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Voorwoord 

 

 
Jaren geleden las ik een kritisch stuk over de canon van de Nederlandse geschiedenis. Hierin 

werd gewezen op het historische belang van het contact tussen Nederland en de wereld, en op 

het belang van het hanteren van verschillende invalshoeken voor de Nederlandse 

geschiedschrijving. In dit artikel uit 2005 van professor Karel Davids werden overlappende 

werkzaamheden van jezuïeten en VOC-dienaren in Azië beschreven, die bijdroegen aan een 

vroegmoderne verbondenheid van de wereld. Ik had het als voorstander van de in opkomst 

zijnde Global History met instemming gelezen. Mijn scriptie had ik net afgerond, waarin ik 

betrekkingen tussen de VOC en China in de zeventiende eeuw geprobeerd had te plaatsen in 

de nieuwste inzichten van de Global History. Een van de uitkomsten was dat deze relatie zich 

ontwikkelde in een wereld van meerdere machtscentra, en niet in een eurocentrische of 

sinocentrische wereld. Ik was inmiddels een fervente tegenstander geworden van de 

eurocentrische geschiedschrijving, en kreeg dan ook een grote behoefte eens met professor 

Davids van gedachten te wisselen.  

Op een middag op de VU bespraken we onze gedeelde belangstelling. Enkele 

maanden later kreeg ik van hem een verrassend bericht: of ik nog steeds interesse had om 

onderzoek te gaan doen. De Stichting Professor van Winter Fonds zou binnenkort een nieuw 

onderzoeksproject gaan financieren, en zocht nog goede onderzoeksvoorstellen. Enkele 

maanden later, in juni 2007, presenteerde ik aan de leden van de stichting mijn 

onderzoeksopzet, die ik samen met professor Davids geschreven had. Deze bijeenkomst was 

een bijzondere ervaring. De emerita hoogleraar Johanna Maria van Winter ontving mij en 

professor Davids bij haar thuis op haar zolderkamer, in de binnenstad van Utrecht. Hier 

voerde ik een aangenaam gesprek met de dame en enkele leden van het Fonds. Nog diezelfde 

avond kreeg ik het prachtige bericht: ik mocht mijn onderzoek gaan uitvoeren! Het resultaat 

ligt in uw handen. Ik hoop dat dit boek niet alleen een bijdrage levert aan Global History, 

maar ook inspireert tot het doen van onderzoek vanuit meerdere invalshoeken. Ik hoop 

uiteraard ook dat professor Van Winter dit boek met veel genoegen leest. 

 Mijn grote dank gaat dan ook om te beginnen uit naar haar en haar stichting, die dit 

onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Vanaf de eerste stappen van het project werd ik 

enthousiast begeleid door professor Karel Davids. Halverwege het traject sloot professor Jan 

Lucassen zich aan met zijn verfrissende invalshoeken. Beiden hebben mij altijd kunnen 

inspireren, en zij hebben mij op belangrijke momenten bijna vaderlijk gesteund. Heel veel 

dank hiervoor! 

 Het Posthumus Instituut heeft in de eerste fase van het onderzoek gezorgd voor goede 

begeleiding. Aan de vruchtbare seminars voor promovendi in onder andere Budapest heb ik 

dan ook goede herinneringen. Met de heer Noël Golvers heb ik tijdens seminars en per e-mail 

ideeën en vondsten mogen uitwisselen over informatiekanalen tussen China en Europa. 

Hiervoor ben ik hem zeer erkentelijk. De medewerkers van het Nationaal Archief in Den 

Haag, de Bibliothèque Nationale en Bibliothèque de l’Institut in Parijs en het Archivum 

Romanum Societatis Iesu en het Archivio Propaganda Fide in Rome hebben altijd vriendelijk 

de weg voor me vrij gemaakt door de soms moeilijk toegankelijke boekwerken en 

brievenbundels. Tijdens mijn verblijf in Rome ben ik gastvrij ontvangen door het Koninklijk 

Nederlands Instituut. Mijn dank gaat uit naar de behulpzame staf, en in het bijzonder naar de 

bibliotheek-assistent Angelo Coccarelli, die mij elke keer weer warm onthaalde.  

De samenwerking met collega’s op de VU was ronduit plezierig. Mijn speciale dank 

gaat uit naar Eric Akkerman die mij advies gaf over dataverzameling en Jaap Fokkema, die de 

figuren en kaarten in dit boek gemaakt heeft. Met de promovendi van de VU en het 

‘praatgroepje’ van Marco Last heb ik met veel plezier de nodige ervaringen kunnen delen. 
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Mijn kamergenoot Matthias van Rossum heeft mijn project soms tot een feest gemaakt. 

Samen gaven we mooie colleges en bespraken we de worstelingen van promoveren op een 

geheel eigen wijze. Studente Latijnse taal en cultuur Kelly de Haan dank ik voor het opfrissen 

van mijn kennis van het Latijn en het helpen bij het vertalen van Latijnse brieven. 

 In Rome heb ik de stoffige geest in de avonduren kunnen luchten met Marco di 

Gasbarro en zijn Italiaanse vrienden. Hij heeft ook geholpen met het vertalen van Italiaanse 

brieven van jezuïeten. Mijn huisgenoten van de Marialaan bedank ik voor hun luisterend en 

kritisch oor, en Buster voor zijn bemoedigende gesnor op het bureau, tijdens de vele uren dat 

ik thuis aan mijn onderzoek werkte. Tonnis en Riet hebben als geïnteresseerde leken het 

manuscript van commentaar voorzien en de leesbaarheid daarmee aanzienlijk vergroot. 

Bedankt voor alle tijd en moeite.  

Mijn dierbare paranimfen Joris en Marleen waren onmisbaar voor de realisatie van 

deze dissertatie. Zo hebben zij dagen gezwoegd op de Engelse samenvatting. Josja was bereid 

een mooie omslag te verzorgen voor dit boek. Mijn geweldige ouders, Riet en Michiel, 

hebben altijd met veel belangstelling toegekeken en meegedacht. Van hen heb ik geleerd om 

origineel te denken, en om altijd stug door te gaan. Annechien, van jou kreeg ik altijd alle 

ruimte om te doen wat ik wilde doen. Jouw warmte, geduld en flexibiliteit hebben grote 

indruk op me gemaakt. Laten we hopen dat onze zoon Ischa een handige automonteur wordt, 

waar je tenminste nog wat aan hebt! 



Inleiding 
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Inleiding  
 

 

De Duitse geleerde Gottfried Wilhelm Leibniz was een groot bewonderaar van de Chinese 

beschaving. Hij was overtuigd van de diensten die Europa en China elkaar konden bewijzen 

door kennis met elkaar uit te wisselen. In het voorwoord van zijn werk Novissima Sinica, een 

verzameling van door jezuïeten geschreven traktaten, vergeleek hij China met Europa:  

 

’…in de nuttige kunsten en praktische ervaring met natuurlijke voorwerpen zijn wij 

ongeveer gelijk aan hen, en elk volk heeft kennis waarvan de ander profijt kan hebben 

… we hebben een voorsprong in de theoretische disciplines, … en zij streven ons zeker 

voorbij (hoewel dit bijna gênant is om toe te geven) in de praktische filosofie zoals 

ethiek en politiek …’
1
 

 

Hij achtte het Europese denken op bepaalde vlakken weliswaar superieur aan het Chinese 

denken, maar technische ontwikkelingen waren volgens hem in Europa en China van een 

vergelijkbaar niveau. Heden ten dage is in Global History debatten opnieuw de aandacht 

gericht op de vergelijking tussen kennis in China en het Westen en de uitwisseling ervan, 

zoals zal blijken uit de historiografie in paragraaf 1.  

 De bezigheden van Leibniz tonen in een notendop enkele belangrijke aspecten van de 

kennisstroom van China naar het Westen aan het begin van de achttiende eeuw.
2
 Deze was 

van een heel ander karakter dan de gelijktijdige kennisuitwisseling tussen Europa en 

samenlevingen in andere delen van de wereld, waarbij Europeanen zichzelf als superieur 

beschouwden. Leibniz pleitte voor een grootschalige uitwisseling van kennis tussen China en 

Europa waarbij beide beschavingen elkaar op diverse terreinen konden aanvullen. Als 

polyhistor die in allerlei disciplines onderlegd was, toonde hij hierbij net zoveel belangstelling 

voor Chinese ethiek en politiek als voor Chinese productiewijzen. Als spin in het web 

wisselde hij Chinese kennis en voorwerpen uit met geleerden en curiosi in de Republiek der 

Letteren, onder wie de burgemeester van Amsterdam en VOC-bewindhebber Nicolaes 

Witsen. Bovendien correspondeerde Leibniz met enkele jezuïeten die in China verbleven. Aan 

hen had hij een lijst meegegeven met concrete vragen over onder andere Chinese technieken. 

Via hem stelden ook andere geïnteresseerden vragen aan de jezuïeten. Er was kortom sprake 

van een grootschalige kennisstroom van China naar Europa, waarbij technische kennis geliefd 

was. Jezuïeten en VOC-dienaren speelden een belangrijke rol in het netwerk van deze 

geleerde, en vormden een vraagbaak voor geïnteresseerden.  

Het netwerk van Leibniz was bijzonder, maar stond niet op zichzelf. Tussen circa 1680 

en 1795 namen de contacten die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met ‘geïnteresseerden’ 

namelijk alleen maar toe. Onder ‘geïnteresseerden’ worden in dit onderzoek leden van de 

Republiek der Letteren verstaan en anderen die belangstelling hadden voor Chinese kennis. In 

deze periode was de kennisstroom van China naar Europa groter dan ooit. In dit boek wordt 

onderzoek gedaan naar de rol die de Jezuïetenorde en de VOC in deze kennisstroom speelden. 

Door te kijken naar de contacten die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met Europese 

geïnteresseerden, maar ook met elkaar en met Chinezen, krijgen we inzicht in de bijdrage van 

‘overzeese organisaties’ en ‘overzeese netwerken’ aan de kennisstroom.  

                                                 
1
 Leibniz in het voorwoord van zijn Novissima Sinica, zie Spence, Chan’s great continent, 84. 

2
 In dit boek wordt ‘Europa’ als benaming gebruikt voor zowel Europa als Rusland. In deze periode waren zowel 

Europeanen als Russen betrokken bij de stroom van kennis over China. Het Russische rijk van Peter de Grote 

was zozeer gericht op het nabootsen van Europese visies en instituties, dat Rusland tot Europa gerekend is. De 

term ‘het Westen’ wordt in dit boek gebruikt als deze term gangbaar is in historische debatten. Ook wanneer 

geïnteresseerden in de Verenigde Staten in beeld komen, wordt over ‘het Westen’ gesproken. 
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Ik begin met een overzicht van de stand van zaken in het historisch onderzoek naar 

kennisuitwisseling tussen China en Europa, en de rol van de Jezuïetenorde en de VOC hierin. 

Hieruit volgt in paragraaf 1.2 wat het doel is van het onderzoek, wat de vragen zijn en hoe zij 

beantwoord zullen worden.  

 

Visies en debatten 

 

De uitwisseling van kennis tussen China en het Westen 

 

Kennis in wetenschapsgeschiedenis en in Global History 

In het afgelopen decennium is in de wetenschapsgeschiedenis steeds meer het accent gelegd 

op het veranderlijke karakter van kennis.
3
 Dit danken we in eerste instantie aan de 

‘constructivisten’ Simon Schaffer en Steven Shapin die in de jaren tachtig van de twintigste 

eeuw een invloedrijk werk schreven over de sociale en politieke context waarin kennis 

ontwikkeld werd.
4
 Hoewel zij de ontwikkelingsgeschiedenis van de wetenschap eindelijk 

losweekten van heldenverhalen over uitvindingen en wetenschappelijke revoluties, is hun 

constructivistische benadering ook statisch en te plaatsgebonden.
5
 Inmiddels zijn diverse 

werken verschenen over de complexe reis van de oorsprong van kennis op één plek naar de 

toe-eigening van kennis elders in de wereld.
6
 Ook zijn uiteenlopende aspecten van de 

beweging van kennis geanalyseerd, van officiële en niet officiële instituties die het proces 

bevorderden zoals koffiehuizen en patronage, tot een socioculturele historische analyse van 

vroegmoderne kennis.
7
 We spreken niet langer meer van overdracht en diffusie, maar van 

‘kenniscirculatie’.
8
  

In studies naar de mondiale ontwikkeling van kennis bood het model van Bruno 

Latour lange tijd houvast. Daarin bestond er één, Westers, centrum van instituties van waaruit 

kennis zich verspreidde naar de periferie in andere delen van de wereld, en in een verrijkte 

vorm weer terugstroomde naar het Westen.
9
 Dit model laat echter geen ruimte voor het in tijd 

en ruimte variërende bestaan van meerdere centra en periferieën. Het wordt tegenwoordig dan 

ook beschouwd als eurocentrisch en diffusionistisch.
10

  

De uitwisseling van westerse en niet-westerse kennis wordt steeds meer benaderd als 

een complex en wederkerig proces waarin accommodatie en onderhandeling plaatsvond. Het 

werk Imperial eyes van de linguïste en antropologe Mary Louise Pratt, waarin zij beschrijft 

hoe koloniale bronnen de rol van de inheemse bevolking geminimaliseerd hebben, is hierbij 

                                                 
3
 Secord, ‘Knowledge in transit’. 

4
 Shapin en Schaffer, Leviathan and the air-pump. Zie voor een helder overzicht van deze historiografische 

ontwikkeling Golinski, Making natural knowledge. 
5
 Secord, ‘Knowledge in transit’. 

6
 De meest recente veelzeggende titel is bijvoorbeeld de door Lissa Roberts geredigeerde bundel Centres and 

cycles of accumulation in and around the Netherlands during the early modern period uit 2011; kennis wordt in 

een mondiaal perspectief geplaatst in onder andere de door Simon Schaffer geredigeerde bundel The brokered 

world. Go-betweens and global intelligence uit 2009 en het boek van Kapil Raj, Relocating modern science: 

circulation and the construction of scientific knowledge in South Asia and Europe: seventeenth to nineteenth 

centuries uit 2006.  
7
 Zie bijvoorbeeld Hoftijzer, ‘Between Mercury’. Peter Burke belicht vele socioculturele aspecten in termen van 

activiteiten van betrokkenen: professing, establishing, locating, classifying, controlling, selling, acquiring and 

trusting knowledge, zie Burke, Social history of knowledge; Moran, Patronage and institutions; Baldwin, ‘Pious 

ambition’. 
8
 Hilaire-Pérez en Verna, `Les circulations techniques’, 14-15. 

9
 Latour, Science in action; McClellan III en Regourd, ‘Colonial machine’; Harris, ‘Long-distance corporations’; 

Idem, ‘Confession-building’. 
10

 Kritiek op dit aspect van het werk van Latour wordt onder andere gegeven door Roberts ed., Centres and 

cycles; Chambers en Gillespie, ‘Locality in the history of science’, 222n3, 223; Secord, ‘Knowledge in transit’, 

664. 



Inleiding 

5 

toonaangevend geweest. Haar kritiek op de imperialistische blik van westerse historische 

figuren én de historici die hun geschriften interpreteerden, heeft geleid tot een nieuwe 

benadering van mondiale kennisoverdracht.
11

 Het oude koloniale beeld van de eenzijdige 

diffusie van de westerse, universele en moderne wetenschap naar de rest van de wereld wordt 

dan ook steeds vaker verworpen. 

In Global History wordt niet langer gekeken naar nationale ontwikkelingen maar naar 

vergelijkingen, connecties en interacties op mondiaal niveau. Zo zijn ontwikkelingen in 

kennis vergeleken in Westerse en Aziatische samenlevingen, waarmee verklaringen gezocht 

zijn voor het ontstaan van de Industriële Revolutie in Europa.
12

 Ook de ontwikkeling van 

kennis in China en het Westen is veelvuldig vergeleken.  

 

Wie liep voorop: China of het Westen? 

