren heer Mr. Nicolaes Witsen. Leiden, 

1744; Scheltema, Rusland en de Nederlanden, III, 136. Gebhard, Witsen, I, 445; L. Hughes, Russia in the Age of Peter 

the Great (New Haven, London1998) 336-7. 
184

 Onder de boeken die na Winius’dood terechtkwamen in de keizerlijke bibliotheek bevond zich alleen de eerste editie 

van Noord en Oost Tartarije. Zie: Пекарский, Наука и литература, 208; Савельева, ‘Андрей Андреевич Виниус’, 

121. Misschien is de tweede editie verloren gegaan in 1712 bij de brand in Winius' huis waarbij ook zijn vrouw 

omkwam. Overigens kwam in 1724 door de confiscatie van de bibliotheek van de in ongenade gevallen diplomaat, 

baron P.P. Sjafirov, wel nog een exemplaar van de tweede editie van Tartarye in Russische staatsbezit. Sjafirov had in 

1697-98 als assistent van Golovin deel uitgemaakt van het Grote Gezantschap en heeft Witsen dus mogelijk ontmoet. 

Zie ook noot 204 en: Н.С. Трофимова, П.И. Хотеев, ‘Каталог библлиотеки П.П. Шафирова’ in: Книга в России в 

эпоху просвещения (Ленинград, 1988)162.  
185

 Cornelis de Bruyn had dankzij Witsens ondersteuning naar Rusland en Perzië kunnen reizen en ter plekke de ruïnes 

en inscripties in het antieke Persepolis getekend. Hij bekritiseerde de afbeeldingen die Kaempfer (zie hierboven noot 

64) hiervan al in of kort na 1687 had gemaakt. Kaempfer had deze platen aan Witsen had gestuurd van en zij waren 

vervolgens dankzij Witsen in the Philosophical Transactions van de Royal Society gepubliceerd. Witsen 

correspondeerde uitvoerig met Cuper over deze zaak.  

Zie: Cornelis de Bruins reizen over Moskovie, door Persie en Indie, etc. Amsterdam, 1711. Zie ook: 

J.W.Drijvers e.a. (red.), “Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nijbije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca 

1652-1727)” Leiden-Leuven, 1997; J.W. Drijvers, ‘Persepolis as Perceived by Engelbert Kaempfer and Cornelis de 

Bruyn’ in: D. Haberland (ed.), Engelbert Kaempfer. Werk und Wirkung (Stuttgart, 1993)85-104; K. Hannema (ed.) 

Cornelis de Bruijn. Reizen over Moskovie. Een Hollandse schilder ontmoet Peter de Grote. Amsterdam, 1996.  

Witsen heeft alleen informatie gebruikt uit een eerder boek van De Bruijn, nl. Reizen door de vermaardste 

Deelen van Klein Asia uit 1698. Zie: Noord en Oost Tartarije (1705)260, 261, 646, 798. 

Hij geeft zelf ook twee voorbeelden van spijkerschrift (Noord en Oost Tartarije (1705)563) en beweert dat dit 

rotsinscripties zijn die rond 1670 door een Duitse arts in Dagestan waren gevonden en opgetekend. Het betreft hier 

echter tamelijke primitieve pogingen om een voorbeeld van het spijkerschrift in Persepolis weer te geven door de 

Nederlander Cornelis Speelman (in diens Journaal van de reis van Joan Cuneus naar Perzië in 1651-52) en door de 

Engelsman Samuel Flowers in 1667 (later gepubliceerd in de Philosophical Transactions van 1693). 
186

 Zie hierboven noot 68 en 152. Uit de briefwisseling tussen Winius en Witsen blijkt dat Witsen dankzij Winius in 

contact kon treden met de gouverneur van Siberië, Matvej Gagarin. Gagarins zoon bracht twee maal een bezoek aan 

Witsen in Amsterdam. Zie: Chr. Zandt, Nederlanders en Siberië 1665-1750. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie, 

Groningen, 1997)20-21 en Peters, Wijze koopman, 107-111. 
187

 Wladimiroff, ‘Andries Winius and Nicolaes Witsen’,18. 
188

 Voor een overzicht hiervan: J.T. Bodel Nijenhuis, ‘Verspreide bijzonderheden over Mr. Nicolaes Cornz. Witsen’, 