Er bestonden grote verschillen tussen de Chinese en Westerse ontwikkeling van kennis. Zo 

bestond in China een verscheidenheid aan wetenschappen, maar bestond er niet één coherente 

natuurfilosofie, zoals dit het geval was geweest bij de Grieken en de Arabieren.
13

 Op het 

gebied van techniek hadden de Chinezen bovendien tot in de vijftiende eeuw wereldwijd een 

koploperspositie gehad in de wereld. Zoals bekend is, ontleende Europa enkele belangrijke 

uitvindingen aan China, zoals het kompas, het buskruit en de drukpers. Joel Mokyr roemt ook 

andere Chinese uitvindingen, bijvoorbeeld op het gebied van rijstcultivatie, irrigatie 

technologie, werktuigen zoals ploeg, zaaimachine, de kruiwagen en het paardenjuk, 

landbouwkundige handleidingen, ijzergieten, spin- en weeftechnieken, waterkracht 

technologie, uurwerken, papier (onder andere voor geld), uitvindingen in productie van 

porselein, chemicaliën en wapens, acupunctuur en gebruiksvoorwerpen zoals lucifers, de 

paraplu en de tandenborstel.
14

 Sinds het verschijnen van het volumineuze werk Science and 

civilization in China van de sinoloog Joseph Needham cum suis wordt erkend dat de Chinese 

                                                 
11

 Pratt, Imperial eyes; Kapil Raj baseert zijn werk nadrukkelijk op haar stellingname, Raj, Relocating modern 

science, 9n15, 20-22, 27-59. Een voorzichtige poging tot het schrijven van een niet-eurocentrische koloniale 

geschiedenis is gedaan in de bundel van Schiebinger en Swan, Colonial botany: science, commerce and politics 

in the early modern world uit 2005. 
12

 Zo meende Joel Mokyr dat in de kennis die vóór de industrialisering bestond, nieuwsgierigheid van een elite 

de belangrijkste drijfveer was, zonder dat een koppeling werd gemaakt aan economisch nut. Mokyr stelt dat door 

de ontwikkeling van ‘useful knowledge’ deze koppeling voor het eerst vanaf ongeveer 1750 in Engeland  

gemaakt werd. Hierdoor werd de kloof tussen de geleerden en de ambachtslieden als eerste in Engeland, en niet 

in bijvoorbeeld China, overbrugd, wat leidde tot het ontstaan van de industrialisering, Mokyr, The gifts of 

Athena. Hij heeft ‘useful knowledge’ ingedeeld in enerzijds ‘propositional knowledge’ waarmee opvattingen van 

de ‘savants’ aangeduid worden, en anderzijds ‘prescriptive knowledge’ waarmee instructies of technieken van de 

‘fabricants’ aangeduid worden. Het concept ‘useful knowledge’ is sindsdien een belangrijk onderzoeksthema in 

Global History, zie bijvoorbeeld de ‘working papers’ van conferenties van het GEHN die in 2004 en 2006 

plaatsvonden in Leiden en Taiwan: 

http://www2.lse.ac.uk/economicHistory/Research/GEHN/Conferences/conference9.aspx, geraadpleegd op 21 

april 2012. 
13

 Huff, The rise of early modern science, 238. Cohen typeert de verschillen tussen wetenschappelijke 

ontwikkelingen in het klassieke Griekenland, in China en in het vroegmoderne Europa aan de hand van de 

klassiek geworden metafoor van Francis Bacon. Bacon omschreef de manieren waarop kennisverwerving 

gestalte kreeg als volgt. De mieren bouwden hun hopen door verwoed te verzamelen, de spin weefde een web 

van zelfgesponnen materiaal, en de bij zette de verzamelde nektar geduldig om in honing. De mier was daarom 

de empirist, de spin de intellectueel, en de bij was de ideale combinatie van de twee en het insect waarmee 

Bacon zijn eigen methode identificeerde. Volgens Cohen zouden de kenmerken van de mier ten dele passen bij 

de Chinese wetenschap, en de kenmerken van de spin bij de Griekse wetenschap. Pas met de combinatie van 

beide methoden kwam de moderne wetenschap tot ontwikkeling, en dit gebeurde als eerst in het vroegmoderne 

Westen, Cohen, De herschepping van de wereld, 45-47. 
14

 Mokyr, The lever of riches, 209-218. 

http://www2.lse.ac.uk/economicHistory/Research/GEHN/Conferences/conference9.aspx
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kennis in bepaalde perioden meer ontwikkeld was dan de Europese.
15

 Volgens Needham 

waren zelfs rond 1600 nog veel Chinese technieken superieur aan de Westerse technische 

kennis. Chinezen zouden echter in vergelijking met Europeanen minder kennis gehad hebben 

van de productie van klokken, schroeven, werktuigen, en katrollen, die bij zou dragen aan de 

mechanisatie van de agrarische en industriële productie in China.
16

 

Global History auteurs zoals David Landes menen dat Chinese kennis zich sindsdien 

niet meer ontwikkelde, en dat de ontwikkeling van de Europese kennis haar sindsdien 

voorbijstreefde.
17

 Volgens anderen was er echter beslist geen sprake van een dergelijke 

stagnatie, en waren bepaalde Chinese technieken tot 1800 nog steeds beter ontwikkeld dan 

Westerse technieken. Hoewel men in China misschien minder ontwikkelingen doormaakte 

dan ten tijde van de bloeiende Song-dynastie, werden in de achttiende eeuw 

productieprocessen vernieuwd, liet de keizer op grote schaal medische handboeken en 

encyclopedieën publiceren en verdubbelde de bevolking zonder afname van de 

levensstandaard.
18

 Kenneth Pomeranz heeft een grote bijdrage geleverd aan het debat door 

Engeland en de Yangzi-delta in China te vergelijken in de tijd. Hij vond bijvoorbeeld in beide 

delen van de wereld verfijnde irrigatiemethoden, efficiënte productieprocessen voor textiel en 

porselein, en effectieve geneeskundige praktijken zoals inenting.
19

 Roy Bin Wong maakte een 

algemenere vergelijking van het Westen en China en concludeerde dat tot circa 1800 zowel de 

economische als de technologische ontwikkeling in delen van China en het Westen 

vergelijkbaar waren. Weliswaar werd in het Westen een enorme sprong voorwaarts gemaakt, 

maar de gemiddelde productiviteit lag tot die tijd in het Westen nog steeds niet hoger dan in 

China. Het was daarom volgens Bin Wong onwaarschijnlijk dat het gemiddelde 

‘technologische niveau’ van China en het Westen sterk uiteenliep.  

In deze vergelijkende studies zijn ontwikkelingen in kennis in China en het Westen als 

gescheiden processen bekeken. In ander recent onderzoek naar kennis in China en het Westen 

wordt niet zozeer een vergelijking gemaakt, maar krijgt juist de uitwisseling van kennis in de 

vroegmoderne periode de aandacht.  

 

Uitwisseling van kennis tot circa 1800 

Needham benadrukte in zijn werk dat tussen China en het Westen al sinds de Middeleeuwen 

een wederzijdse overdracht van kennis plaats had gevonden. Volgens sommige critici heeft 

deze overdracht ten onrechte zoveel aandacht gekregen. Dit wordt mooi geïllustreerd door de 

verschillende interpretaties die Needham en Landes hadden van de Chinese uitvinding van 

                                                 
15

 Needham, Science and civilisation in China. Needham werkte met andere Chinakenners samen, en zijn project 

is na zijn dood in 1995 nog jaren voortgezet. 
16

 Elman, On their own terms, xxxi. 
17

 Zie Landes, The wealth and poverty. Landes is een uitgesproken eurocentrische historicus, die de westerse 

inhaalslag verklaard heeft met een culturele, wetenschappelijke, ‘voorsprong’ die het Westen altijd al had gehad 

op het stagnerende China. Zijn standpunt heeft nog steeds grote invloed op ons denken over de verhoudingen 

tussen het Westen en China. Waar Landes verklaringen zocht voor de ‘rise of the West’, zochten anderen 

verklaringen voor de stagnatie van China. Toby Huff vond een verband tussen de afwezigheid van de 

ontwikkeling naar moderne wetenschap in China en Chinese ‘modes of thought’. Ook hecht hij veel belang aan 

de politieke structuur, wetgeving en educatie. In het sterk gecentraliseerde China waar de keizer en zelfs 

magistraten een goddelijke status hadden, bleef volgens Huff de ontwikkeling uit van autonome 

organisatievormen voor wetgeving, kennis en onderwijs. Deze ‘ongunstige’ kenmerken zette hij af tegen de 

‘gunstige’ ontwikkelingen in het Westen van scheiding van kerk en staat en verdere decentralisering van macht 

sinds de twaalfde eeuw, die de ontwikkeling van autonome centra bevorderde, zie Huff, The rise of early modern 

science, 248-286. Ook Mokyr meent dat de gecentraliseerde overheid de oorzaak was van de stilstand,  en in 

concreto was dat volgens hem de afzijdige houding van Ming en Qing keizers ten aanzien van technische 

ontwikkelingen, Mokyr, The lever of riches, 236-238. 
18

 Goldstone, `Efflorescences and economic growth’, 350; Waley-Cohen, Sextants of Beijing, 97; Dikötter, 

‘China’, 696. 
19

 Pomeranz, The great divergence, 44-67; Bin Wong, China transformed. 
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een groot uurwerk. Dit zeer accurate uurwerk was ten tijde van de bloeiperiode van de Song-

dynastie in de elfde eeuw door Su Sung vervaardigd en beschreven in een handleiding. Deze 

technische kennis en de handleiding waren echter niet lang bewaard gebleven. Needham 

meende dat de uitvinding desondanks de ‘ontbrekende stap’ moest zijn geweest in de 

ontwikkeling van de Griekse waterklok naar de mechanische klok van Huygens. Aangezien 

volgens hem ‘overdracht’ de norm was en spontane ontdekking de uitzondering, stelde hij dat 

de Chinese kennis van de klok moest zijn overgedragen aan Europeanen. Landes beschouwde 

daarentegen de vroege Chinese uitvinding en diens verdwijning in China, en de uitvinding 

van accurate mechanische klokken in het Westen in de zeventiende eeuw juist als een bewijs 

voor afzonderlijke wegen naar de moderne wetenschap. Bovendien bewees het Europese 

voorbeeld volgens hem dat de Westerse mechanica in tegenstelling tot de Chinese duurzaam 

was.
20

 Was hier sprake geweest van een uitwisseling van kennis, of veeleer van een 

gescheiden ‘loop der dingen’? Needham is bekritiseerd om zijn lineaire, marxistisch getinte 

denkwijze, maar hij legde terecht de nadruk op de uitwisseling van kennis tussen China en het 

Westen.
21

  

Er zijn twee belangrijke werken verschenen waarin de invloed van Westerse kennis op 

Chinese kennis wordt behandeld. Joanna Waley-Cohen stelt in haar boek Sextants of Beijing. 

Global currents in Chinese history uit 1999 dat in tegenstelling tot het nog hier en daar 

heersende beeld van een xenofobe en gestagneerde Chinese samenleving, in China van 

oudsher en zeker ten tijde van de ontmoeting met Europeanen de overname van kennis werd 

bevorderd.
22

 Weliswaar werd de uitwisseling van kennis en goederen met buitenlanders streng 

gecontroleerd, maar er was altijd interesse geweest voor Westerse kennis op het gebied van 

geneeskunde, wiskunde en astronomie, cartografie, artillerie, glasproductie, schilderkunst, en 

mechanische apparaten zoals klokken en automaten.
23

 Benjamin Elman heeft in 2005 in zijn 

werk On their own terms: science in China, 1550-1900 betoogd dat de wetenschap, 

geneeskunde en technologie in China zich ontwikkelde tot een moderne wetenschap door de 

kennis van de jezuïeten, en daarna van protestantse missionarissen, in te passen in het eigen 

wetenschappelijke denken. Er bestond in China onder andere een grote belangstelling voor 

astronomische- en muziekinstrumenten, katrollen, werktuigen en ballistiek. Elman distantieert 

zich in zijn boek nadrukkelijk van het debat over de verschillen tussen Chinese en Europese 

wetenschap. Volgens hem liepen enkele Europese technieken rond 1600 mogelijk voor op de 

Chinese, maar Europeanen toonden in de zeventiende en achttiende eeuw nog steeds grote 

interesse voor de geheime Chinese technieken van productie van zijde en ander textiel, 

porselein en thee.
24

  

Deze Westerse belangstelling leidde tot een aanzienlijke stroom van Chinese technische 

kennis naar het Westen. Zo werd volgens John Hobson het Chinese waterdichte schot dat 

schepen in compartimenten verdeelde en al door Marco Polo beschreven was, pas in de 

achttiende eeuw door de Engelsen toegepast. Chinese uitvindingen op het gebied van 

                                                 
20

 Cohen beperkt zich tot het schetsen van een niet temporeel afgebakend beeld van Chinese wetenschap als 

‘organisch en correlatief’, zie Cohen, The scientific revolution. Hiermee sluit hij goed aan bij Landes, die immers 

ook over de afzonderlijke weg van China en het Westen spreekt. Zij gaan geheel voorbij aan de uitwisseling van 

kennis die plaatsvond tussen beide werelddelen.   
21

 Needham wierp de vraag op waarom in China geen wetenschappelijke revolutie plaatsvond ondanks de 

technische ontwikkelingen. Hij zocht zelf de antwoorden in de afwezigheid in China van het ontstaan van een 

handelaarsklasse. Doordat in China daarentegen de bureaucratie het leven en denken bepaalde, volgde China niet 

de Westerse weg naar het kapitalisme en de moderne wetenschap. Cohen bekritiseerde deze marxistische 

denkwijze. In zijn spiegeling van China aan het Westen liet Needham gemakshalve het superioriteitsgevoel en de 

xenofobie van de Chinese autoriteiten achterwege, stelt Cohen enigszins sarcastisch, Cohen, The scientific 

revolution, 425-437. 
22

 Waley-Cohen, Sextants of Beijing. 
23

 Waley-Cohen, Sextants of Beijing. 
24

 Elman, On their own terms, xxvi, xxxi. 
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textielproductie werden weliswaar al in de dertiende eeuw in Italiaanse stadsstaten toegepast, 

maar werden pas in de achttiende eeuw in Engeland geïntroduceerd. Ook eeuwenoude 

constructies van stalen bruggen in China werden in de achttiende eeuw door Britse architecten 

besproken.
25

 Het gebruik van de Chinese (zwengel)-wanmolen werd in de achttiende eeuw ten 

minste in de Nederlanden en Zweden overgenomen.
26

 

Maxine Berg heeft in lijn met de visie van Pomeranz gewezen op de ontwikkelde 

stedelijke consumptie in Azië, en concludeerde dat de technologische ontwikkeling van een 

hoog niveau geweest moet zijn. Zij baseerde deze observatie onder andere op de kwaliteit en 

de diversiteit van de Aziatische productie voor de Europese markt. Zij benadrukt bovendien 

het Aziatische aanpassingsvermogen aan veranderingen op deze markt, wat duidt op een 

flexibel productieproces. In Engeland veranderden productieprocessen van luxegoederen 

eveneens, door de toestroom van Chinese (en Japanse en Indiase) goederen en technieken. De 

grootschalige import van onder meer porselein en geverfd katoen bood de uitdaging om 

kennis en techniek te ontwikkelen met als doel om de Chinese goederen niet zozeer te 

imiteren maar om de productie ervan te innoveren. Berg pleit dan ook voor een verschuiving 

van onderzoek naar ‘niveaus en ontwikkelingen’ van technologie naar onderzoek naar 

processen van overdracht.
27

  

 Deze aansporing neem ik in dit boek ter harte. De overdracht van kennis van Azië naar 

het Westen werd in de zeventiende en achttiende eeuw in grote mate mogelijk gemaakt door 

de Jezuïetenorde en de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Wat is er tot nu toe geschreven 

over de betrokkenheid van deze overzeese organisaties bij de uitwisseling van kennis?  

 

Overzeese organisaties: de Jezuïetenorde en de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

 

De Jezuïetenorde en de VOC vergeleken 

De Jezuïetenorde en de VOC waren volgens wetenschapshistoricus Steven Harris 

vergelijkbare ‘long-distance corporations’ die een belangrijke bijdrage leverden aan de 

verzameling van kennis over Azië. Deze organisaties hanteerden volgens hem dezelfde 

strategieën om zich in verre en vreemde oorden staande te houden. Zo werden voor de 

gezondheid van het personeel dokters aangesteld en werd lokale kennis van geneeskrachtige 

kruiden verzameld.
28

 Beide organisaties hadden bovendien een sterk centraal bestuur, 

waardoor over grote afstand controle kon worden uitgeoefend op de individuele leden. Deze 

leden waren bovendien volgens Harris bereid om het belang van de organisatie boven hun 

eigen belang te stellen. Dit waren de gunstige voorwaarden voor hun betrokkenheid bij de 

verzameling van kennis.  

 Karel Davids heeft vervolgens gesteld dat de Jezuïetenorde en de VOC niet alleen 

vergelijkbaar waren in hun bijdrage aan circulatie van kennis, maar dat zij in de zeventiende 

                                                 
25

 Hobson meent dat het Westen zelfs een deel van haar beschaving te danken zou hebben gehad aan enkele 

Chinese landbouwkundige en industriële technieken. Hij baseert zijn lofzang ook in grote mate op de vele 

Chinese vroege uitvindingen die Mokyr al noemde, en vertelt daarmee niets nieuws. Hobson noemt als 

aanvulling op Mokyr’s opsomming van Chinese uitvindingen tot 1600 nog de stoommachine, zie Hobson, 

Eastern origins of western civilization, 201-217. 
26

 G. Berg, ‘Introduction of the winnowing-machine’; Vogel meent overigens dat in Oostenrijkse en Duitse 

regio’s mogelijk gelijktijdig met de verspreiding van de Chinese wanmolen in de Nederlanden en Zweden eigen 

vormen van de wanmolen zijn uitgevonden, zie Vogel, ‘The diffusion and transmission’’. 
27

 Volgens Berg werden Aziatische technieken overigens niet op grote schaal door de Engelsen overgenomen. 

Verklaringen hiervoor lagen volgens Berg ten dele in de geheimhouding van technieken in India en China. Zij 

meent bovendien dat het Engelse streven naar commerciële vernieuwing en vooruitgang een grote rol speelde in 

het ontwikkelen van technieken waarmee de Engelsen aardewerk en textiel zelf vervaardigden, Zo spoorde de 

overheid herhaaldelijk aan tot het evenaren en afweren van Franse, Chinese en Indiase import, Berg, ‘In pursuit 

of luxury’, 97, 108-9, 131-2. 
28

 Harris, ‘Long-distance corporations’, 277. 
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eeuw elkaar ook aanvulden op dit punt. In de calvinistische Republiek bestond weliswaar het 

‘schrikbeeld’ van misleidende en zelfs duivelse jezuïeten, maar dit was een mythe die overzee 

niet veel invloed had op betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren. Jezuïeten werden 

door de afnemende invloed van de Portugese koning, die hun beschermheer in Azië was, 

minder selectief ten aanzien van vervoer. VOC-dienaren hadden op hun beurt baat bij de 

expertise die jezuïeten over Azië bezaten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engelse en 

Franse handelaren in Azië, die via jezuïeten slechts informatie over de inkoop van goederen 

gewenst zouden hebben. VOC-dienaren hadden er daarom belang bij medewerking te 

verlenen aan het vervoer van jezuïeten en hun bundels met brieven tussen Azië en het Westen. 

Davids spreekt over een ‘keerpunt’ in de vijandige relatie tussen jezuïeten en VOC-dienaren 

rond circa 1650, waarna in de tweede helft van de zeventiende eeuw de activiteiten van beide 

organisaties ‘meer complementair’ werden.
29

  

 Het vergelijkende perspectief van Harris en Davids op de beide overzeese organisaties 

vormt één van de leidraden van dit onderzoek. Waar zij echter de nadruk leggen op de rol van 

de organisatie, zal ik de aandacht richten op de betrekkingen van individuele jezuïeten en 

VOC-dienaren. Voordat ik hierop in zal gaan, bespreek ik nu eerst de stand van zaken in het 

onderzoek naar de afzonderlijke betrokkenheid van de Jezuïetenorde en de VOC bij de 

ontwikkeling van kennis.  

 

De Jezuïetenorde en kennis 

Lange tijd werd de Jezuïetenorde vooral in negatieve termen afgeschilderd in de 

geschiedschrijving.
30

 Ook de rol van de jezuïeten in de ontwikkeling van kennis is niet 

onomstreden geweest. De vroegmoderne beeldvorming heeft hieraan een grote bijdrage 

geleverd. Sinds Galileo en Descartes als eersten hun gal spuwden over de vermeende 

tegenwerking van de Orde in vernieuwende discussies over wetenschap, hebben veel historici 

wetenschappelijke activiteiten van jezuïeten bestempeld als ouderwets en Aristoteliaans. Zij 

vormden een obstakel voor vernieuwing in het algemeen en voor de Wetenschappelijke 

Revolutie in het bijzonder.
31

 Dit was echter niet steeds het geval geweest. Op de colleges van 

de jezuïeten werden nieuwe wetenschappelijke inzichten moeiteloos verspreid, en Descartes 

was zelf nota bene gevormd op het jezuïetencollege La Flèche. Jezuïeten uitten weliswaar 

kritiek op Descartes’ ideeën ten aanzien van filosofie en theologie, maar hadden geen 

bezwaren tegen diens ideeën over de wereld van de natuur.
32

 Gedurende de achttiende eeuw 

vielen de jezuïeten bovendien ten prooi aan een hetze binnen de Kerk. Hun tegenstanders 

keerden zich tegen de manier waarop jezuïeten hun missiewerk uitvoerden in India en China, 

waar de bekeerde bevolking te veel vrijheid kreeg om hun ‘heidense’ rituelen uit te oefenen. 

Deze zogenaamde ritencontroverse wakkerde het wantrouwen ten aanzien van de Orde aan. 

Sindsdien is ‘de jezuïet’ door velen beschouwd als een opportunistische missionaris met een 

slappe moraal die het katholieke geloof verloochende.
33
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 Davids, ‘Religious travellers’; idem, ‘Van VOC-mentaliteit’, 132-135.  
30

 Hedentendage dient de Orde nog steeds als zondebok in conflicten tussen protestanten en katholieken, en 

vooral onder aanhangers van samenzweringstheorieën.  
31

 Feingold, ‘Preface’, viii. De hardnekkigheid van deze beeldvorming hangt nauw samen met de polemische 

functie die zij heeft gehad in debatten rondom de relatie tussen religie en wetenschap. Jezuïetenwetenschap is 

bijvoorbeeld veel bestudeerd in studies naar het conflict tussen de Kerk en het Copernicanisme, zie Harris, Jesuit 

ideology, xxix.  
32

 Feingold, ‘Preface’, ix-x. 
33

 De verdiensten van de jezuïeten, en andere missionarissen, in China als dragers van kennis en christelijke 

deugden zijn bovendien tegen de achtergrond van de eenzijdigheid van de betrekkingen tussen China en het 

Westen gedurende de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, niet in een beter daglicht komen te staan. 

Voor een levendige beschrijving van de ‘anti-jezuïtische mythe’, zie Wright, De Jezuïeten, 137-177. 



 

10 

Pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw verscheen de jezuïet ook ten tonele als 

tolerante missionaris die door middel van dialoog en aanpassing de wereld probeerde te 

verbeteren.
34

 De afgelopen decennia zijn er bovendien veel studies verschenen die de 

positieve bijdrage van jezuïeten aan de ontwikkeling van kennis belicht hebben.
35

 Zo maakte 

Steven Harris een analyse van alle publicaties van de Orde en concludeerde hij dat wanneer 

‘het polemische kaf gescheiden wordt van het historische koren’ de wetenschappelijke 

activiteit van de Orde een grote variëteit vertoonde, die Aristoteliaans was, maar ook 

empirisch.
36

  

Ook de globaliserende trend in de historiografie is in de geschiedschrijving van de 

Jezuïetenorde zichtbaar. Zowel hun rol in de Republiek der Letteren als in de gehele wereld is 

onderzocht.
37

 Dit heeft geleid tot de publicatie van twee omvangrijke congresbundels waarin 

historici en kunsthistorici de wereldwijde verdiensten van de Jezuïetenorde bestudeerd hebben 

als kennis- en cultuurdrager tussen het Westen en de gekolonialiseerde delen van de wereld.
38

  

Al langer is de aandacht van historici gericht op de jezuïeten die in China werkzaam 

waren.
39

 Zo zijn biografisch getinte studies verschenen over de Franse jezuïeten Dentrecolles, 

Foucquet en Gerbillon die rond 1700 in China wetenschappelijke activiteiten ontplooiden.
40

 

Er zijn ook bronnenpublicaties verzorgd, die nieuw onderzoek mogelijk maken, zoals de 

briefwisseling tussen Leibniz en jezuïeten in China en die tussen de Franse jezuïet Antoine 

Gaubil en Franse geïnteresseerden.
41

 Nog altijd is er sprake van een regelmatige aanwas van 

studies over jezuïeten als dragers van kennis tussen China en het Westen. Historici die 

verbonden zijn aan het Ferdinand Verbiest Instituut in Leuven verrichten op dit gebied 

toonaangevend onderzoek. Zo heeft Noël Golvers de stroom van kennis van Europa naar 

China in kaart gebracht.
42

 In deze studies is tot nu toe minder aandacht uitgegaan naar 

jezuïeten die in de achttiende eeuw in China verbleven en betrokken waren bij de uitwisseling 

van kennis.
43

 

                                                 
34

 Brockey, Journey to the East, 16. 
35

 Wright, De jezuïeten, 159, 175. Zie bijvoorbeeld Findlen, ‘Scientific spectacle’, 225-284.  
36

 Harris, Jesuit ideology, xxxv. 
37

 Zie Feingold, Jesuit science and the Republic of Letters. Zijn bundel maakt deel uit van de serie met de 

veelzeggende titel Transformations: studies in the history of science and technology. 
38

 Deze bundels verschenen naar aanleiding van twee congressen in het Jezuïetencollege van Boston in 1997 en 

2002, en bevatten artikelen over de rol van jezuïeten in wetenschap, maar ook in kunst, muziek en architectuur, 

in landen als Vlaanderen, Spanje, Peru, Japan en China, zie O’Malley ed., The Jesuits: Cultures, sciences, and 
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De VOC en kennis 

De VOC vormt niet alleen in de Nederlandse maar ook in de mondiale geschiedschrijving een 

geliefd onderwerp. De globaliserende beweging binnen de historiografie heeft uiteraard haar 

stempel gedrukt op het onderzoek naar de handelscompagnie. Het Nationaal Archief en het 

toenmalige Centrum voor Niet-Westerse studies van de universiteit van Leiden startten eind 

jaren negentig het project Towards A New Age of Partnership (TANAP). Dit project maakte 

de ontsluiting en digitalisering mogelijk van de vele VOC-bronnen in de archieven in Den 

Haag, Jakarta, Colombo, Chennai en Kaapstad. Een nieuwe weg was ingeslagen in de 

geschiedschrijving van de VOC, waarbij regionale en nationale grenzen overstegen werden. 

De website vermeldt trots: ‘From a sea of information, comes an ocean of possibilities!’
44

 

Aan de VOC wordt ook in de wetenschapsgeschiedenis nog regelmatig aandacht 

besteed. De erkenning van de bijdragen van de VOC aan de ontwikkeling van kennis is 

voortgekomen uit de discussie die in 1993 door onder andere de wetenschapshistoricus Klaas 

van Berkel werd gevoerd in de congresbundel VOC en cultuur.
45

 Hierin werd stelling 

genomen tegen de bestaande opvatting dat de VOC de wetenschap tegengewerkt had. De 

relatie tussen de compagnie en kennis is naar aanleiding van het vierhonderdjarig bestaan van 

de VOC opnieuw onder de loep genomen. In een lezingenreeks en de hieruit voortvloeiende 

bundel Kennis en Compagnie behandelen auteurs de bijdrage van de VOC aan de huidige 

astronomische, geneeskundige, botanische en taalkundige wetenschappen.
46

 Ook Harold Cook 

heeft in zijn werk Matters of exchange een belangrijke rol toebedeeld aan de VOC in de 

verzameling van kennis van de natuur. In de vroegmoderne tijd gingen volgens hem de handel 

en de ontwikkeling van kennis hand in hand.
47

 Onlangs is in Siegfried Huigen’s bundel The 

Dutch trading companies and knowledge networks de stellingname van Cook in een nog 

breder perspectief geplaatst.
48

 De VOC is ook ruimschoots vertegenwoordigd in de net 

verschenen wetenschapshistorische bundel van Roberts over wetenschappelijke ontwikkeling 

in de Nederlanden, Centres and cycles of accumulation in and around the Netherlands during 

the Early Modern period.
49

 Deze studies kunnen overigens als onderdeel beschouwd worden 

van het omvangrijke onderzoek naar de relatie tussen mondiale handel en wetenschap.
50

 

Auteurs als Huigen en Van Berkel erkennen echter ook dat de VOC zich als organisatie 

nooit actief heeft ingezet voor het bevorderen van de wetenschap. Deze belangstelling bestond 

vooral onder individuele VOC-dienaren.
51

 Ook in het werk Mapping for money van Kees 

Zandvliet, waarin de geografische activiteiten van de VOC zijn bestudeerd, is gewezen op de 

rol van individuen. Zij leefden het VOC-beleid ten aanzien van geheimhouding niet altijd na, 

waardoor zij bijdroegen aan de verspreiding van geografische kennis.
52

 Tot slot zijn de 

activiteiten van enkele individuele VOC-dienaren onderzocht. Onlangs verscheen van de hand 

van Marion Peeters een biografie van de ‘mercator sapiens’ Nicolaes Witsen, die als VOC-

bewindhebber kennis verzamelde over Azië, en hierover met geïnteresseerden 

correspondeerde. Jan van Campen heeft werkzaamheden bestudeerd van enkele VOC-
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dienaren in Kanton, die in de laatste decennia van de achttiende eeuw een bijdrage leverden 

aan de kunstcollectie van de sinofiele Haagse verzamelaar Jean Theodor Royer.
53

 Een van hen 

was A.E. van Braam Houckgeest, die al langer een bekende is onder kenners van de VOC.
54

 

Al deze figuren speelden een rol in de verzameling van kennis over China, en maken dan ook 

deel uit van dit onderzoek.
55

 Net als in het onderzoek naar jezuïeten is de meeste aandacht 

uitgegaan naar VOC-dienaren die in de zeventiende eeuw betrokken waren bij de verzameling 

van kennis. 

Uit de bovengenoemde studies blijkt dat de Jezuïetenorde en de VOC beiden betrokken 

waren bij de verzameling van kennis over Azië en daarom zelfs als vergelijkbare ‘overzeese 

organisatie’ zijn beschouwd. In deze studies is echter weinig aandacht voor de contacten die 

individuele jezuïeten en VOC-dienaren ver van huis legden. Allereerst hadden zij zoals we 

zagen onderlinge betrekkingen. Bovendien knoopten zij overzee ook relaties aan met 

geïnteresseerden in Europa. Zij namen zodoende deel aan netwerken van leden van de 

Republiek der Letteren. Jezuïeten en VOC-dienaren maakten zo deel uit van ‘overzeese 

netwerken’ die zich tot aan Azië uitstrekten.  

 

Overzeese netwerken 

 

Betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren 

VOC-gezaghebbers in Azië hielden katholieke inwoners en bezoekende priesters altijd 

nauwlettend in de gaten. Dit wantrouwen vond zijn oorsprong uiteraard in de Republiek. Hier 

werden jezuïeten die hun priesterlijke functie uitoefenden regelmatig bestraft en mishandeld. 

Sinds de paus de missio Hollandica in de vroege zeventiende eeuw in had gesteld, werd de 

aanwezigheid van missionarissen van de reguliere orden echter ook vaak gedoogd, zo blijkt 

uit meerdere studies.
56

 Ook in VOC-gebieden was de praktijk wel eens anders dan het 

officiële beleid. Een interessant thema is aangesneden: hoe ver reikte de vijandigheid die in de 

Republiek tussen jezuïeten en VOC-dienaren bestond?  

Volgens Davids vulden beide partijen elkaar aan in de zeventiende eeuw. Hij is niet de 

eerste die zich verdiept heeft in de relatie tussen de Jezuïetenorde en de VOC in Azië. Uit 

onderzoek dat al enige tijd geleden is gedaan, blijkt dat VOC-gezaghebbers missionarissen in 

hun vestiging gedoogden. Volgens C.R. Boxer waren de Heren Zeventien in de Republiek 

mild gestemd ten opzichte van roomse geestelijken, waardoor zij in Batavia tot groot 

ongenoegen van de predikanten veel vrijheid genoten.
57

 Kerkhistorici bevestigen dit beeld. 

Volgens C.A.L. Van Troostenburg de Bruyn, die een overzichtswerk schreef over de 

Hervormde Kerk in Nederlands-Indië ten tijde van de VOC, reageerden zowel de autoriteiten 

in de Republiek als in Batavia wisselend op het verblijf van katholieke priesters in de 

koloniën. In de ogen van B.J.J. Visser, die als apostolisch prefect op Java in 1934 een 
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historisch overzicht schreef over de katholieke missie in Nederlands-Indië, werd de 

ondergang van deze missie mede vertraagd door het milde optreden van VOC-

gezaghebbers.
58

  

In recenter onderzoek zijn betrekkingen op specifieke locaties en momenten 

bestudeerd. In Zuid-India en op Ceylon stonden VOC-gezaghebbers vanaf de verovering van 

de Portugese nederzettingen op gespannen voet met jezuïeten die verdeeldheid zaaiden in de 

gemeenschap.
59

 In Batavia waren in de laatste decennia van de zeventiende eeuw een VOC-

arts en een predikant jarenlang betrokken bij de correspondentie tussen een groepje Zuid-

Nederlandse jezuïeten aan de Chinese kust en geïnteresseerden in de Lage Landen. Hierdoor 

kwamen lange tijd Chinese geschriften het eerste aan in de Nederlanden, waar deze 

vervolgens werden uitgegeven. De Nederlanden vormden dan ook enige tijd de belangrijkste 

regio waar kennis over China verspreid werd.
60

 Op Kaap de Goede Hoop werkten VOC-

gezaghebbers rond 1685 enthousiast mee aan het astronomisch onderzoek van een groep 

Franse jezuïeten, wat beschreven is door Florence Hsia en Davids.
61

 Volgens Davids hadden 

VOC-dienaren bovendien meer belangstelling voor de geleerde kennis van jezuïeten, dan 

Franse en Engelse handelaren, die vooral oog gehad zouden hebben voor handelsinformatie.
62

 

Zowel deze algemene als de specifieke bevindingen hebben echter alleen betrekking op de 

zeventiende eeuw. Er is dus nog weinig bekend over betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-

dienaren in de achttiende eeuw. 

 

Jezuïeten en VOC-dienaren en hun betrekkingen met Europese geïnteresseerden 

De eerder genoemde Harris betoogde dat organisaties zoals de Jezuïetenorde en de VOC 

‘more or less mastered the operation of long-distance networks’ en dat in deze gevallen 

kenniscirculatie ‘under the corporate aegis’ plaatsvond.
63

 In zijn studie naar de bijdrage van 

organisaties aan de wereldwijde circulatie van producten wijst hij tussen neus en lippen door 

op de rol van het ‘complex van sociale betrekkingen’.
64

 De aandacht zou nog veel meer 

gericht moeten worden op dit sociale aspect. De wensen van geïnteresseerden in Europa 

speelden namelijk een grote rol in de betrokkenheid van jezuïeten en VOC-dienaren bij de 

verzameling van kennis. Er waren dus meer spelers aanwezig dan alleen de beide overzeese 

organisaties. Harris meende zoals we zagen dat jezuïeten en VOC-dienaren bereid waren om 

ver van huis het belang van hun organisatie boven hun persoonlijk belang te plaatsen. Zij 

waren echter ook bereid om de belangen van geïnteresseerde Europeanen te behartigen. 

Zowel jezuïeten als VOC-dienaren moesten daardoor soms een keuze maken tussen het 

belang van de organisatie en het onderhouden van contact met deze geïnteresseerden.  

Volgens Mordechai Feingold was de liefde voor wetenschap van veel jezuïeten 

bijzonder groot, en niet slechts onderdeel van de doelen van de Orde.
65

 Als voorbeeld noemde 

hij de Franse jezuïet Ignace-Gaston Pardies, die actief deelnam aan het wetenschappelijk 

discours in Europa en met Henry Oldenburg, de secretaris van de Royal Society in Londen 

correspondeerde. Pardies had de secretaris echter in 1672 geschreven dat hij onder het 
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wakend oog van de generaal-overste in Rome enige voorzichtigheid moest betrachten: 

‘aangezien ik lid ben van een religieuze gemeenschap kan ik niet alles doen wat ik wens, en 

het is verstandig om de mening te respecteren van onze superieuren’.
66

  

Ook VOC-dienaren worstelden wel eens met het vinden van een balans tussen het 

belang van de compagnie en het belang van ‘geïnteresseerden’, zoals eerder gedefinieerd. Zo 

ontstond in de laatste decennia van de zeventiende eeuw tussen VOC-gezaghebbers in de 

Republiek een discussie over het buitensporige transport van planten en bomen dat ten koste 

ging van de handel van de VOC. Op bevel van de Heren XVII perkte VOC-bestuurder Joan 

Huydecoper aanvankelijk het transport in. Huydecoper kon echter als mede-oprichter van de 

Hortus Botanicus van Amsterdam toch geen weerstand bieden aan de gewassen en zaden die 

onder andere uit Kaap de Goede Hoop naar hem en andere botanici werden opgestuurd.
67

 De 

betrokkenheid van jezuïeten en VOC-dienaren bij de kennisuitwisseling met geïnteresseerden 

was dus in de laatste decennia van de zeventiende eeuw soms onderwerp van discussie voor 

de leiding van de organisatie, en was daarmee een opvallend verschijnsel. De betrekkingen 

van jezuïeten en VOC-dienaren met geïnteresseerden zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. 