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (10
de

 deel, 1856)240-270 en M. Peters, ‘Nepotisme, 

patronage en boekopdrachten bij Nicolaes Witsen’, Lias (25, 1998)83-134. 
189

 Geciteerd door J.T. Bodel Nijenhuis, ‘Verspreide bijzonderheden’, 267. 
190

 Brief Portland aan Willem III, 3-4 maart 1690, in: N. Japikse, Correspondentie van Willem III en van Hans Willem 

Bentinck, deel I ( ’s Gravenhage, 1927)134. 
191

 Geciteerd uit de Nederlandse vertaling van Perry door A. Moubach: Tegenwoordige Staat van Rusland (Amsterdam, 

1717)165. Inderdaad leidde Willem de Vlaming een door Witsen geïnstigeerde expeditie naar het Zuidland (Australië) 

in 1696-97. Witsen was teleurgesteld over de resultaten van deze reis, waardoor echter wel de Westkust van Australië 

beter in kaart werd gebracht. Zie: Gebhard, Witsen, II, 260-2, 293-5, 299-300. Een andere expeditie waar Witsen bij 

betrokken was de tocht van Simon van der Stel naar de Koperbergen in Zuid-Afrika. De aquarellen die op deze reis 

werden gemaakt staan bekend als de Codex Witsenii. Zie: M.L. Wilson e.a. (red.), Codex Witsenii. Cape Town, 2002. 

Witsen heeft als jonge man twee lezingen gehouden over astronomische aangelegenheden. Zie : C.P. Burger Jr., ‘Eene 

disputatio van Nicolaas Witsen in het Amsterdamsche Athenaeum’, Het Boek (Den Haag, 1922)114-116. Zijn 

leermeester Golius heeft de sterrenwacht van de Leidse universiteit opgericht. Over Witsens bemoeienis met de bouw 

van sterrenwachten of de constructie van kijkers heb ik niets gevonden. 
192

 Zie: Gebhard, Witsen, I, p. 517-519. 
193

 Zie hiervoor de bijdrage van A.N en N.P. Kopaneva in de Russische versie van deze digitale uitgave: А.Н. Копанева 

/ Н.Р. Копанева, « Северная и Восточная Тартария Н. Витсена в России XVIII века». 
194

 ‘Editusne est Vitsii Amstelodamensis consulis liber de rebus Tartariae? Et apud quem est editus? Qua lingua? Quo 

titulo?’ Zie: Thesauri Epistolici Lacroziani (Tomus I, 1742)45. 
195

 Zie: Der allerneueste Staat von Siberien, einer grossen und zu vor wenig bekannten Moskovitischen Provinz in 

Asien, etc. (Nurnberg, 1725) Vorrede, p.2. 
196

 Ph.J. von Strahlenberg, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia (Stockholm, 1730)Vorrede, xiii-xiv. 
197

 Ibidem, Vorrede, I en Einleitung, 3-4. Zie ook de Engelse vertaling: Ph. J. von Strahlenberg, An Historical 

Description of the Northern and Eastern Parts of Europe and Asia (London, 1736) The Introduction, 4. 
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198

 Het desbetreffende lemma luidt: WITSEN (Nicolaus), ein Burgemeister zu Amsterdam, am Ende des 17 Seculi, 

schrieb het Noord- und Oostergedeelte van Asia en Europa, darüber er viel mit dem Herrn von Leibniz correspondiert. 

Als er aber das Werck schon unter die Presse gegeben, wurde es von einer hohem Puissance in Erfahrung gebracht und 

erhandelt: welches den Herrn Philipp Johann von Strahlenberg bewog, seine Beschreibung des nord und ostlichen 

Theils von Europa und Asia heraus zu geben: in welchem Wercke er dieses Witsen gedencket. Zie: Allgemeines 

Gelehrten-Lexicon, etc. herausgegeben von Christian Gottlieb Jöcher (Leipzig, 1750-1751) 4. Band, p.2029.  
199

 Zie G. Jarring, ‘Schicksal der zentralasiatischen wissenschaflichen Erbschaft von Philipp Johann Strahlenberg’, 