 

Betrekkingen tussen geïnteresseerden in de Republiek der Letteren  

Het belang van netwerken voor de vroegmoderne ontwikkeling van kennis wordt al enige tijd 

onderkend. Hoewel de netwerktheorie van Latour nog steeds een inspiratiebron vormt, wordt 

recent het accent meer gelegd op de betrekkingen tussen de individuen waaruit de netwerken 

bestaan.
68

 Zo meende Mokyr dat in de periode vóór de industrialisering de nieuwsgierigheid 

van kleine gemeenschappen van kenners de drijvende kracht was achter wetenschappelijke 

ontwikkeling.
69

 Deze kenners maakten doorgaans deel uit van de Republiek der Letteren, een 

gemeenschap van geïnteresseerden die volgens een gedragscode kennis met elkaar 

uitwisselden. Hierbij waren nationaliteit en religie ondergeschikt aan de bereidheid om kennis 

te delen met anderen. Door zoveel mogelijk correspondenties te voeren en door anderen te 

bezoeken, kon men in de Republiek der Letteren aanzien verwerven.
70

 Men kon bovendien als 

onbekende toch als ‘geloofwaardig’ beschouwd worden door een persoonlijke aanbeveling. 

Op deze wijze waardeerden geïnteresseerden zelfs kennis die door handelaren of 

kruidenvrouwtjes aangereikt werd.
71

  

David Lux en Harold Cook hebben betrekkingen tussen geleerden onderzocht aan de 

hand van de ‘sociale netwerktheorie’, en lieten zich hierbij inspireren door de socioloog 

Michael Granovetter. Hij ontdekte het fenomeen van ‘de kracht van zwakke banden’ in diens 

studie naar groepsgedrag in een fabriek. In deze gemeenschap raakte informatie sneller 

verspreid tussen mensen die elkaar niet goed kenden en ‘zwakke banden’ hadden, dan binnen 

een hechte groep van familieleden, vrienden of buren. Lux en Cook hebben op deze wijze de 

betrekkingen tussen leden van de academies van Londen, Parijs en Berlijn getypeerd die aan 

het einde van de zeventiende eeuw bestonden, en de gevolgen hiervan op de uitwisseling van 

kennis. Zij hebben eveneens geconstateerd dat zwakke banden tussen een deel van deze leden 

bevorderlijk waren voor de uitwisseling van kennis. De ‘zwakke banden’ werden volgens hen 

gevormd als een ‘minimaal niveau van een persoonlijke relatie’ werd gerealiseerd. Hiertoe 

rekenden zij bijvoorbeeld een correspondentie tussen mensen die elkaar alleen via via kenden. 

Van het fenomeen van ‘de kracht van zwakke banden’ was daarom sprake in de kringen 

rondom de academies van Londen en Berlijn. Net als Granovetter beschouwden zij aan de 
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andere kant relaties tussen leden die familie waren of bevriend met elkaar als ‘sterke banden’. 

Hiertoe behoorden in hun ogen ook de betrekkingen tussen de leden van de academie van 

Parijs, omdat deze kring ‘gesloten’ was door een beleid van exclusiviteit en geheimhouding. 

Hierdoor werd de uitwisseling van kennis met leden van ander academies afgeremd.
72

  

In deze studies naar netwerken binnen de elite en de geleerde wereld hebben 

missionarissen en handelaren, en jezuïeten en VOC-dienaren in het bijzonder, weinig 

aandacht gekregen.  

 

Jezuïeten, VOC-dienaren en geïnteresseerden en de kennisstroom van China naar Europa 

vanaf circa 1680 

Samengevat komt het bovenstaande overzicht van standpunten op het volgende neer. Kennis 

werd al eeuwenlang tussen China en het Westen uitgewisseld. Men is het er steeds meer over 

eens dat er juist in de achttiende eeuw sprake was van een grootschalige kennisstroom van 

China naar Europa, waarbij technieken een belangrijk onderdeel vormden. Uit de studies naar 

de rol van de Jezuïetenorde en de VOC blijkt dat beide organisaties bijdroegen aan de 

verzameling van kennis over Azië, en dat zij elkaar in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw bovendien aanvulden door een uitwisseling van kennis en diensten. Met name 

betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren die in de zeventiende bestonden, zijn 

bestudeerd. Contact met geïnteresseerden is door historici alleen voor enkele individuele 

jezuïeten en VOC-dienaren beschreven. Verder zijn vooral netwerken van Europese geleerden 

onderzocht, die in de zeventiende eeuw de ontwikkeling van kennis vormgaven. In deze 

studies ontbreken de jezuïeten en VOC-dienaren.  

Systematisch onderzoek is echter nog niet gedaan naar de rol van jezuïeten en VOC-

dienaren in de kennisstroom van China naar Europa in de dynamische achttiende eeuw. Ook 

is ondanks de groeiende belangstelling voor sociaalhistorische aspecten van kennis tot nu toe 

weinig aandacht besteed aan de vorming van netwerken van individuele betrokkenen. Ik zal 

daarom onderzoek doen naar de betrekkingen van de jezuïeten en VOC-dienaren, en hun rol 

in de kennisstroom van China naar Europa in de periode van 1680 tot 1795. In de volgende 

paragraaf wordt de onderzoeksopzet uitgewerkt. 

 

Het onderzoek 

 

In de introductie van dit hoofdstuk zijn de thema’s van dit onderzoek kort behandeld. 

Vervolgens is beschreven wat de standpunten zijn in de geschiedschrijving over de 

uitwisseling van kennis tussen China en het Westen, en de rol van de Jezuïetenorde en de 

VOC hierin. In deze paragraaf zal uiteengezet worden wat het doel is van dit onderzoek, 

welke vragen gesteld worden, en welke uitkomsten verwacht worden.  

 

Doel 

 

De Jezuïetenorde beoogde uiteraard primair het katholieke geloof over de wereld te 

verspreiden terwijl de VOC in eerste instantie winstgevende handel najoeg en afdwong. In de 

dynamische vroegmoderne periode van wereldwijde kerstening en wereldhandel hadden de 

jezuïeten een sterke positie verworven in China, en dreven VOC-dienaren handel onder de 

vlag van één van de machtigste handelscompagnieën in Azië. Zij verzamelden ook kennis 

over Azië, en wisselden soms kennis en diensten met elkaar uit. Voor degenen die in Europa 

belangstelling hadden voor kennis over Azië, waren zowel jezuïeten als VOC-dienaren dan 

ook een waardevolle informatiebron. Zij waren dragers van kennis die bereid waren om tijd 
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en moeite te besteden aan de verzameling van kennis over Azië, en om deze te delen met 

anderen.  

In de zeventiende eeuw speelden de Jezuïetenorde en de VOC zoals we zagen een 

belangrijke rol in de verzameling en verspreiding van kennis over Azië. Hun betrokkenheid 

bij de kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680-1795 is daarentegen weinig 

bestudeerd terwijl deze kennisstroom toen juist bijzondere eigenschappen had. De 

kennisstroom van China naar Europa vond in deze periode op ongekend grote schaal plaats, 

doordat jezuïeten in China regelmatig contact hadden met Europese geïnteresseerden. Voor 

het versturen van hun brieven en pakketten vol kennis hadden zij de Europese handelaren 

nodig. VOC-dienaren waren hiervoor ruimschoots aanwezig, en enkelen van hen hadden 

bovendien zelf een grote belangstelling voor Chinese kennis. Hun onderlinge betrekkingen 

konden dus van betekenis zijn voor kennisstromen. 

Ook veranderde de positie van de Jezuïetenorde en de VOC in China en Europa 

geleidelijk in de achttiende eeuw. In China werden christenen in toenemende mate vervolgd, 

en werden buitenlandse handelaren steeds strenger gecontroleerd. In Europa groeide om heel 

andere redenen de onvrede over de Jezuïetenorde onder zowel geleerden als geestelijken, wat 

uiteindelijk in 1773 de opheffing van de Orde tot gevolg had. De VOC verloor haar 

monopoliepositie geleidelijk aan Europese concurrenten en werd in 1795 genationaliseerd.  

Jezuïeten en VOC-dienaren die in deze periode in China werkzaam waren, leefden in 

een tijd waarin zij soms moesten kiezen tussen het belang van de organisatie en van 

geïnteresseerden in Europa. Dit onderzoek kan zo inzicht bieden in de rol die de Jezuïetenorde 

en de VOC als ‘overzeese organisaties’ speelden in de kennisstroom van China naar Europa. 

Daarnaast kunnen we inzicht krijgen in de mate waarin ‘overzeese netwerken’ deze 

kennisstroom vormgaven, netwerken die ontstonden door de betrekkingen die jezuïeten en 

VOC-dienaren met elkaar en met geïnteresseerden aanknoopten.  

 

De onderzoeksaspecten van de kennisstroom: de vragen en de aanpak 

 

De hoofdvragen die in dit onderzoek centraal staan, luiden: wat was de rol van jezuïeten en 

VOC-dienaren in de kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680 tot 1795? En 

waarin verschilden zij in dit proces van elkaar of vertoonden zij overeenkomsten? Ik 

bestudeer hun rol in de kennisstroom door naar de betrekkingen te kijken die zij hadden met 

elkaar, met Chinezen en met Europese geïnteresseerden. De werkzaamheden en relaties van 

tien jezuïeten en vier VOC-dienaren worden onderzocht en vergeleken in de loop van de tijd. 

Hierin onderzoek ik de volgende aspecten, namelijk het soort kennis dat van China naar 

Europese geïnteresseerden werd gestuurd, de rol die religie speelde in betrekkingen tussen 

katholieke jezuïeten en veelal protestantse VOC-dienaren, en de rol van kennis in 

betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren. Ook kijk ik naar de manier waarop jezuïeten 

en VOC-dienaren in het beperkt toegankelijke China kennis verwierven. In de betrekkingen 

die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met Europese geïnteresseerden onderzoek ik de aard 

en omvang van het contact met geïnteresseerden, de mate waarin vragen van geïnteresseerden 

door hen werden beantwoord, en welke reputatie jezuïeten en VOC-dienaren genoten in de 

Republiek der Letteren. Deze aspecten van de kennisstroom worden onderzocht aan de hand 

van deelvragen, die nu beschreven zullen worden. 

 

Soorten kennis 

Allereerst bekijk ik de soorten kennis waarnaar in de loop van de tijd vraag was onder 

geïnteresseerden. Om een beeld te krijgen van hun interesses, en veranderingen hierin, zijn 

vragenlijsten die geïnteresseerden tussen 1684 en 1778 opstuurden of meegaven aan jezuïeten 

en VOC-dienaren, aan een kwantitatieve analyse onderworpen.  
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Om een indicatie te hebben van de soorten kennis die door jezuïeten en VOC-dienaren 

verworven werden, maak ik ook een analyse van in de loop van de achttiende eeuw 

verschenen publicaties van hun werk. Deze waren mogelijk een antwoord op de vragenlijsten. 

Kennis werd immers pas gepubliceerd als deze in de smaak viel. Het uitwisselen van kennis 

door middel van een publicatie was weliswaar een gangbare praktijk in de Republiek der 

Letteren, maar hiertoe moesten wel enkele obstakels overwonnen worden, zoals censuur, 

redactiewerk, of het vinden van een boekhandelaar. Publicaties vormden dus een krachtige 

uiting van bestaande interesses in Europa, en beschouw ik daarom als tenminste een 

gedeeltelijk antwoord op de vragenlijsten. In de publicaties zouden in dit geval dezelfde 

veranderingen in interesse, ofwel ‘trends’, te vinden moeten zijn als in de vragenlijsten. De 

deelvragen luiden als volgt: waar waren geïnteresseerden in Europa nieuwsgierig naar? En 

in hoeverre beantwoordden jezuïeten en VOC-dienaren aan de vraag van Europese 

geïnteresseerden?  

Uiteraard vormden de publicaties maar een gedeelte van de kennisstroom. De aard van 

de kennisstroom wordt daarom ook bestudeerd in de ongepubliceerde correspondentie van 

jezuïeten en VOC-dienaren. Andere onderdelen van de kennisstroom van China naar Europa 

bestonden uit curiosa, naturalia en prenten, waarvoor eveneens een grote belangstelling 

bestond. Deze objecten raakten verspreid over de vele kabinetten van Westerse geleerden en 

huishoudens, en moeten in dit onderzoek helaas buiten beschouwing blijven. 

 

Religie in betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren 

Zoals in de introductie beschreven werd, werkten jezuïeten en VOC-dienaren in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw soms samen. VOC-dienaren hadden belangstelling voor de 

kennis die jezuïeten hadden van overzeese gebieden. Jezuïeten waren op hun beurt 

pragmatisch in hun keuze voor vervoer van personen en brieven, en kozen soms voor een 

VOC-schip in plaats van een schip van een katholieke natie. In dit boek worden betrekkingen 

tussen hen in Azië en China onderzocht die gedurende de volgende decennia bestonden. Het 

was toen allesbehalve vanzelfsprekend dat jezuïeten en VOC-dienaren elkaar in Azië diensten 

bewezen, aangezien in de calvinistische Republiek het wantrouwen ten aanzien van jezuïeten 

groeide.
73

 Aan het eind van de zeventiende eeuw liepen de spanningen tussen jansenisten en 

jezuïeten op. Jezuïeten werden in de Republiek in toenemende mate vervolgd, en kregen in 

1708 en 1724 zelfs door de Staten van Holland en Utrecht een algehele verbanning 

opgelegd.
74

 Ook onder VOC-dienaren was een aversie tegen de jezuïeten merkbaar. Zo 

omschreef François Valentijn, die tussen 1685 en 1713 dominee was in Nederlands-Indië, in 

zijn wijdverspreide overzichtswerk Oud en Nieuw Oost-Indiën de gouverneur-generaal Joan 

Maetsuyker als een ‘looze en doortrapte vos’, waarvan ‘zommige willen (niet zonder grond) 

dat hij een Jesuit is’.
75

 Ten tijde van de groeiende vijandigheid ten aanzien van jezuïeten zou 

samenwerking met VOC-dienaren nog opvallender zijn. Ik onderzoek onder welke 

omstandigheden jezuïeten en VOC-dienaren in Azië met elkaar samenwerkten, en in hoeverre 

het religieuze conflict dat zich in de Republiek afspeelde, ook voelbaar was overzee. Hierbij 

wordt de vraag gesteld: in hoeverre speelde religie een rol in betrekkingen tussen jezuïeten en 

VOC-dienaren in Azië? 

Tussen circa 1680 en 1710 kwamen VOC-dienaren in enkele Nederlandse 

handelsposten in Azië meerdere keren in aanraking met jezuïeten. Gekeken is in hoeverre 

hierbij vormen van samenwerking bestonden, zoals vervoer van brieven, transport van 
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 Zie Davids, ‘Van VOC-mentaliteit’.  
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 Van Hoeck, Schets van de geschiedenis, 267. De jansenisten verwierpen de leer van de jezuïeten die in hun 

ogen te gemakkelijk sacramenten toedienden en te veel heiligen vereerden. 
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 Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën IVa, 298. 
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missionarissen op VOC-schepen en uitwisseling van informatie. Gegevens uit de officiële 

VOC-papieren en uit brieven van jezuïeten zijn hierbij naast elkaar gelegd.  

 

De doorgifte van kennis en de rol van VOC-dienaren 

Er is door Davids geconstateerd dat juist VOC-dienaren, in vergelijking met Franse en 

Engelse handelaren, hun diensten aan jezuïeten aanboden in ruil voor kennis van de jezuïeten. 

Met wie zouden zij dit beter kunnen doen dan met jezuïeten in China? De kennisstroom van 

China naar Europa was in de periode 1680-1795 groter dan ooit. Er waren in China veel 

geleerde jezuïeten aanwezig, die voor de doorgifte van hun brieven, pakketten en kennis 

handelaren nodig hadden. Jezuïeten konden zich hiervoor, en voor hun reizen per schip, in de 

periode 1680-1795 in toenemende mate tot Nederlandse handelaren richten. Bij aanvang van 

deze periode werkte een groepje Zuid-Nederlandse jezuïeten in China al enige tijd samen met 

incidenteel aanwezige VOC-dienaren. Vanaf 1729 verbleven VOC-dienaren jaarlijks in 

Kanton en Macao, om hier hun schepen in te laden. De Nederlandse handelaren konden op 

hun beurt profijt hebben van de sterke positie van de jezuïeten. Zowel jezuïeten als VOC-

dienaren waren in deze periode bovendien in grote mate afhankelijk van de beslissingen van 

de Chinese autoriteiten, waardoor zij in ‘hetzelfde schuitje’ zaten. Zij hadden daardoor 

mogelijk veel baat bij de uitwisseling van diensten en kennis. Ik onderzoek dan ook in 

hoeverre VOC-dienaren in China samenwerkten of kennis uitwisselden met jezuïeten die 

betrokken waren bij de kennisstroom van China naar Europa. Daarom wordt de vraag gesteld: 

in welke mate was er in de periode 1680-1795 sprake van samenwerking of uitwisseling van 

kennis tussen jezuïeten en VOC-dienaren in China? 

Ik bekijk tot welke handelaren jezuïeten in China zich in de periode 1680-1795 

richtten voor het versturen en ontvangen van hun brieven, boeken en middelen tussen China 

en Europa. In drie perioden van dertig tot veertig jaar zijn de verschillende routes die zij 

hiervoor gebruikten in kaart gebracht. In de correspondentie van de jezuïeten werd soms 

vermeld met welke schepen brieven en pakketten waren meegegeven. Ook kijk ik naar 

momenten waarop jezuïeten en VOC-dienaren met elkaar te maken kregen in Kanton en 

Macao en tijdens de twee Nederlandse gezantschappen naar Peking in 1686 en 1795. In de 

officiële VOC-papieren die voor de factorij Kanton werden opgesteld, en in persoonlijke 

documenten van VOC-dienaren, is gezocht naar gevallen waarbij samengewerkt werd met 

jezuïeten.  