Central Asiatic Journal (Vol. XXI, Nr.3-4, 1977)224-228. 
200

 Baddeley, bijvoorbeeld, die een uitvoerige vergelijking maakte tussen de kaarten van Witsen en Strahlenberg, 

constateerde o.m. dat Strahlenberg Nova Zembla nog steeds als een schiereiland voorstelde en merkte op: ‘… we can 

hardly fail to give the palm to the illustrious Dutchman rather than to his Swedish detractor, whose blunders are at least 

as great and less excusable.’ J.F. Baddeley, Russia Mongolia and China (London, 1919) Vol. I, p.cli. Strahlenbergs 

boek had 438 quartopagina’s. De tekst van Noord en Oost Tartarye in de editie van 1705 die duizend foliopagina’s 

telde, was dus minstens drie keer zo lang. Strahlenberg behandelde een veel beperkter aantal onderwerpen en zijn boek 

was vooral gebaseerd op waarneming en studie van de auteur zelf. Het was zodoende wel overzichtelijker en 

leesbaarder dan Witsens veel dikkere boek dat vrijwel uitsluitend de berichten van anderen bevatte. 
201

 Strahlenberg heeft drie versies van zijn kaart moeten maken vanwege brandschade en tegenwerking door lokale 

autoriteiten, maar hij is bij zijn werk ook gesteund door Zweden, Duitsers en Russen. Hij maakte een reis met Daniel 

Gottlieb Messerschmidt (zie ook tekst bij noot 193), die door Peter I belast was met de studie van Siberië. Hij ontmoette 

ook de veelzijdige geleerde en bestuurder Vasili N. Tatisjtsjev(1686-1750), die hem later in Zweden opzocht. 

Tatisjtsjev heeft vervolgens het boek van Strahlenberg in een lange recensie getracht te verbeteren en aan te vullen. 

Tatisjtsjev kende trouwens ook het werk van Witsen en heeft dat gebruikt voor zijn История Российская (Russische 

Geschiedenis). Hij heeft tevens geprobeerd om de gepubliceerde bronnen die Witsen voor zijn boek had gebruikt zo 

veel mogelijk te verzamelen voor de bibliotheek in St.Petersburg. Op die manier zijn honderden bijzondere werken 

aangeschaft, waaronder ook het boek over Timoer van Witsens leermeester Golius. Zie: А.Н. Копанева / Н.Р. 

Копанева, « Северная и Восточная Тартария Н. Витсена в России XVIII века» in de Russische versie van deze 

digitale uitgave. Zie tevens: C. Grau, Der Wirtschaftsorganisator, Staatsmann un Wissenschaftler Vaslij N.Tatiščev 

,1686-1750 (Berlin, 1963)123, 174-177, 208; Пекарский, Наука и литература, 354 e.v. en М. Г. Новлянская, 

Филипп Иоганн Страленберг: Его работы по исследованию Сибири. Москва-Ленинград, 1966. 
202

 Witsen gaf voorbeelden van 26 verschillende talen in zijn boek. De langste woordlijsten gaf hij van het Georgisch en 

Kalmuks. Strahlenberg bleef tot in de tweede helft van de twintigste eeuw ten onrechte onder linguiïsten bekend staan 

als degene die als eerste een Kalmukse woordenlijst publiceerde. Witsens bijdrage is pas daarna door Vlaamse 

linguïsten opnieuw ontdekt en aan de wetenschappelijke wereld gepresenteerd. Er is wel daarna meer aandacht 

gekomen voor Witsens linguïstische activiteiten: Zie: John R. Krueger, The Kalmyk-Mongolian Vocabulary in 

Stralenberg’s Geography of 1730 ( Stockholm, 1975)14; Th.A. Sebock, ‘The seventeenth century Chermis: The 

evidence from Witsen’ in: M. Black a.o. (eds.) On language, culture and religion. In honor of Eugene A. Nida ( The 

Hague, Paris, 1974)301-314; V. Drimba, ‘Matériaux pour servir à l’histoire des langues turques (I). Le vocabulaire tatar 

criméen de Nicolas Witsen’, Revue Roumaine de Linguistique (XXXIII, N.4, juillet-aoôt 1988) 307-335; Л.И. Лавров, 

«Николаас Витсен, Cеверная и Восточная Татария (Noord en Oost Tartarye) Памятник кабардинского и 

осетинского языков XVII века» Краткие сообщения института этнографии АН СССР, Вып. XXXI. М-Л. АН 

СССР, 1959; Arnaud Fournet, ‘Le Vocabulaire Mordve de Witsen. Une forme du dialecte Zubu-Mokša’ Etudes Finno-

Ougriennes( Tome 40, 2008) 1-26; Eugene Helimski, ‘The Enets Text of the Lord’s Prayer from Witsen’s Book’ in: 

Ünnepi Könyv Mikola Tibor Tiszteletére (Szeged, 1996)125-132; G. Kara, ‘Le glossaire Yakoute de Witsen’, Acta 

Orientalia Scietiarum Hungaricae (Tomus XXV, 1972) 431-439. Zie ook:. B. Naarden, ‘Nicolaas Witsen en de 

obsessie met talen in de zestiende en zeventiende eeuw’ in: A.van Heerikhuizen e.a. (red.) Het Babylonische Europa. 