 

Methoden van verwerving 

Het verwerven van kennis vereiste in China een bijzondere aanpak. Europeanen, of zij nu 

missionaris of handelaar waren, werden door de Chinese autoriteiten als één groep van 

buitenlanders beschouwd. De keizers bepaalden in grote mate de bewegingsvrijheid van 

Europese missionarissen en handelaren. Kangxi had in 1684 buitenlandse handelaren 

toestemming gegeven in Kanton te handelen, en had in 1692 het Edict van Tolerantie ten 

aanzien van christenen uitgevaardigd. De volgende keizers Yongzheng en Qianlong voerden 

daarentegen een strenger beleid in ten aanzien van missie en handel. Yongzheng verbande in 

1724 en 1732 vele christenen naar Kanton en Macao, en liet alleen jezuïeten met bepaalde 

expertise toe aan het hof. Qianlong legde in 1757 de buitenlandse handel in Kanton aan 

banden. Gedurende de achttiende eeuw veranderden de posities van de jezuïeten en VOC-

dienaren in China dus, wat zijn weerslag gevonden zal hebben in de kennisstroom die zij in 

gang zetten. Historicus Jürgen Osterhammel heeft een verband gelegd tussen de 

verslechterende positie van de jezuïeten in China, die ‘hauptstädtisch verengt’ raakten, en een 

afname van persoonlijke observaties.
76

 In lijn met de gedachtegang van Osterhammel kan 
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Osterhammel, Die Entzauberung Asiens, 100. 
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verondersteld worden dat manieren van kennisverwerving in China door de veranderende 

posities in de loop van de achttiende eeuw op zijn minst veranderden.
77

 Hieruit rijzen de 

volgende deelvragen: hoe werd kennis in China door jezuïeten en VOC-dienaren verworven? 

En welke veranderingen traden op in de tijd? 

 Verwerving van kennis kon in China dus alleen onder strikte voorwaarden 

plaatsvinden. China was dan ook als ‘contact zone’ even uniek als ‘asymmetrisch’, volgens de 

eerder genoemde typering van Pratt van vroegmoderne culturele uitwisseling. In lijn met de 

visie van Pratt zullen methoden van verwerving onderzocht worden door te kijken naar de 

mate waarin jezuïeten en VOC-dienaren met Chinezen samenwerkten, onderhandelden en 

zich aanpasten, en zich zo toegang verschaften tot Chinese kennis.
78

 

Missionarissen en handelaren waren een belangrijke informatiebron voor 

geïnteresseerden in Europa. De kennisstroom werd dan ook niet alleen door de Chinese 

context beïnvloed, maar kreeg ook vorm door de betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren 

hadden met Europese geïnteresseerden. Van deze betrekkingen worden de volgende aspecten 

onderzocht. 

 

Contact met Europese geïnteresseerden 

Jezuïeten speelden als docenten aan colleges, universiteiten en vorstenhoven een belangrijke 

rol in de geleerdenwereld. In Frankrijk waren zij bovendien soms als lid verbonden aan 

academies, of hadden de gerespecteerde functie van correspondent van een academie. In de 

loop van de tijd verslechterde de positie van de Jezuïetenorde in Frankrijk echter, totdat de 

Orde uiteindelijk in heel Europa werd opgeheven. De deelvraag die gesteld wordt, luidt: wat 

was de aard en omvang van de contacten die jezuïeten en VOC-dienaren in China hadden met 

Europese geïnteresseerden? En welke veranderingen traden op in de tijd? 

De contacten die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met geïnteresseerden in Europa 

worden bestudeerd aan de hand van enkele elementen van de eerder genoemde sociale 

netwerktheorie van Granovetter. Netwerken, toen en nu, onderscheiden zich volgens de 

theorie mede in de elementen ‘dichtheid’, ‘sterke of zwakke banden’, en ’aanzien’. Ik kijk dan 

ook naar het aantal contacten dat jezuïeten en VOC-dienaren hadden met geïnteresseerden en 

de totstandkoming en duurzaamheid van deze betrekkingen. Hierbij zal ik ook kijken in 

hoeverre het fenomeen van ‘de kracht van zwakke banden’ optrad. 

 

Vragen en antwoorden 

In de tijd waarin Europeanen nieuwe gebieden ontdekten, bestond er in Europa al een gerichte 

vraag naar kennis hierover. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw stelden Spaanse 

ambtenaren vragenlijsten op om het besturen van Spaans Amerika te bevorderen. Vele vragen 

over de lokale geografie, natuurhistorie, cultuur, religie, krijgswezen, en zelfs inheemse 

boeken, werden systematisch door onderdanen in de Nieuwe Wereld beantwoord.
79

 VOC-

gezaghebbers stuurden sinds 1670 eveneens vragenlijsten naar haar kantoren in Azië, met 

vergelijkbare onderwerpen, maar ook vragen van commerciële waarde.
80

 Ook onafhankelijke 
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reizigers verzamelden kennis, en deden dit lange tijd volgens een verzameling van bepaalde 

reisinstructies, de Ars Apodemica.
81

 Met de opkomst van academies in Europa in de late 

zeventiende eeuw kreeg de vraag naar nieuwe kennis een ander karakter. Vragenlijsten 

werden nu vaak door leden van een academie of genootschap opgesteld en verstuurd. Zoals 

we hebben gezien, stelde Leibniz een gedetailleerde vragenlijst samen voor de jezuïeten in 

China. Hier was in 1684 een vragenlijst aan vooraf gegaan die geleerden van de koninklijke 

academie in Parijs hadden meegegeven aan vijf Franse jezuïeten.
82

  

Harris merkte over de Jezuïetenorde op dat ‘Society’s sustained scientific interests 

were in part ... a reflection of the learned interests of its target clientele’.
83

 Het behagen van 

geïnteresseerden was ook volgens Mokyr in de vroegmoderne tijd een belangrijke motivatie 

om kennis te verzamelen. We weten nog weinig van het effect van deze vraag van 

geïnteresseerden op de kennisstroom. Landry-Deron heeft gemeend dat de vragenlijsten van 

de koninklijke academie en van Leibniz niet onmiddellijk beantwoord werden, maar wel op 

de lange termijn. Volgens haar bestond Du Halde’s vierdelige Description de la Chine uit 

1735 namelijk uit traktaten van jezuïeten waarin heel adequaat antwoord gegeven werd op 

delen van deze vragenlijsten.
84

 Deze beide vragenlijsten zijn bekend, maar het langdurige 

bestaan van andere vergelijkbare lijstjes nauwelijks. Op basis van het bestaan van meerdere 

vragenlijsten voor jezuïeten en VOC-dienaren in de gehele onderzoeksperiode kan 

verondersteld worden dat verwerving van Chinese kennis in grote mate tot stand kwam als 

antwoord op deze vragen. De deelvraag over de relatie tussen de vragen van geïnteresseerden 

en de antwoorden van hun correspondenten, luidt dan ook: in hoeverre gaven vragen van 

geïnteresseerden de kennisstroom vorm? En welke veranderingen traden op in de tijd?  

 In briefwisselingen die de jezuïeten en VOC-dienaren voerden met geïnteresseerden in 

Europa wordt gekeken in welke mate er vragen gesteld werden, en hoe snel of precies deze 

vragen beantwoord werden. 

 

De reputatie 

De reputatie speelde een grote rol in de uitwisseling van kennis in de Republiek der Letteren. 

In Europa vonden sommigen dat de jezuïeten te positief waren over China, en dat handelaren 

daarentegen weer te oppervlakkige kennis over China verzamelden. In de aanloop naar de 

ontbinding van de Jezuïetenorde kan verondersteld worden dat de reputatie van jezuïeten 

hieronder te lijden had. Deze laatste deelvraag luidt: welke reputatie hadden jezuïeten en 

VOC-dienaren in Europa? En welke veranderingen traden op in de tijd? 

 Het aanzien van jezuïeten en VOC-dienaren onder geïnteresseerden zal blijken uit de 

mate waarin bijdragen van jezuïeten en VOC-dienaren in geleerde publicaties werden 

opgenomen. Ook wordt in de briefwisselingen met geïnteresseerden gezocht naar 

beoordelingen die gegeven werden van het werk van jezuïeten en VOC-dienaren. Ook zegt 

het contact met geïnteresseerden iets over de waardering van de verzamelaars, en hun positie 

in de Republiek der Letteren. 

 

                                                                                                                                                         
apothekers en chirurgijns op de vloot van veertien schepen betreffende het verzamelen of natekenen van 
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Afbakening in tijd en ruimte en invalshoeken 

 

De bouwstenen van dit sociaalhistorische onderzoek naar de kennisstroom van China naar 

Europa worden gevormd door de zojuist beschreven zeven deelaspecten. Deze kennisstroom 

heb ik grotendeels kwalitatief onderzocht, en de verschillende onderzoeksaspecten worden 

vanuit een lange termijn perspectief benaderd. De bijdragen die jezuïeten en VOC-dienaren 

leverden aan de kennisstroom worden bovendien onderling vergeleken. Wanneer Chinezen 

betrokken waren bij de kennisstroom, zal hun rol opgenomen worden in de analyse. Hiermee 

wordt zoveel als mogelijk, dat wil zeggen voor zover het proces in Westerse bronnen 

traceerbaar is, beoogd een mondiale geschiedenis van de kennisstroom te schrijven. 

 Ik analyseer de ontwikkelingen die hierin plaatsvonden in een periode waarin de 

posities van de Jezuïetenorde en de VOC in China en in Europa veranderden. Het onderzoek 

start rond 1680 toen jezuïeten en VOC-dienaren in en rondom China nog veel invloed hadden, 

en de analyse eindigt met de ontbinding van de Jezuïetenorde en de VOC aan het einde van de 

achttiende eeuw.  

 

‘Praktische kennis’ 

In de periode van ongeveer 1680 tot 1795 zochten geïnteresseerden voor het eerst op 

regelmatige basis contact met jezuïeten en VOC-dienaren in China, wat leidde tot een 

groeiende kennisstroom van China naar Europa. De kennis die verworven werd, bestond voor 

een groot gedeelte uit kennis van Chinese taalkunde, geschiedenis, politiek, kunst en filosofie, 

in dit onderzoek als ‘proto-sinologie’ aangeduid.
85

 De kennis over China die in de 

zeventiende eeuw in de Lage Landen circuleerde, behoorde vooral tot dit type kennis. Deze 

kennis was ten tijde van de Verlichting nog steeds een belangrijk onderwerp van discussie, en 

werd onder andere gebruikt in het debat over de oorsprong van de mens. Deze discussies 

overschaduwden echter de grote belangstelling die ook bestond voor ‘praktische’ Chinese 

kennis, zoals ik het noem. Leibniz had veel belangstelling voor deze ‘nuttige kunsten en 

ambachten van de dagelijkse praktijk’, en hij was niet de enige in Europa. Deze interesse voor 

‘praktische kennis’ bestond onder geïnteresseerden, maar ook onder jezuïeten en VOC-

dienaren. Jezuïeten schreven hierover traktaten, naast hun vertalingen van filosofische en 

literaire Chinese werken. Bovendien arriveerden in de loop van de achttiende eeuw jezuïeten 

in China die beter onderlegd waren in deze toegepaste kennis dan in theoretische 

onderwerpen. VOC-dienaren hadden voor hun scheepvaart en voor de lokale handel vooral 

interesse voor toegepaste kennis zoals plaatsbepalingen en geneeswijzen. De belangstelling 

van de Chinese keizers en hun onderdanen was in grote mate gericht op Westerse technieken. 

De focus van dit onderzoek ligt dan ook bij de ‘praktische kennis’ die door jezuïeten en VOC-

dienaren naar Europa werd verstuurd, en een groot deel vormde van de kennis die van China 

naar Europa stroomde. In Hoofdstuk 1 zal worden uitgelegd wat ik precies versta onder 

‘praktische kennis’. 

 

Tien jezuïeten en vier VOC-dienaren 

Veel jezuïeten die in China werkzaam waren, droegen bij aan het verzamelen en publiceren 

van kennis. Sinds de komst van de Franse jezuïeten nam deze betrokkenheid een nog niet 

eerder vertoonde vorm aan. Uit deze ‘wetenschappelijk actieve’ jezuïeten is een selectie 

gemaakt van tien jezuïeten op basis van hun kennis van China, hun betrekkingen met 

geïnteresseerden in Europa, of hun bijzondere rol in de kennisstroom.  
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Claudio Filippo Grimaldi behoorde tot de Portugese missie, werd rond 1700 door de 

geleerde Leibniz beschouwd als een belangrijke informatiebron over China en had contact 

met VOC-handelaren. François Xavier Dentrecolles en Dominique Parrenin bouwden rond 

dezelfde tijd mede de kersverse Franse missie op, en waren grote kenners van bepaalde 

Chinese kennis. Twintig jaar later kwam de Franse jezuïet Antoine Gaubil de missie 

versterken met zijn grote kennis van de astronomie en zijn vruchtbare correspondentie met 

geïnteresseerden in Europa. Pierre D’Incarville was vanaf ongeveer 1740 één van de weinige 

jezuïeten die onderlegd was in de botanie en experimenteel onderzoek, en wist aan het 

Chinese hof hierover veel kennis te verzamelen. De Duitse jezuïet Augustin von Hallerstein, 

in dit boek het vaker gebruikte Hallerstein genoemd, behoorde in dezelfde periode tot de 

Portugese missie, had een belangrijke positie in China en kende veel geïnteresseerden in 

Europa. Jean-Joseph-Marie Amiot, Pierre-Martial Cibot, François Bourgeois en de Chinese 

jezuïet Étienne Yang waren vanaf 1765 correspondenten van de Franse minister en maakten 

de grootste kennisstroom mogelijk van de achttiende eeuw.  

Van de VOC-dienaren waren er slechts drie die in China kennis verzamelden, namelijk 

Ulrich Gualtherus Hemmingson, Jean Paul Certon en Andreas Everardus Van Braam 

Houckgeest. In Europa was VOC-bewindhebber Nicolaes Witsen de enige die bijdroeg aan de 

kennisstroom. Zij maken allen deel uit van dit onderzoek. 

 

Indeling van het boek 

 

In Hoofdstuk 1 wordt de kwantitatieve analyse gemaakt van verschillende soorten ‘praktische 

kennis’, die voorkwamen in vragenlijsten en publicaties.  

Hoofdstuk 2 gaat over de samenwerking tussen jezuïeten en VOC-dienaren in Azië. In 

Nederlandse handelsposten in India, Malakka, op Kaap de Goede Hoop en in Batavia 

ontmoetten zij elkaar in de periode tussen circa 1680 en 1710 regelmatig. Deze ontmoetingen 

geven inzicht in de factoren die een rol speelden in betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-

dienaren. Ook de samenwerking in en rondom China in deze periode komt aan bod.  

Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens momenten van samenwerking en kennisuitwisseling 

in Kanton en Macao in de periode tussen 1680 en 1795, waarin jezuïeten op grote schaal 

kennis over China naar Europa verstuurden. Hoofdstuk 2 en 3 geven tezamen een beeld van 

de betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren en de rol die religie en kennis hierin 

speelden.  

In de rol die jezuïeten en VOC-dienaren in de periode van ongeveer 1680 tot 1795 

speelden in de kennisstroom heb ik drie fasen onderscheiden. In de eerste fase, van 1680 tot 

1725, waren enkele netwerken in opkomst. In de volgende fase kwamen deze internationale 

netwerken tot bloei, en in de derde fase ontstonden er vanaf 1765 netwerken die meer langs 

nationale lijnen liepen. Deze drie fasen worden beschreven in respectievelijk de hoofdstukken 

4 tot en met 6.  

In Hoofdstuk 4 wordt de kennisstroom onderzocht waarbij Leibniz een spilfiguur was. 

Hij hoopte een grootschalige uitwisseling van kennis te realiseren tussen de Chinese en 

Europese beschaving, waarbij zowel jezuïeten als VOC-dienaren heel nuttig konden zijn. Aan 

het netwerk van Leibniz namen tussen circa 1689 en 1715 dan ook de Italiaanse jezuïet 

Grimaldi, de eerste Franse jezuïeten in China en VOC-bewindhebber Nicolaes Witsen deel. 

Ondertussen was de oprichting van de Franse missie in China in volle gang. De 

werkzaamheden van twee andere Franse jezuïeten, Dentrecolles en Parrenin, worden 

eveneens bestudeerd. Hun betrokkenheid bij de kennisstroom biedt inzicht in de lokale 

omstandigheden waarin deze kennisstroom gestalte kreeg.  

In Hoofdstuk 5 worden de werkzaamheden bestudeerd van de Franse jezuïeten Gaubil, 

D’Incarville en de Duitse jezuïet Hallerstein. Beide Franse jezuïeten waren werkzaam in 
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China tussen 1723 en 1759, en Hallerstein van 1739 tot 1773. Zij onderhielden afzonderlijk 

maar ook samen betrekkingen met verschillende Europese geïnteresseerden, onder wie de 

secretarissen van de academies van Parijs en Sint Petersburg en de Royal Society van Londen. 

Ook nam de Beierse jonkvrouw Maria Theresia von Fuller-Wellenburg enige tijd deel aan dit 

netwerk. 