Opstellen over veeltaligheid (Amsterdam,2004)21-40.  
203

 Gibbon citeerde Strahlenberg in hoofdstuk 42 van zijn History of the Decline and Fall of the Roman Empire; Von 

Humboldt in zijn Pittoreske Ansichten der Cordilleren und Monumente americanischer Völker; Poesjkin in zijn 

История Петра I. 
204

 G.F. Müller beschreef hoe de beroemde medicus, Georg Ernst Stahl, de lijfarts van de koning van Pruisen, met 

eerbewijzen overladen werd tijdens zijn bezoek aan het Russische hof in 1726. Het kostbaarste geschenk dat hij kreeg 

van keizerin Katherina I was een exemplaar van van Noord en Oost Tartarye afkomstig uit de bibliotheek van de 

Kunstkamera. Men had immers van de tweede editie, zo schreef Müller, ‘twee exemplaren’. Zie ook verder in deze 

inleiding voor de opmerkingen van Forster hierover. 
205

 Naast de in deze  inleiding behandelde Von Winsheim, Delisle en Müller maakten ook andere geleerden verbonden 

aan de academie gebruik van Witsens werk. De natuurvorser Johann Georg Gmelin (1709-1755) bijvoorbeeld, die ook 

deelnam aan Berings tweede expeditie naar Siberië, had uittreksels uit Noord en Oost Tartarye tot zijn beschikking die 

handelden over mineralen (zoals bijv. mica), vissen, zoogdieren (zoals het in Witsens boek afgebeelde rund Boeboeli), 

planten en geneesmiddelen. Zie hiervoor de bijdrage van A.N en N.P. Kopaneva in de Russische versie van deze 

digitale uitgave: А.Н. Копанева / Н.Р. Копанева, « Северная и Восточная Тартария Н. Витсена в России XVIII 

века». 
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206

 Joseph Nicolas Delisle (1688-1768) had deze taakovergenomen van zijn broer Guillaume (1675-1726). Deze 

beroemde Franse geograaf en cartograaf had in 1706 een Carte de Tatarie gepubliceerd die door Witsen als puur 

plagiaat werd beschouwd. (Zie: Gebhard, Witsen, II, 415) Guillaume Delisle was blijkens zijn bewaard gebleven 

correspondentie met de Russische academie ook goed op de hoogte van de inhoud van Noord en Oost Tartary. Zie 

hiervoor de in noot 205 genoemde bijdrage van A.N en N.P. Kopaneva. 
207

 Zie: Календарь или месяцеслов на лето … 1729 (СПб, 1728) 71-80 en Календарь или месяцеслов на лето … 

1730 (СПб, 1729) 87-95.  
208

 ‘О рецкой книге биргермеистера Н.Витсена «Noord en Oost Tartarey» Dit artikel over Witsen werd evenals een 

verhaal over de Samojeden uit Noord en Oost Tartarye gepubliceerd in zg. Aantekeningen bij de Berichten. Dit was een 

soort populair-wetenschappelijk en literair-cultureel tijdschrift dat oorspronkelijk was opgezet als commentaar bij de 

Petersburgse Berichten, een krant uitgegeven door de academie waarin nieuws uit diverse Europese hoofdsteden werd 

gebracht. Zie: Примечания к ведомостям (СПб, 1732)XXVIII-XXX, XXXII-XXXIII.  
209

 ‘Nachricht von einem raren Wercke betitult: Noord- Oost Tartarye durch Nicolaes Witsen’ in: Sammlung Russischer 

Geschichte, Bd.I, Drittes Stück (St.Peterburg, 1733)196-221. In de jaren zeventig werd dit tijdschrift opnieuw 

uitgegeven in Duitsland. Mede daardoor bleef ook de naam van Witsen bekend bij geleerden die zich interesseerden 

voor Siberië en Azië. Dit bleek bijvoorbeeld uit het boek van de raadsheer van de stad Bern, Samuel Engels, over de 

Noordelijke gebieden uit 1772, waarin Witsen uitvoerig aan de orde komt. Zie: S. Engels, Geographische und kritische 