In Hoofdstuk 6 wordt het netwerk rondom de Franse geleerde en minister Henri-

Léonard Bertin beschreven, waaraan de Franse jezuïeten Amiot, Cibot, Bourgeois en de 

Chinees Yang in de periode 1765-1795 aan deelnamen. Deze grootschalige kennisuitwisseling 

vond plaats ná de verdrijving van de jezuïeten uit Frankrijk, en ten tijde van de opheffing van 

de Orde in 1773. Ook leverden toen drie VOC-dienaren die in deze zelfde periode in Kanton 

werkten, een bijdrage aan de kennisstroom. Hemmingson, Certon en Van Braam waren in 

Kanton actief betrokken bij de verzameling van kennis. Hemmingson en Certon namen deel 

aan het netwerk van de Nederlandse verzamelaar Theodore Royer. Van Braam ontwikkelde 

een eigen netwerk in de Republiek en in de Verenigde Staten.  

 

Beschrijving van de gebruikte bronnen 

 

In dit onderzoek worden voor het eerst bronnen van missionarissen en handelaren op een 

systematische manier met elkaar gecombineerd en geïntegreerd. Tussen de geschriften die 

jezuïeten en VOC-dienaren in en rondom China naar Europa stuurden, bestonden grote 

verschillen in omvang, aard en reikwijdte. De brieven die jezuïeten in China schreven, 

stuurden zij niet alleen aan elkaar en aan hun superieuren, maar ook naar Europese 

geïnteresseerden. Hierin werd het missiewerk beschreven, en werd ook kennis over China 

vastgelegd. Deze brieven werden door jezuïeten uitgegeven in enkele periodieken. Ook 

geïnteresseerden publiceerden een deel van deze brieven in hun periodieken. De brieven van 

de VOC-dienaren waren daarentegen vooral officiële handelsdocumenten. Deze waren vooral 

bestemd voor de VOC-bewindhebbers en werden niet uitgegeven. Wel brachten enkele VOC-

dienaren die deelnamen aan gezantschappen naar het Chinese hof reisverslagen uit, waarin zij 

Chinese gewoonten en kennis beschreven. Ondanks deze verschillen geven de bronnen een 

goed beeld van de rol die jezuïeten en VOC-dienaren speelden in de kennisstroom van China 

naar Europa, en overeenkomsten en verschillen hierin. Bovendien werpen de brieven van de 

jezuïeten en VOC-dienaren tezamen een nieuw licht op de factoren die van belang waren in 

deze kennisstroom.  

Niet in alle bestudeerde bronnen heb ik antwoorden gevonden op de vragen. Hierdoor 

heb ik keuzes moeten maken met betrekking tot het gebruik van het bronmateriaal, en heb ik 

bepaalde accenten moeten aanbrengen. Hoe deze werkwijze het onderzoek heeft 

vormgegeven, wordt uitgebreider beschreven in Bijlage A. 

 

Manuscripten  

In het centrale archief van de Jezuïetenorde in Rome, het Archivum Romanum Societas Iesu, 

heb ik brieven bestudeerd die jezuïeten in en rondom China aan hun superieuren en 

ordegenoten schreven. Verder zijn briefwisselingen bestudeerd die jezuïeten en 

geïnteresseerden met elkaar voerden. De ongepubliceerde correspondentie met minister Bertin 

en zijn netwerk, die in twee archieven in Parijs te vinden is, is in dit onderzoek grotendeels 

onderzocht. Van de andere bestudeerde correspondenties tussen jezuïeten en Europese 

geïnteresseerden bestaan enkele uitstekend gedocumenteerde bronpublicaties.
86

  

Om de nevenactiviteiten van VOC-dienaren in kaart te brengen, zijn de documenten 

van de factorij Kanton onderzocht in het archief van de VOC in Den Haag. Hiervan bleken de 
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‘dagregisters’ een gedetailleerd beeld te geven van de dagelijkse praktijk rondom de factorij 

in Kanton van 1729 tot 1795, en bleken de ‘uitgaande stukken’ aanvullende informatie te 

bieden over de aanwezigheid van alle Europese handelaren.
87

 Ook de ‘Overgekomen brieven 

en papieren uit China’, de ‘Dagregisters van Batavia’ en het ‘Nederlandsch-Indisch 

Plakaatboek’, waarvan bronpublicaties bestaan, bevatten aanvullende informatie. Ten slotte is 

de correspondentie die VOC-bewindhebber Witsen voerde met de Nederlandse geleerde 

Cuper en de Duitse geleerde Leibniz bestudeerd, alsmede een brief van VOC-dienaar Certon 

en de Haagse verzamelaar Royer. 

Betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren konden in enkele gevallen vanuit het 

perspectief van beide partijen onderzocht worden. In het centrale archief van de 

Jezuïetenorde, het ARSI in Rome, heb ik enkele brieven gevonden waarin geschreven werd 

hoe de doorgifte van brieven en goederen geregeld werd in Kanton. In sommige gevallen was 

de VOC hierbij betrokken. Soms werd hierover ook in de officiële stukken van de VOC 

gerapporteerd. Missionarissen van de Propaganda Fide, de apostolische missie van de paus, 

waren een enkele keer op de hoogte van het verblijf van jezuïeten in VOC-handelsposten, en 

rapporteerden hierover aan hun superieuren in Rome. Ook deze brieven behoren tot het 

onderzoeksmateriaal, en vormen een aanvulling op de brieven van jezuïeten.  

 

Gedrukte bronnen 

Een groot deel van de brieven waarin jezuïeten Chinese kennis behandelden, werd meteen 

gepubliceerd. De Lettres édifiantes et curieuses de la Chine gaven de jezuïeten zelf uit. Deze 

brieven bevatten behalve informatie over het missiewerk, ook vaak invloedrijke traktaten over 

Chinese kennis. Aangezien dit periodiek tussen 1702 en 1776 verscheen, biedt dit werk 

inzicht in de kennisstroom van China naar Europa over langere tijd. Enkele gepubliceerde 

reisverslagen van de eerste Franse jezuïeten die in China werkten, namelijk die van Guy 

Tachard en Joachim Bouvet, bevatten ook bruikbare gegevens.  

Een ander deel van de verzamelde kennis van jezuïeten verscheen in de periodieken 

van de academie van Parijs, de Histoires de l’Académie Royale des Sciences, van Sint 

Petersburg, en van de Royal Society, de Philosophical Transactions. Ook werd werk 

besproken in recensies (‘comptes rendus’) in het Journal des Sçavans, dat onder leden van de 

Republiek der Letteren toonaangevend was. Deze bronnen zijn gebruikt om de verspreiding 

en ontvangst van het werk van jezuïeten te onderzoeken. De Mémoires concernant les Chinois 

die onder leiding van minister Bertin tussen 1776 en 1792 werden uitgegeven, bevatten 

bovendien veel traktaten waarin zeer uiteenlopende soorten kennis, en de verwerving ervan, 

werden behandeld.  

De VOC-dienaar Van Braam gaf een verslag uit van het gezantschap naar Peking in 

1794, waarin hij ruimschoots de aandacht schonk aan Chinese kennis. Verder behoren de 

gedrukte plakkaten van de VOC, met name verordeningen, tot het bronmateriaal. Van Van 

Braam verschenen enkele traktaten in de Verhandelingen van de Haarlemse ‘Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen’. Ook de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap 

der Kunsten en Wetenschappen, dat zijn bestaan mede aan VOC-dienaren dankte, 

behandelden aspecten van Chinese kennis, en vormen daarom een onderdeel van deze studie.  
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Hoofdstuk 1 

De Jezuïetenorde, de VOC en kennis over China  
 

 

In dit hoofdstuk worden de spelers en thema’s van het onderzoek geïntroduceerd. In de eerste 

paragraaf worden de hoofdrolspelers in dit onderzoek de Jezuïetenorde en de VOC besproken. 

Hoe zaten de organisaties in elkaar, en wat was het beleid in het algemeen en ten aanzien van 

de verzameling van kennis? Ook worden de posities van beide organisaties in en rondom 

China in de periode 1680-1795 beschreven. Als jezuïeten en VOC-dienaren met elkaar 

samenwerkten, vond dit grotendeels plaats in Kanton en Macao. Hun activiteiten in deze 

Chinese steden worden dan ook in het laatste onderdeel van deze paragraaf besproken. 

In de tweede paragraaf komt hun betrokkenheid bij de kennisstroom van China naar 

Europa aan bod. Nu we weten dat er in de achttiende eeuw een grootschalige kennisstroom 

bestond van China naar Europa, rijst de vraag waar deze kennis zoal uit bestond. De 

belangrijkste elementen van kennis in China en Europa, enkele ontwikkelingen hierin, en de 

rol die wetenschappelijke instituties speelden, worden daarom naast elkaar gezet.  

Vervolgens komt in de laatste paragraaf de bijdrage die jezuïeten en VOC-dienaren 

leverden aan de kennisstroom aan bod. Van de verschillende soorten kennis die jezuïeten en 

VOC-dienaren verzamelden en die deel vormden van vragenlijsten en publicaties over China, 

is een kwantitatieve analyse gemaakt. De vragenlijsten van Europese geïnteresseerden geven 

een beeld van trends die bestonden in de belangstelling voor Chinese kennis. De door 

jezuïeten en VOC-dienaren verzamelde kennis die in gepubliceerde vorm verspreid werd, is 

ook op deze wijze in kaart gebracht. Door de soorten kennis te vergelijken die in de 

vragenlijsten en de publicaties voor kwamen, wordt duidelijk in hoeverre de verzamelde 

kennis in publicaties aan de vraag voldeed.  

 

1.1 Organisatie en positie 
 

De Jezuïetenorde en de VOC waren beide goed functionerende overzeese organisaties die een 

sterk centraal bestuur hadden, en een efficiënt aangestuurde communicatie. Beide organisaties 

wisten in China lange tijd een sterke positie te behouden tussen andere orden en 

handelscompagnieën. In de loop van de achttiende eeuw veranderden echter de posities van 

de Orde en de VOC in en rondom China. Voor beide organisaties wordt nu beschreven hoe zij 

georganiseerd waren, hoe hun positie in China veranderde, en wat hierdoor de 

omstandigheden waren waarin de individuele leden in Kanton en Macao leefden.  

 

De Jezuïetenorde 

 

Organisatie 

In de periode waarin de Contrareformatie in volle gang was, werd onder goedkeuring van de 

paus in 1540 de katholieke Societas Iesu opgericht. De Jezuïetenorde werd in Rome bestuurd 

door de generaal-overste, en was verder opgebouwd uit vijf Assistenties. Deze administratieve 

regio’s werden elk door een assistent van de generaal beheerd, en vielen samen met de vijf 

territoria van Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en de Duitse staten. De Assistenties waren 

weer ingedeeld in provincies, waar in honderden steden de vele scholen, kerken en huizen van 

de jezuïeten te vinden waren.
88

 De oprichter van de Orde, Ignatius van Loyola, richtte de 

aandacht op het opbouwen van een overzeese missie. Net als de bedelorden van de 

franciscanen en de dominicanen, hadden de jezuïeten dan ook de taak de wereld in te gaan om 
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zielen te redden en het katholieke geloof te verspreiden. Onder jezuïeten was de motivatie 

hiervoor zo groot dat de Jezuïetenorde de enige orde was die zelden missionarissen moest 

ronselen voor de overzeese missie. Deze sterke motivatie kwam voort uit onder meer de 

privileges die de paus schonk, zoals volle aflaten, maar vooral uit de belofte van verlossing. 

Ook wereldse motieven zoals reislustigheid speelden een rol, maar in mindere mate.
89

  

De organisatie van de Jezuïetenorde had een uitzonderlijk karakter doordat deze in 

grote mate gericht was op het geven van onderwijs. In vele steden in Europa bevonden zich 

colleges van de jezuïeten. Van het curriculum was de astronomie altijd een centraal onderdeel 

geweest. Dit was een gevolg van de strijd tussen katholieken en protestanten. De studie van de 

sterren was in de wereld van de geestelijken voor het eerst ingezet door de Lutherse 

hervormer Philippe Melanchthon, die meende dat God zich onder andere openbaarde in de 

natuurverschijnselen. Door middel van de interpretatie van overstromingen, wonderen of 

dromen konden voorspellingen gedaan worden over Gods plan.
90

 Om de tegenaanval te 

openen op de protestantse astrologen, implementeerde de jezuïet Christopher Clavius 

vervolgens wiskunde en astrologie in het onderwijs van het college van Rome.
91

 Zo werden 

astronomie en wiskunde de belangrijkste elementen van de Ratio Studiorum. Met behulp van 

de wiskundige theorie werden metingen en experimenten gedaan op de gebieden van de 

astronomie, geometrie, optica, mechanica en muziekleer. Deze vorm van educatie bracht een 

‘jezuïet-wetenschapper’ voort, die getraind was in het doen van metingen en het construeren 

van optische en astronomische instrumenten. Mede hierdoor ontwikkelden jezuïeten ook 

expertise in toegepaste technologie.
92

 De educatie die jezuïeten genoten bestond daarnaast uit 

Aristoteliaanse natuurfilosofie. 

Jezuïeten onderwezen niet alleen studenten van de colleges en universiteiten, maar ook 

aan aristocraten en geleerden die deelnamen aan de Republiek der Letteren.
93

 De Orde leverde 

zodoende een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, en is zelfs het ‘eerste 

wetenschappelijke genootschap’ van Europa genoemd.
94

 Een andere taak van de jezuïeten 

bestond uit het leggen van contact met de vorstenhoven, waar de gulle geldschieters te vinden 

waren. Ook aan het hof traden jezuïeten op als leermeester, en waren zij vaak de biechtvader 

van de vorst. De drie apostolaten ‘overzeese missie’, ‘onderwijs’ en ‘vorstenhoven’ werden 

ontplooid onder het motto ‘verover de wereld via de wereld’ en vormden de pijlers van de 

Orde.
95

  

De uitvoering van deze taken vereiste een goed georganiseerde administratie. De Orde 

ontwikkelde dan ook een gestroomlijnde correspondentie tussen de vergelegen gebieden en 

het centrale bestuur in Rome.
96

 Binnen de orde bestond tussen de leden en het bestuur een 

interne, vertrouwelijke correspondentie, waarop de organisatie haar besluitvorming baseerde. 

In Rome werden deze brieven en traktaten doorgaans eerst beoordeeld door een commissie 

van vijf censoren, de ‘revisores generales’, die elk een Assistentie van de Orde 

vertegenwoordigden.
97

 Ook ontstond al in de eerste decennia van het bestaan van de orde een 

regelmatige correspondentie tussen de missionarissen onderling. Deze diende om ‘de harten te 
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verenigen’, en was van grote invloed op de kennis over andere werelddelen.
98

 De waarde van 

deze stichtende correspondentie voor het imago van de Orde werd het bestuur al snel 

duidelijk. Onder lezers van buiten de Orde bleek een grote nieuwsgierigheid te bestaan voor 

de vergelegen delen van de wereld. Daarom begon Ignatius al in de jaren veertig en vijftig van 

de zestiende eeuw missionarissen in India aan te sporen kennis van de lokale natuur en cultuur 

in brieven vast te leggen. Brieven werden vervolgens door de jezuïeten gedrukt en via 

boekhandelaren verkocht. Deze publicaties groeiden zo uit tot een nieuw genre, een 

informatief jezuïeten-periodiek.  

De Franse tak van de jezuïetenmissie in Azië gaf tussen 1702 en 1776 vrijwel jaarlijks 

de Lettres édifiantes et curieuses uit, waarin brieven en fragmenten werden afgedrukt vol 

informatie over Aziatische rijken en over de voortgang van de Franse jezuïetenmissie aldaar. 

Deze delen werden in meerdere landen uitgegeven. Zo raakte ook de Duitse variant hiervan, 

de Neue Weltbott, wijdverspreid. De Franse jezuïeten publiceerden daarnaast tussen 1701 en 

1767 het meer wetenschappelijk georiënteerde maandelijkse periodiek Mémoires de Trévoux, 

dat als tegenhanger van het veelgelezen seculiere Journal des Sçavans door de jezuïeten in het 

leven was geroepen.
99

 In dit periodiek werden, net als in andere periodieken van de achttiende 

eeuw, nieuwe werken aangekondigd en beschreven. Hoewel Encyclopedisten dit periodiek 

sarcastisch een ‘periodiek voor monniken’, noemden, richtte de geleerde Montesquieu zich 

bijvoorbeeld voor het verspreiden van een ‘Erratum’ van zijn De l’esprit des lois onder andere  

tot de Mémoires de Trévoux.
100

 Uit een statistische analyse van de inhoud van dit periodiek, 

en van het totaal aantal publicaties dat door jezuïeten uitgegeven werd, is gebleken dat 

gedurende de achttiende eeuw brieven over theologie afnamen, en dat de traktaten over 

natuurwetenschappen toenamen.
101

 De jezuïeten namen kortom in Europa actief deel aan de 

geleerde wereld. Hoe was hun positie gedurende de achttiende eeuw in het missiegebied 

China? 