Nachrichten und Anmerkungen über die Lage der Nordlichen Gegenden von Asien und Amerika (Mitau, Leipzig, 

1772)30. 
210 G.F. Müller (1705-1873) schreef dit werk in het Duits, maar het verscheen eerst in Russische vertaling in de jaren 

vijftig van de 18
de

 eeuw. Pas daarna werd de geschiedenis in het Duits gepubliceerd, nl. in 1761-63 in de Sammlung 

Russischer Geschichte. Zie ook: ‘Из истории подготовки нового издания труда Г.Ф. Миллера’ in: Г.Ф. Миллер, 

История Сибири. Том I (Москва, 1999)6. Voor Witsen als bron voor Müller, zie: Т. Н. Илюшечкина, ‘Голландский 

источник «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера’, Библиосфера (2009, № 2)75-86. Müller was voorstander van een 

herovering van het Amoergebied en gebruikte daarvoor dezelfde argumenten als Witsen. Zie: Lothar Maier, ‘Gerhard 

Friedrich Müller’s Memoranda on Russia’s relations with China and the Reconquest of the Amur, Slavonic and East 

European Review (Vol.59, 1981, N. 2)219-240. 
211

 Omdat Müller de redacteur van de Sammlung was, is hij ook altijd door iedereen als de auteur van het artikel over 

Witsen genoemd. De Russische historici Anna en Natalja Kopaneva, beide mederwerksters aan het Witsenproject in 

St.Petersburg en werkzaam bij het Archief van de Academie van Wetenschappen in Petersburg, kwamen echter tot de 

conclusie dat Delisle de auteur geweest moest zijn en dat hij zich daarbij gebaseerd had op de vertalingen uit Noord en 

Oost Tartarye gemaakt door Von Winsheim, die ook het register op het boek had vervaardigd. (Zie hiervoor de in noot 

205 genoemde bijdrage van A.N. en A.P. Kopaneva) Het probleem met deze hypothese is echter dat de auteur van het 

Duitstalige artikel spreekt over zijn verblijf in Amsterdam en dit alleen Müller kan zijn geweest en niet Von Winsheim 

of Delisle. Müller was ook verantwoordelijk voor de uitgave van de bovengenoemde Aantekeningen bij de Berichten 

waarin een vertaling uit Noord en Oost Tartarye was verschenen en publiceerde ook in de Sammlung enkele studies 

over de Kalmukken die eveneens voor een belangrijk deel op Witsen waren gebaseerd. Zie: ‘Neueste Historie der 

Oestlichen Calmuckey’, Sammlung Russischer Geschichte, Bd.II, 1733; ‘Entwurf eines ausführlichen Werks 

Chalmückischer Geschichte’, Sammlung Russischer Geschichte, Bd.III, 1733; ‘Chalmückische Geschichte und 

Begebenheiten aus N.Witsens Noord en Oost Tartarye’, Sammlung Russischer Geschichte, Bd.V, 1734. 
212

 ‘Nachricht’, 196, 202-3, 207. 
213

 Ibidem, 211-3. 
214

 Ibidem, 204, 213-217.  
215

 ‘Register über Nicolaes Witsens Noord- und Oost-Tattarey erster und andrer Edition’ in: Sammlung Russischer 

Geschichte, Bd.I, Drittes Stück (Petersburg, 1733)222-272. De samensteller constateerde dat het blijkbaar Witsens 

bedoeling is geweest om zelf ook een register te maken, omdat de laatste pagina van het in de Keizerlijke bibliotheek 

aanwezige exemplaar van Noord en Oost Tartarye het opschrift Blad Wyzer droeg. Deze inhoudsopgave van 15 

pagina’s had Witsen inderdaad toegevoegd aan de tweede editie van 1705, maar blijkbaar ontbrak dat stuk tekst aan het 

Petersburgse exemplaar. Ook aan het exemplaar van de eerste editie dat door de Amsterdamse universiteitsbibliotheek 

wordt bewaard, ontbreekt een vrij groot stuk tekst. Dit zou er op kunnen wijzen dat de de gedrukte edities van Noord en 

Oost Tartarye oningebonden door Witsen thuis bewaard werden. Er konden zodoende gemakkelijk gedeelten van een 

exemplaar verdwijnen voordat de binder er een band omheen deed. Overigens waren zowel Witsens als Müllers index 

van Noord en Oost Tartarye zo beknopt dat het boek er niet werkelijk door ontsloten werd voor de lezer.  
216

 Müller, ‘Nachricht’, 218. 
217

 ‘Il [dwz. de tsaar] fréquantoit sur tout le Bourguemaistre Witsen, fameux par ses richesse et les vaisseaux qu’il avoit 

en Mer, mais plus encore par son amour pour les sciences, aiient envoyé des personnes exprès dans toutes les parties du 

monde pour y faire des découvertes, ce qui lui mérita l’affection du Czar, qui se plaisait beaucoup à sa compagnie.’ 

Mémoires du règne de Pierre le Grand, empereur de Russie, père de la patrie. Par le B. Iwan Nestesuranoi. 

(Amsterdam, I, II [1725] III, IV. [1726] ) 196. De Missy beweerde dat Peter in 1697-98 zeven weken, in plaats van 

zeven dagen, in Zaandam had gewoond en voortdurend heen en weer voer naar Amsterdam om op de werf van de VOC 

als scheepstimmerman te kunnen werken. Mémoires du règne de Pierre le Grand, 194-5. Het bericht dat er schepen van 
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Witsen op zee voeren, is wel juist. Witsen berichtte zelf dat dat hij in 1689 verlies leed omdat er Nederlandse schepen in 

Engelse havens werden vastgehouden, waaronder ook een schip van hem zelf. Hij hield zich dus niet alleen bezig met 

wetenschap en politiek, maar ook met geld verdienen. Zie: J. Scheltema, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk (Derde 

Deel, II, Utrecht, 1823)157-159. 
218

 Ook Mauvillon liet Peter in zijn boeier op- en neer varen tussen Zaandam en Amsterdam. E. de Mauvillon, Histoire 

de Pierre I, surnommé le Grand, Empereur de toutes les Russies ( Amsterdam, 1742)63-4.  
219

 Oude en nieuwe staat van 't Russische of Moskovische keizerrijk, behelzende eene uitvoerige historie van Rusland en 

deszelfs groot-vorsten (Utrecht,1744)240. 
220

 Jacob von Stählins Original Anekdoten von Peter dem Grossen werden gepubliceerd in 1785. Witsen komt voor in 

de zeer bekend geworden anekdote over de tsaar en de joden waarvoor Jan Hovy, de Nederlandse hofchirurg van Peter 

I, als bron werd aangewezen. Witsen, die door Stählin als de ‘treuester Lehrmeister’ en ‘vertrauter Rathgeber’ van de 

tsaar wordt voorgesteld, zou aan hem een verzoek van de Amsterdamse joden hebben overgebracht om zich in Rusland 

te mogen vestigen. “Mijn heer Witsen’, had Peter gezegd, ‘Sie kennen die Juden und die Denkungsart meiner Nation. 

Noch ist es in Betracht der letztern nicht Zeit, den Juden Sitz und Wohnung in meinem Reiche zu gestatten.’ Een noot 

bij dit verhaal verschafte nadere uitleg over Witsen. Hij werd een even groot geleerde als staatsman genoemd en ook 

zijn kaart en boek over Tartarije werden vermeld. 
221

 Zie: The Complete works of Voltaire. 46 (Oxford,1999)56. In deze Anecdotes werd beweerd dat Peter twee jaar in 

Zaandam en Amsterdam had doorgebracht. Zie ook: Michèl Mervaud, ‘Les Anecdotes sur le czar Pierre le Grand: 

genèse, sources, forme literaire’ in: Studies on Voltaire and the Eighteenth century, 341 (Voltaire Foundation, Oxford, 

1996)89-126. 
222

 ‘Il [ Peter I ] s’instruisait de la physique naturelle dans la maison du bourg-mestre Vitsen, citoyen recommandable à 

jamais par son patriotisme, et par l’emploi de ses richesses immenses qu’il prodiguait en citoyen du monde, envoyant à 

grands frais des hommes habiles chercher ce qu’il y avait de plus rare dans toutes les parties de l’univers, et frétant des 

vaisseaux à ses dépens, pour découvrir de nouvelles terres.’ The Complete Works of Voltaire. 46 (Oxford, 1999)589-

590.  
223

 Zie: J.L. Black, G.F.Müller and the Imperial Russian Academy (Montreal, 1986)146-7. Zie ook: E.Šmurlo, Voltaire 

et son oeuvre ‘Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand’, Praag, 1929; Otto Haintz, Peter der Grosse, 

Friedrich der Grosse und Voltaire. Zur Entstehungsgeschichte von Voltaires Histoire de l’empire de Russie sous Pierre 

le Grand. Berlin, 1961. 
224

 Ook Voltaire laat de tsaar in Amsterdam wonen en in zijn boeier heen- en weer varen naar Zaandam om schepen te 

bouwen. The Complete Works of Voltaire. 46 (Oxford, 1999) 587-9.  