 

De missie in China 

Binnen de Orde was China een vice-provincie van de provincie Japan, en samen vielen zij 

onder de Portugese Assistentie. Niet alleen Portugese jezuïeten, maar ook jezuïeten uit 

bijvoorbeeld Italië, de Zuidelijke Nederlanden en Duitse staten, reisden naar China en 

behoorden daarom tot de Portugese missie. Wanneer zij eenmaal uitgekozen waren om naar 

China gezonden te worden, waren zij gehoorzaamheid verschuldigd aan de Portugese 

koning.
102

 Sinds 1493 gold namelijk de ‘Padroado’, een regeling waarbij de Portugese koning 

van de paus de verantwoordelijkheid had gekregen over de administratie van de geestelijken 

in de Portugese gebieden in Azië.
103

  

De jezuïeten van de Portugese missie hadden in de zeventiende eeuw een sterke positie 

verworven in China.
104

 Mede door zich in bepaalde mate aan te passen aan de Chinese 

gewoonten, hadden zij meer dan honderdduizend Chinezen tot het christendom weten te 

bekeren. Het college van Macao was hierbij het centrum waar missionarissen van de 

Portugese missie aankwamen of vanaf daar weer verder reisden naar missieposten in Tonkin, 
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Cochinchina, Siam en Cambodja. Het college ontving vele missionarissen uit Europa, die hier 

de Chinese taal en gewoonten leerden. Het Portugese schiereiland Macao was voor hen 

bovendien een veilige haven, en de locatie voor de doorgifte van geld en middelen voor de 

missie.
105

 In de decennia rondom de eeuwwisseling vonden echter grote veranderingen plaats 

in zowel Europa als China. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw kregen steeds meer missionarissen van andere 

reguliere orden, zoals de dominicanen en franciscanen, en seculiere priesters toestemming van 

de paus om missiewerk te verrichten in Azië.
106

 De seculiere priesters werden door de Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide in Rome, vanaf nu Propaganda Fide genoemd, en de 

‘Société des Missions Étrangères’ in Parijs uitgezonden. Zij waren gehoorzaamheid 

verschuldigd aan de bisschoppen in Azië, die inmiddels niet alleen in Goa, maar ook in 

Tonkin, Cochinchina, Peking en Nanking een bisdom bestuurden.
107

 Hoewel ook de jezuïeten 

deze bisschoppen in Azië dienden te gehoorzamen, beriepen zij zich regelmatig op de 

verworven rechten van hun eigen Orde. De spanning tussen jezuïeten en missionarissen onder 

gezag van de Propaganda Fide nam hierdoor toe, wat tot gevolg had dat jezuïeten uit onder 

andere Tonkin en Cochinchina door de paus teruggeroepen werden naar Rome.
108

 Door de 

komst van dominicanen en franciscanen in China barstte bovendien een felle discussie los 

onder zowel missionarissen in China als geestelijken in Europa over de manier waarop 

Chinese riten benaderd moesten worden. De jezuïeten beschouwden Chinese rituelen zoals 

het vereren van Confucius en de voorouders van de Chinezen niet als een religieuze maar als 

een politieke of sociale handeling. Het getuigde in hun ogen slechts van respect dat 

gekerstende Chinezen deze rituelen konden voortzetten. Franciscanen en dominicanen in 

China daarentegen verwierpen deze ‘verafgoding’, en overtuigden ook geestelijken in Europa 

van de verwerpelijkheid van de methode van aanpassing van de jezuïeten.
109

 De Chinese 

ritencontroverse bereikte in de achttiende eeuw haar hoogtepunt en zou de genadeklap zijn 

voor de reputatie van de Orde in Europa.  

Er ontstond ook grote onrust onder de jezuïeten in China toen er rond 1680 voor het 

eerst Franse seculiere priesters arriveerden van de door Lodewijk XIV opgerichte Société des 

Missions Étrangères. De komst van een groep Franse jezuïeten in 1685 die eveneens namens 

de Franse koning reisden, baarde hen nog meer zorgen. De Franse koning was druk bezig om 

zoveel mogelijk kennis over de wereld te verzamelen om zijn rijk uit te kunnen breiden. De 

Franse jezuïeten in China en India zouden hierin een belangrijke rol gaan spelen.
110

 De Franse 

jezuïeten maakten met hun geografische kennis een grote indruk op keizer Kangxi, en 

mochten hun eigen missie oprichten, onafhankelijk van de missie van de Portugese tak van de 

Orde. Het waren overigens jezuïeten van de Portugese missie geweest, die hiertoe de aanzet 

gegeven hadden. De Zuid-Nederlandse Ferdinand Verbiest had gevraagd om nieuwe jezuïeten 

die goed opgeleid waren in de astronomie en wiskunde. Een van zijn collega’s, de Zuid-

Nederlandse jezuïet Philippe Couplet, overhandigde tijdens zijn reis door Europa het verzoek 

van Verbiest aan de Franse jezuïet Jean de Fontaney. Deze Franse missionaris werkte op dat 

moment samen met twee astronomen van het observatorium van Parijs, en was dus een zeer 

geschikte kandidaat voor het versterken van de missie in China. Door het bezoek van een 

Siamees gezantschap aan het Franse hof werd bovendien direct besloten tot het uitrusten van 
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een Frans gezantschap naar Siam. Hierbij mochten zes jezuïeten zich aansluiten, die als 

‘mathématiciens du roi’ onder leiding van De Fontaney via Siam naar China reisden.
111

  

In 1685 kwamen vijf van de zes Franse jezuïeten aan in China.
112

 Zij werden in Peking 

voorgesteld aan de keizer, en een deel van hen ging werken aan het hof.
113

 De competitie 

tussen de Franse en de Portugese missie zou samenwerking en uitwisseling van kennis tussen 

hen aan het hof niet in de weg gaan staan. Om te beginnen waren zowel jezuïeten van de 

Franse als de Portugese missie behulpzaam bij Chinese onderhandelingen met de Russen. Als 

dank hiervoor voerde de keizer in 1692 het Edict van Tolerantie in, waardoor het makkelijker 

werd om de missie uit te breiden.
114

 Keizer Kangxi was bovendien erg te spreken over de 

kennis die de Franse jezuïeten bezaten. Tussen 1698 en 1701 arriveerden dan ook nog drie 

groepen van vijf, tien en elf Franse jezuïeten. Het totaal aantal jezuïeten in China was zo 

inmiddels verdubbeld van circa veertig naar tachtig.
115

 

Vervolgens kwam door toedoen van de paus de verhouding tussen de keizer en 

missionarissen van verschillende orden op scherp te staan. De paus mengde zich namelijk in 

de heviger wordende ritenstrijd in China en veroordeelde de tolerante houding van de 

jezuïeten. Hij stuurde in 1705 een pauselijk gezantschap onder leiding van Carlo Tomasso 

Maillard de Tournon naar India en China om orde op zaken te stellen. Het plan was om een 

directe betrekking met de keizer te initiëren en één priester aan te stellen in China voor de 

centrale administratie. Tot ongenoegen van De Tournon wilde keizer Kangxi hiermee echter 

alleen akkoord gaan als een jezuïet deze functie zou vervullen. Tot overmaat van ramp 

stuurde de keizer de pauselijke gezant terug naar Macao, omdat deze geen begrip kon 

opbrengen voor de Chinese vooroudercultus. De diplomatieke missie was niet alleen mislukt, 

maar richtte bovendien veel schade aan de missie van de jezuïeten aan. Kangxi riep namelijk 

een vergunning in het leven, de ‘piao’, die elke missionaris in zijn bezit moest hebben als hij 

in het rijk wilde verblijven. Voor het verkrijgen van de vergunning dienden missionarissen de 

Chinese riten te accepteren. Vele missionarissen weigerden de ‘piao’, en vertrokken naar 

Europa of verschuilden zich in de provincies. De ritencontroverse had verrassend genoeg 

weinig negatieve gevolgen voor de achterblijvende jezuïeten. De hofjezuïeten vielen buiten 

deze regeling en daardoor konden zij hun missiewerk, net als hun nevenactiviteiten, gewoon 

voortzetten.   

De genadeslag voor de missie kwam alsnog in 1724, toen de overleden keizer Kangxi 

opgevolgd werd door zijn zoon Yongzheng.
116

 De nieuwe keizer verbood het christendom en 

de colleges, huizen en kerken in de Chinese provincies werden overgenomen en omgevormd 

tot ziekenhuizen, graanschuren en tempels. De jezuïeten, evenals missionarissen van andere 

orden, werden naar Kanton verbannen, en de circa dertig overgebleven missionarissen werden 

in 1732 bovendien naar Macao getransporteerd. Sommigen bleven de rest van hun leven in 

Macao, anderen verscholen zich jarenlang in de provincies, en een enkeling oefende zijn 

priesterlijke functie zelfs jaren uit op een boot.
117

  

Aan het hof behield een twintigtal jezuïeten van de Portugese en de Franse missie hun 

functie. De opvolger van de in 1735 gestorven keizer Yongzheng, keizer Qianlong, was de 

jezuïeten aan het hof gunstiger gezind. Hoewel hij niet zoveel belangstelling toonde voor 
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Europese kennis als zijn grootvader Kangxi gedaan had, had hij wel interesse in hun expertise 

op het gebied van de kunsten.
118

 Hierdoor genoten de missionarissen aan het hof tot aan het 

einde van de eeuw een relatief grote vrijheid als technici, schilders en ambachtslieden in de 

verschillende keizerlijke ateliers. De uitwisseling van kennis met Westerse geïnteresseerden 

zette zich dan ook gewoon voort. 

Ondanks de verbanning in 1732 arriveerden nog steeds nieuwe jezuïeten. Zo werd de 

Franse missie gedurende de achttiende eeuw versterkt met bijna veertig nieuwe 

missionarissen. Zeker de helft van hen was betrokken bij de uitwisseling van kennis. De 

Portugese missie kreeg gedurende de achttiende eeuw ook versterking. Na de komst van de 

Franse concurrenten arriveerden nog ongeveer honderdtwintig jezuïeten uit onder andere 

Portugal, Italiaanse en Duitse staten. Hiervan waren maar ongeveer twaalf missionarissen 

betrokken bij het verzamelen van kennis. Hun geringe aantal zegt overigens niets over de 

omvang van de verzamelde kennis, noch over de invloed ervan in Europa, zoals uit het 

onderzoek zal blijken. Het totale aantal jezuïeten dat in China verbleef, zou tot het einde van 

deze eeuw tussen de zestig en de zeventig schommelen.
119

  

De missie werd inmiddels ook bemand door priesters die van Chinese origine waren. 

Aan het einde van de achttiende eeuw was maar liefst een derde van de jezuïeten Chinees.
120

 

Sommige Chinese priesters hadden zelfs hun spirituele vorming gekregen door samen met 

missionarissen naar Europa te gaan om hier te studeren. Na enkele jaren van theologisch 

onderwijs zouden zij weer terugkeren naar China. Terwijl de jezuïeten van de Portugese 

missie op hun seminarie in Macao eenvoudig Chinezen konden opleiden, kampten Franse 

jezuïeten daarentegen rond 1740 met een tekort aan priesters in China. Gedurende de 

achttiende eeuw deden dan ook ruim vijftig veelal jonge Chinezen een theologische studie in 

Frankrijk.
121

 Rond 1760 zou het verblijf van twee Chinezen die in Frankrijk hun vorming 

kregen, de aanleiding zijn voor de grootste kennisstroom van China naar Europa in de 

achttiende eeuw, zoals we nog zullen zien. Enkele tientallen Chinezen volgden ook onderwijs 

aan het Collegio dei Cinesi in Napels. Deze school was in 1732 door Matteo Ripa opgericht, 

en missionaris van de Propaganda Fide die in China had gewerkt en daarna vijf Chinezen had 

meegenomen naar Europa.
122

  

Het einde van de missie van de jezuïeten in China werd uiteindelijk niet door de 

Chinese keizer in gang gezet, maar door tegenstanders in Europa. De Portugese markies De 

Pombal bestempelde de jezuïeten tot rebellen, vanwege commerciële en religieuze wandaden 

die zij volgens hem in Paraguay hadden begaan. Hierop werden in 1762 alle jezuïeten in de 

Portugese missiegebieden gearresteerd. In Macao waren dat circa vierentwintig jezuïeten van 

wie een groot aantal in de toren van Belém in Lissabon belandde. Ondertussen naderde ook in 

Frankrijk het einde voor de jezuïeten. De commerciële activiteiten van een Franse jezuïet in 

West-Indië hadden veel opschudding teweeg gebracht. Deze Lavalette had op Martinique een 

zeer winstgevende suikerplantage met slavenarbeiders opgericht, en had gehandeld met een 
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handelsorganisatie in Marseille. Dit had rond 1751 geleid tot een schandaal in Frankrijk, en 

jezuïeten werden vervolgens verjaagd uit hun kerken en colleges. Uiteindelijk werd in 

Frankrijk de Orde in 1764 zelfs opgeheven. In 1773 besloot de paus tot de opheffing van de 

gehele Orde, wat een jaar later de zeventien jezuïeten in Peking ter ore kwam.
123

 Hierna 

zouden lazaristen de leiding krijgen over de missie in China.  

 

De VOC  

 

Organisatie 

De VOC was voortgekomen uit verschillende ‘voorcompagnieën’ die in enkele steden waren 

opgericht. Hierdoor bestond de organisatie uit zes ‘kamers’, namelijk die van Amsterdam, 

Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. De kamers van Amsterdam en Zeeland 

waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de handel.
124

 Het beleid werd twee tot drie 

keer per jaar bepaald door het bestuur, de Heren XVII, tijdens vergaderingen van de duur van 

een week.
125

 Gedurende deze vergaderingen werd onder andere besloten hoeveel schepen 

zouden vertrekken, hoeveel goederen ingeladen werden, wat de ‘eis der retouren’ zou worden 

en wie het bestuur in Batavia zou vormen. Tijdens de herfstsessie werden fragmenten uit de 

Generale Missiven voorgelezen, waarin door de gouverneur-generaal en raad een overzicht 

gegeven werd van de commerciële en politieke situatie in Azië. Hoewel er geen administratief 

personeel was aangesteld, droegen de eerste en de tweede ‘advocaat’, de secretarissen van de 

directeuren van de kamers, in grote mate bij aan de continuïteit binnen de administratie.  

In Batavia vormden de gouverneur-generaal en de Raad van Indië tezamen de Hoge 

Regering. Dit bestuur zag toe op de uitvoering van het beleid in de vele handelscomptoiren in 

Azië. In handelsposten waar Nederlanders territoriale macht uitoefenden, zoals Ceylon en 

Malakka, werden gouverneurs aangesteld, in andere comptoiren die van groot economisch 

belang waren, zoals Bengalen en Suratte, stonden directeuren aan het hoofd. In Malabar 

gaven commandeurs de leiding. Kleinere handelsposten zoals Japan werden bestuurd door 

residenten of opperhoofden.  

Communicatie tussen de handelsposten en de Heren XVII verliep voor een groot 

gedeelte via de Hoge Regering in Batavia. Hoewel er een directe vaart vanuit de Republiek 

ontstond met Kaap de Goede Hoop, Ceylon, Bengalen en tussen 1730 en 1733 en na 1756 ook 

met China, bleef Batavia gedurende het bestaan van de compagnie het belangrijkste centrum 

van de communicatie en administratie van de VOC.  

 Verkeer van brieven en goederen voor privé-gebruik tussen Azië en de Republiek 

werd strikt aan banden gelegd. VOC-dienaren dienden zich in hun brieven aan het vaderland 

aan de geheimhoudingsplicht te houden en mochten met geen woord reppen over zaken die de 

VOC betroffen. Goederen mochten maar in beperkte mate naar het thuisfront verstuurd 

worden. Zo mochten supercarga’s, de kooplieden die de scheepslading verkochten, in Kanton 

naast hun bagage slechts twee kisten van één voet meenemen voor familie of bekenden. Deze 

kisten mochten alleen thee of porselein bevatten.
126

 Dit strenge beleid kon niet altijd 

voorkomen dat er meer goederen werden meegenomen dan toegestaan was. Zo besloten de 

Heren XVII in een resolutie in 1752 tot inbeslagname:   
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‘Ter vergadering gebleeken zijnde hoe d’uijtgaande scheepen, behalven met de 

gepermitterde goederen, nog met veel andere bagage, zoo onder de naam van provisie 

voor de tafel, als andersints werden beswaard; is goetgevonden tegens de aanstaande 

vergadering van 17
e
 een poinct van beschrijving in te brengen kondende hoe alle 

excessen in desen best zouden konnen gepreservieert en hier omtrend bij alle de 

kameren op een equalen voet gehandelt worden … En zijn de kameren gequalificeert 

om de aangehouden kisjes met restanten van provisies, tuynzaaden, planten, hoorns, 

schulpen, opgezette vogels en andere rariteiten van dien aart, af te geven na 

visitatie‘
127

 

 

Informatie, in welke vorm dan ook, dienden VOC-dienaren eveneens aan hun gezaghebbers 

over te dragen. In de artikelbrief van 11 oktober 1747, waaraan alle dienaren bij aanvang van 

hun dienstverband gehoor moesten geven, stond:  

 

‘Zal mede een ygelyk gehouden zyn alle journalen, kaarten, schriften of aantekeningen 

van reden, stromen, havens, kapen, hemelstekenen, kourszen, mitsgaders alle 

appendentiën van de zeevaart, op de reize gemaakt, geannoteert, geschreven of 

verkregen, getrouwelyk over te geven in handen van den Gouverneur Generaal, of de 

Bewindhebbers alhier, ... op de verbeurte van drie maanden gagie. ... Niemand ....zal 

vermoge aan enige zyner vrienden, of bekenden, of ymand anders, iets te reveleren 

van het gene hem nopens de zaken van de Compagnie bewust mogte wezen ... .’
128

 

 

De meeste VOC-opvarenden hadden echter geen opleiding genoten, en zullen niet in staat 

geweest zijn om de bovengenoemde beschrijvingen te maken. De schippers en stuurlieden 

waren degenen die opgeleid waren om koers- en plaatsbepalingen van de schepen te maken. 

De schipper en de stuurlieden dienden hierbij een examen af te leggen waarbij zij hun kennis 

van de navigatieleer moesten laten zien. Het opleidingsniveau van deze VOC-dienaren was 

nog steeds vele malen lager dan dat van een jezuïet. Weinig VOC-dienaren waren dan ook in 

staat om flora en fauna, volkeren of hemellichamen te bestuderen en te beschrijven. Dit 

betekende nog niet dat VOC-dienaren geen kennis konden verzamelen. In de verschillende 

handelsposten konden zij voorwerpen en naturalia verwerven. Ook konden in ontwikkelde 

gebieden boeken en prenten verkregen worden, met of zonder hulp van de inheemse 

bevolking of van daar aanwezige missionarissen. In Batavia en op Ceylon werkten 

predikanten die soms een hoge opleiding in de Republiek hadden genoten. Zij vertaalden 

bijbelfragmenten voor de inheemse bevolking en stelden woordenboeken samen, en vormden 

zo een bron van informatie.  