Het verhaal over de tsaar-hervormer als leerling-timmerman in Holland behield langdurig grote populariteit 

omdat het appelleerde aan de didactische geest van de Verlichting en aan de sentimenten van de Romantiek. Voltaire 

was in 1790 ook de inspiratiebron voor Pierre le Grand, een opéra-comique gewijd aan het tsaar en timmerman-thema 

waarvan het libretto geschreven was door Jean Nicolas Bouilly en de muziek door André Modeste Grétry. De 

componisten Adolphe Adam en Friedrich von Flotow componeerden in 1829 en 1833 hun eigen versie van deze 

operette onder de titel Pierre et Catherine. In 1818 werd het thema opnieuw uitgewerkt door de Franse toneelschrijvers 

Boirie en Melesville voor het stuk Le bourgmestre de Saardam, ou les deux Pierres. D.Gilardoni bewerkte dit 

toneelstuk tot het libretto voor de opera buffa van Donizetti, Il borgomastro di Saardam, die in 1827 werd uitgevoerd. 

G.C.Römer maakte een Duitse bewerking van het Franse origineel voor Zar und Zimmermann, de opera van Albert 

Lortzing uit 1837.  

Het waren echter aanvankelijk alleen buitenlandse toeristen die in de tweede helft van de 18
de

 eeuw om die 

reden een bezoek brachten aan Zaandam. De Nederlanders hadden de nagedachtenis aan het verblijf van de tsaar in hun 

land nogal verwaarloosd. Het houten huisje in Zaandam waarin de tsaar een week had gewoond werd in de 18
de

 eeuw 

door verschillende eigenaars aan diverse arbeidersfamilies verhuurd, raakte steeds meer in verval en dreigde op het 

einde van de eeuw zelfs afgebroken te worden. Toch was het toen al een belangrijke bezienswaardigheid geworden 

waaraan hooggeplaatste personen zoals Graaf Orlov in 1780, de Oostenrijkse keizer Joseph II in 1781 en grootvorst 

Pavel Petrovitsj (de later tsaar Paul I) in 1782 een bezoek hadden gebracht. In Zaandam had men geen moeite gedaan 

om de herinnering aan het kortstondige verblijf van Peter I in 1698 te bewaren. De enige die uitvoerige herinneringen 

over het verblijf van Peter I in Zaandam had opgeschreven, was de Zaandamse lakenkoopman Jan Corneliszoon 

Noomen, maar zijn manuscript is nooit in Nederland gepubliceerd. (Dat gebeurde wel in Rusland: В. А. Кордт, 

Записки Й .К. Номена о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 и 1716/17 гг. Киев, 1904.) Zie: 

Scheltema, Rusland en de Nederlanden, II, 349-353; Peter de Grote in Zaandam ( Uitgave Gemeente Zaandam, zonder 

jaartal)34. 
225

 J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie etc., deel XVI ( Amsterdam, 1757)378-9; J.Wagenaar, Amsterdam in zyne 

opkomst etc., deel I (Amsterdam, 1760)721 en 731. 
226

 Wagenaar is de enige die deze papieren van Witsen heeft kunnen gebruiken. Zij zijn daarna verloren gegaan.. 

Wagenaar was enthousiast over deze bron omdat Witsen ‘alles, wat hem voorgekomen was, toen ‘t hem nog versch in ‘t 

geheugen lag, op ‘t papier gebragt heeft, zo volkomen naar waarheid, als of hij ‘t, gelijk hij verklaart, met eede, zou 

hebben moeten bevestigen.’ Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XV, p.425. Juist door Witsens eerlijkheid over de 

mislukking van het Nederlands gezantschap naar Engeland in 1689, komt hij in Wagenaars verhaal niet als een 

bijzonder deskundig en krachtig diplomaat naar voren. Zo werd vermeld dat Witsen eigenlijk tijdens deze Ambassade 
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als eerste het woord zou hebben moeten voeren, maar dit naliet omdat hij ‘genoegzaam niets van ‘t Engels verstond, ‘t 

Fransch niet volkomen sprak, en een weinig schroomagtig was.’ Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XV, p.31. 
227

 Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomst, deel III. Hoofdstuk Vermaarde Persoonaadjen, p. 239-40. 
228

 Zie: J.Vercruysse, Voltaire en Hollande. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. XLVI (Geneve, 

1966)56-8.  
229

 Onno Zwier van Haren, De Geuzen, Vaderlandsch Dichtstuk, Deel I (Amsterdam, 1785)73-75. Zie ook: De Geuzen 

in: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, 

htttp://www.dbnl.org 1. 
230

 Forster benutte o.m. de vertaling die voor Witsen in Perzië (waarschijnlijk door Herbert de Jager) was gemaakt van 

een boek over een Perzische gezantschap naar China in de vijftiende eeuw. Zie: Noord en Oost Tartarye (1705)435-

452. Voor De Jager zie ook noten 136 en 137. 
231

 J.R. Forster, Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden (Frankfurt an der Oder, 1784)196. 
232

 P. Boddaert, ‘Inleiding tot de Beschrijving van Noord en Oost Tartaryen, bevattende een kort begrip van deszelfs 

tegenwoordigen aardryks- natuur- en staatkundigen toestand’ in: N. Witsen, Noord en Oost Tartaryen (Amsterdam, 

1785) i-xxv. Pieter Boddaert (1730-1796) was goed op de hoogte van de jongste Russische onderzoekingen in Siberië. 

Hij was bevriend met de beroemde bioloog Peter Simon Pallas (1741-1811) die als lid van de Russische academie van 

wetenschappen en in opdracht van keizerin Catherina II in Siberië en Zuid-Rusland had rondgereisd. Pallas had in 

Leiden gestudeerd. Hij correspondeerde met een aantal Nederlanders. waaronder Boddaert, die ook een boek van Pallas 

had vertaald en hem in zijn inleiding tot de derde editie van Witsens boek herhaaldelijk citeert. Pallas kende Witsens 

werk en heeft dat ook regelmatig gebruikt, vooral voor zijn vergelijkend taalonderzoek. (Zie hiervoor de in noot 205 

genoemde bijdrage van A.N. en A.P. Kopaneva) 
233

 Volgens Frederik Muller was de editie van 1785 in het midden van de negentiende eeuw al vrij zeldzaam. Muller 

had reeds geconstateerd dat Schalekamp de nog in Witsens nalatenschap overgebleven exemplaren van de editie van 

1705 benut heeft. Er zijn volgens Muller bij de editie van 1785 twee papiersoorten gebruikt. Eén daarvan is gelijk aan 

de papiersoort van de editie van 1705. Op ander papier heeft Schalekamp 46 nieuwe illustraties en kaarten laten 

drukken van de koperplaten uit Witsens erfenis en deze toegevoegd aan de oude oplage van 1705. Zie: F. Muller, Essai 

d’une bibliographie Neerlando-Russe, etc.( Amsterdam, 1859)58. Zie ook noot 255. 
234

 Dit bleek in 1788 ook uit een redevoering van de bekende Nederlandse wis- en natuurkundige Jean Henri van 

Swinden (1746-1823). Hij presenteerde daarin drie Nederlandse staatlieden als lichtend voorbeeld aan de natie omdat 

zij de politiek met de wetenschap hadden gecombineerd. Dit waren naast Nicolaas Witsen, de raadspensionaris Johan de 

Wit en Witsens neef en medeburgemeester Johannes Hudde die beide grote wiskundigen waren geweest. Zie: J.H. van 

Swinden, Redevoering en Aenspraak ter inwijding van Felix Meritis (Amsterdam, 1789)64-69. De nagedachtenis van 

Nicolaas Witsen, diens politieke en wetenschappelijke activiteiten en uiteraard ook zijn vriendschap met Peter de Grote 

werden ook levend gehouden door de geschiedenissen van de familie Witsen die in 1775 en 1794 verschenen. Zie: P. 

Bol, Hand-boek, behelzende de oorsprongk der illustere familie van de alöm beroemde heeren Witsens. (S.n. S.l.)15,16; 
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gedenkplaat in het huisje werd aangebracht en daar nog steeds hangt. De niet bijzonder fraaie vertaling van Jacob van 
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 Buig in deze arme hut, waar Engelen Gods om zweven, 
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 Zij was de wieg uws Rijks, ze omsloot de kiem weleer, 

Die grootheid moest aan Rusland geven 
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