Het beleid van de VOC was er zoals gezegd op gericht om zoveel mogelijk informatie 

voor de concurrerende partijen geheim te houden. Wel werden in Batavia stichtelijke werkjes 

en plakkaten met enige regelmaat gedrukt en gepubliceerd. Gouverneur-generaal Maetsuyker 

had hiertoe in 1668 een compagniesdrukker en een censor aangesteld. Er werden 

rouwbrieven, nieuwsberichten en naslagwerken uitgegeven waaronder een omvangrijk 

Maleis-Nederlands Vocabulaer, de medische handleiding Thesaurus medicus insulae 

Ceyloniae van Hermanus Grimm en een Compendium medico-chimicum uit 1679. Tijdens het 

bestuur van gouverneur-generaal Van Imhoff werden nieuwe drukpersen aangevoerd 

waarmee met name catechismen in het Arabisch-Maleis konden worden gedrukt.
129

 Ook in 
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Colombo op Ceylon werd in 1737 een drukkerij opgericht, waar plakkaten en gebedenboeken 

in Singalese en Tamil karakters werden uitgegeven.
130

  

Daarnaast verschenen in de Republiek enkele grote publicaties over de natuurhistorie 

van de hand van enkele hoger opgeleide VOC-dienaren. Georg Everhard Rumphius, die als 

botanicus werkte voor de VOC, stelde het invloedrijke werk Het Amboinsche kruidboek 

samen. Hendrik Adriaan Van Reede tot Drakenstein, die onder meer commissaris-generaal 

was van de VOC, werkte jarenlang aan zijn Hortus Indicus Malabaricus.
131

 François 

Valentijn, die predikant was geweest in Batavia, beschreef na zijn terugkeer naar de 

Republiek de geografie, geschiedenis, de flora en de politiek van alle VOC-gebieden in zijn 

Oud en Nieuw Oost-Indiën. Hierin verwerkte hij onder meer materiaal van Rumphius, maar 

ook documenten van de VOC. Dit werd het naslagwerk over Azië voor Europeanen.  

Het was niet altijd gemakkelijk om deze werken te publiceren. De publicatie van het 

kruidenboek van Rumphius werd jarenlang verhinderd door de Heren XVII, terwijl de 

publicatie van de Hortus Indicus Malabaricus van de commissaris-generaal juist door hen 

werd gestimuleerd.
132

 De houding van VOC-gezaghebbers ten aanzien van het delen van 

kennis was ronduit ambivalent te noemen. De handelscompagnie was namelijk ook betrokken 

bij enkele honderden andere publicaties van werken over Azië.
133

 Het beleid van 

geheimhouding werd in de praktijk dus niet altijd nageleefd.  

Een grootschalige betrokkenheid van de VOC bij de verzameling en verspreiding van 

kennis kwam pas in 1779 tot stand toen het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen werd opgericht. De Verhandelingen die het genootschap bijna jaarlijks uitgaf, 

werden naar abonnees in de comptoiren en de Republiek verstuurd. Omdat leden van het 

bestuur van dit genootschap ook vaak een bestuursfunctie hadden binnen de VOC, is het 

Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen beschouwd als een ‘uitloper’ van 

de VOC.
134

 De verwevenheid van het genootschap en de compagnie blijkt onder meer uit het 

feit dat het genootschap haar eerste jaargang van de Verhandelingen drukte op de drukpers 

van de compagnie.
135

  

 

De handel in en rondom China  

Tot circa 1770 behoorde het grootste aantal schepen dat tussen Azië en het Westen voer tot de 

VOC. Pas daarna werd het aantal VOC-schepen geëvenaard door schepen van de Engelse 

East India Company en de Franse handelaren.
136

 Toch was de VOC in China niet de grootste 

van de handelscompagnieën. Wel was hier het aantal schepen van de Nederlandse, Engelse en 

Franse handelscompagnieën in de eerste helft van de achttiende eeuw vaak ongeveer gelijk. 

Er is gesteld dat de VOC ‘de tweede plaats’ innam, na de East India Company die het grootste 

aantal schepen naar Kanton uitrustte.
137

 Dit gold dus vooral voor de tweede helft van de 

achttiende eeuw. De analyse van Van Dyke van het aantal schepen dat in de (zes) jaren 1763-

1764 en 1766-1769 uit Kanton vertrok, geeft een goed beeld van de belangrijkste spelers in 

deze periode, en is weergegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1: Het totale aantal schepen in Kanton in de periode 1763-1764 en 1766-1769 

 

EIC 
Engelse 

privéh 
CdI 

Franse 

privéh 
VOC 

Zweedse 

schepen 

Deense 

schepen 

Chinese 

schepen 

70 14 18 1 23 10 10 175 

 

Gebruikte afkortingen: 

EIC: English East India Company 

CdI: Compagnie française des Indes 

Privéh: privéhandelaren, country-traders 

Comp: handelscompagnie 

 

Bron:  

Van Dyke, The Canton trade, 147, fragment uit Tabel 9. 

 

 

Van het aantal schepen van de Europese handelaren dat jaarlijks in Kanton aanmeerde 

gedurende de gehele onderzoeksperiode, is in Bijlage D een indicatie gegeven.
138

  

Vanaf 1729 huurden VOC-dienaren in navolging van Engelse en Franse handelaren in 

Kanton een eigen factorij.
139

 Tot het einde van de zeventiende eeuw hadden VOC-handelaren 

af en toe aan de Chinese kust gehandeld. Toen VOC-gezaghebbers in 1666 een gezantschap 

naar Peking organiseerden, kregen de Nederlanders toestemming om jaarlijks in de havenstad 

Fuzhou te handelen. Na 1681 waren VOC-handelaren tevens welkom in Amoy, Quemoy en 

Kanton.
140

 Ook Engelse handelaren dreven handel in Amoy. Dit gebeurde echter slechts op 

een onregelmatige basis. Pas toen keizer Kangxi rond 1684 de Chinese handel met 

buitenlanders versoepelde, verschenen geleidelijk meer Europese handelaren aan de kust. 

Hierbij groeide Kanton uit tot de belangrijkste havenstad van de Chinese kust.
141

  

De Nederlanders wilden nog steeds een vrije handel met China, en stuurden in 1686 

opnieuw een gezantschap naar Peking. Net als de voorgaande gezantschappen had deze 

onderneming niet het gewenste resultaat. Ondertussen nam de Chinese jonkvaart naar Batavia 

juist snel toe. In de Nederlandse behoefte aan Chinese producten werd hierdoor ruimschoots 

voorzien, waarop de Heren XVII besloten de pogingen een directe vaart op China af te 

dwingen, stop te zetten. Vrijburgers uit Batavia speelden ondertussen voortdurend een rol in 

de handel met China door met eigen schepen handelswaar, veelal smokkelwaar, te verkopen. 

De groeiende jonkvaart leidde jaarlijks tot de vestiging van duizenden Chinezen op Java. Zij 

leverden een belangrijke bijdrage aan de handel, maar ook aan kennis van onder andere 

suiker- en rijstbouw.
142

  

Door politieke onrust in China ontstond echter een tijdelijke breuk in de jonkhandel 

tussen 1718 en 1722, die direct voelbaar was in de inkomsten van Batavia. Hierdoor groeide 

de behoefte weer om een directe vaart op China tot stand te brengen. Deze werd bovendien 

urgent doordat steeds meer Europese concurrenten in de Chinese wateren verschenen. Het 

aantal schepen van de diverse naties en compagnieën groeiden gestaag in de eerste dertig jaar 

van de achttiende eeuw.
143

 Na enkele incidentele bezoeken aan Kanton kwamen Engelse en 

Franse handelaren van de net English East India Company, hierna EIC, en de Compagnie des 

Indes steeds vaker in China om met name thee in te schepen.
144

 In Kanton arriveerden tussen 
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 De gegevens van Van Dyke en van Bijlage D komen vrij goed overeen. 
139

 Een factorij bestond uit warenhuizen, een kantoor en een woongedeelte. 
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141
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 Blussé, Strange company, 97, 121. 
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1699 en 1714 jaarlijks één tot twee schepen van de Engelse en de Franse compagnie. Ook 

Armeense, islamitische en Engelse privé-handelaren kwamen jaarlijks in Kanton. Er werden 

ook nog handelsexpedities georganiseerd door enkele kleine compagnieën, die echter niet 

allemaal een lang leven beschoren waren.
145

 Zo zou de Oostende Compagnie die namens de 

Oostenrijkse keizer voer, alleen tussen 1717 en 1732 in China komen handelen.  

Door de toenemende concurrentie van deze Europese handelscompagnieën in de 

theehandel, besloten de Heren XVII in 1727 om twee schepen vanuit de Republiek direct naar 

Kanton te sturen om een betere kwaliteit thee in te kopen dan er in Batavia aangevoerd werd. 

Het bleek gunstiger te zijn om alvorens naar China te zeilen, eerst naar Batavia te gaan om 

Aziatische handelswaar in te laden waar onder Chinezen vraag naar was. Vanaf 1734 zou 

jaarlijks vanuit Batavia één schip naar Kanton en terug naar Batavia zeilen, en één schip zou 

vanuit Kanton naar het vaderland terugkeren. Vanaf 1737 werd een retourschip toegevoegd. 

De Heren XVII droegen vervolgens het toezicht weer over aan de Hoge Regering in Batavia. 

In 1757 zouden de Heren XVII opnieuw besluiten tot het invoeren van een directe vaart op 

China vanuit de Republiek. Een ‘Chinasche Commissie’ zou voortaan het toezicht houden in 

plaats van de Heren XVII en de Hoge Regering. Deze maatregelen droegen ertoe bij dat de 

Chinese jonkvaart in Batavia tot onvrede van de Hoge Regering afnam. Wel bleven Chinese 

handelaren zorgen voor een deel van de levering van Chinese medicinale kruiden en porselein 

voor eigen gebruik.
146

  

Inmiddels waren weer andere Europese handelscompagnieën ten tonele verschenen. 

De Oostende Compagnie werd opgeheven, waarna in 1731 de Zweedse Compagnie en in 

1732 de ‘Aziatische Compagnie’ van de Denen van het ontstane gat in de handel gebruik 

maakten.
147

 De Pruisische compagnie stuurde tijdens haar korte bestaan tussen 1752 en 1757 

vanuit Emden ook jaarlijks één tot twee schepen naar Kanton. Er brak echter een periode van 

oorlogen aan, die een stempel drukten op de handel van de Europeanen. De Zevenjarige 

Oorlog waaraan Frankrijk, Pruisen en Engeland tussen 1756 en 1763 deelnamen, had grote 

gevolgen voor de Chinahandel. In de Republiek kwam in 1756 het nieuws binnen dat de 

Zweden, Denen, en Pruisen minder, en de Fransen zelfs geen schepen naar China stuurden. 

De Nederlanders profiteerden van hun neutrale positie en stuurden in 1762 een extra schip 

naar Kanton. Jaarlijks werden toen vier tot zes schepen voor Kanton uitgerust.
148

 De Franse 

Compagnie des Indes was daarentegen hard getroffen door de oorlog en werd in 1769 

opgeheven. Hierna volgden enkele ontwikkelingen elkaar snel op. In 1775 richtte de 

Oostenrijkse keizer opnieuw een handelscompagnie op, de ‘Société impériale asiatique de 

Trieste et Anvers’. Deze compagnie eiste onder andere handelsrechten op in China, en rustte 

tussen 1778 en 1785 soms maar liefst vijf schepen per jaar uit voor Kanton.
149

 Ondertussen 

brak in 1780 de Vierde Engelse Zeeoorlog uit tussen de Republiek en Engeland, die voor de 

VOC het einde zou inluiden van de handel met China.
150

 Al enige tijd waren de Nederlandse 

winsten op de theehandel gedaald door een oververzadiging van de Europese markt, de import 

van relatief slechte kwaliteit thee en de economische achteruitgang van de Republiek. Het 

uitbreken van de oorlog in 1780 deelde uiteindelijk de genadeklap uit aan de VOC. De 

Chinahandel lag hierdoor jaren stil, en de Nederlanders zeilden soms zelfs onder een andere 

vlag. Toen in 1784 de vrede getekend werd, was de financiële schade zo groot, dat de VOC 
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 Voor een kwantitatief overzicht van de omvang van de handelsvloot van de verschillende naties, zie Bruijn en 

Gaastra, ‘Dutch East India Company’s shipping’, 183, tabel 7.3. 
146

 Zie ook Jörg, Porselein als handelswaar. 
147

 Zie de artikelen in Bruijn en Gaastra, Ships, sailors and spices. 
148

 Jörg, Porselein als handelswaar, 34. 
149

 Houtman-De Smedt, ‘Ambitions of the Austrian empire’, 237. 
150

 In 1778 verklaarden Frankrijk en Engeland elkaar de oorlog toen Frankrijk de zijde van de Amerikanen had 

gekozen in hun onafhankelijkheidsstrijd. Ook andere Europese naties sloten verdragen met elkaar om de Engelse 

grootmacht tegenwicht te bieden. Deze situatie leidde tot het uitbreken van de Vierde Engelse Zeeoorlog.. 



De Jezuïetenorde, de VOC en kennis over China  

36 

niet meer zou herstellen. Pogingen om de positie te versterken in de theehandel door jaarlijks 

opnieuw zes schepen in te laden, hadden niet het beoogde effect. Het Engelse aandeel in de 

theehandel was inmiddels zoveel groter dan het Nederlandse aandeel, dat de ‘Chinasche 

Commissie’ in 1789 de vaart op China inperkte tot het kleine aantal van twee schepen. Nadat 

de Bataafse Republiek was uitgeroepen, werd de VOC alsnog met een schuld van 

honderddertig miljoen gulden opgeheven.
151

  

In het voorgaande is beschreven hoe de Jezuïetenorde en de VOC georganiseerd 

waren, en hoe hun positie in China in de loop van de achttiende eeuw veranderde. Een groot 

deel van hun nevenactiviteiten speelde zich af in Kanton en Macao, waar de jezuïeten met de 

hulp van de Europese handelaren jaarlijks de logistiek van hun missie en de doorgifte van 

kennis verzorgden. Er wordt daarom nu ingezoomd op de dagelijkse praktijk van jezuïeten en 

VOC-dienaren in deze handelsplaatsen. 

 

Jezuïeten en VOC-dienaren in Macao en Kanton 

 

In Macao hadden de jezuïeten van de Portugese missie een huis en een kerk en werd er 

onderwijs gegeven aan het college. Hier verbleven elk jaar wel enkele jezuïeten in het huis en 

op het college, die het versturen van brieven en pakketten van en naar Europa op zich 

genomen zullen hebben. Toen de Portugezen alle jezuïeten in Macao arresteerden, kwam hier 

echter abrupt een einde aan.  

Ook in Kanton hadden de jezuïeten van de Portugese missie een kerk en een huis. Hier 

hadden franciscanen, dominicanen en missionarissen van de Propaganda Fide eveneens een 

huis. Rond 1692 betrokken ook de jezuïeten van de Franse missie een huis in Kanton. Voor 

hen was Kanton de belangrijkste locatie waar de logistiek van de missie werd gecoördineerd. 

Gedurende langere perioden verbleef hier een procureur die jarenlang de communicatie, de 

logistiek en soms ook de doorgifte van kennis in goede banen leidde.
152

 Toen zij in 1732 

gedwongen werden naar Macao te vertrekken, spraken Franse jezuïeten in Peking dan ook 

over het ‘dramatische verlies’ van Kanton voor hun communicatie met Europa. Zij vroegen de 

Chinese autoriteiten of zij drie of vier missionarissen in Kanton mochten aanstellen om 

‘brieven en andere zaken’ uit Europa te kunnen blijven ontvangen. Hun verzoek vond echter 

geen gehoor.
153

 Sindsdien was er in Kanton niemand meer die de logistiek van de Franse 

jezuïeten in goede banen kon leiden. Pas vanaf 1766 vestigden Franse jezuïeten zich hier 

weer. Zij zouden toen nauw betrokken zijn bij een grootschalige doorgifte van kennis. 

Het verblijf van Europese handelaren werd door de Chinese autoriteiten sterk 

gereguleerd. Buitenlanders dienden hun anker uit te werpen aan de rede van Whampoa, een 

eiland twintig kilometer rivierafwaarts.
154

 Elk schip werd hier eerst ‘gemeten’ door de hoppo, 

het hoofd van de douane. Wanneer alle handelswaar was uitgeladen en naar Kanton was 

gevaren, installeerden de Europeanen zich in één van de factorijen aan de kade van Kanton, 

die zij elk jaar van Chinese kooplieden huurden. De hoppo bracht een enkele keer een bezoek 
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aan de factorijen en was doorgaans degene die problemen oploste met behulp van de tolken. 

Slechts zeer incidenteel kwamen Europeanen in aanraking met de gouverneur van de 

provincie Guangdong, door de Nederlanders ‘tjontok’ genoemd, die af en toe een bezoek 

kwam brengen aan Kanton.  

De factorijen van de Nederlanders, de Engelsen, de Fransen, de Zweden en de Denen 

waren buiten de stadsmuren gelegen, ten zuidwesten van de stad.
155

 Alleen in deze voorstad, 

waar vele Chinese winkeltjes en werkplaatsen gevestigd waren, mochten de buitenlandse 

handelaren vrijelijk bewegen. De stad zelf was net als andere Zuid-Chinese steden ingedeeld 

in een noordelijk deel waar het bestuur zetelde en een zuidelijk deel waar de rest van de 

inwoners leefden. In dit zuidelijke deel stond de kerk van de Portugese jezuïeten. De Franse 

jezuïet Gaubil beschreef enkele ‘voorsteden’ van Kanton, die waarschijnlijk in het zuidelijke 

deel van de stad gelegen waren. De westelijke voorstad was volgens hem het drukste en 

mooiste deel van Kanton, waar de Portugese kerk en de ham, de Chinese warenhuizen, in het 

oog sprongen. De zuidelijke en oostelijke voorsteden waren daarentegen verwaarloosd en 

bewoond door de arme mensen.
156

 Tot de stad hadden de Europese handelaren nauwelijks 

toegang. Wel werden zij bij aankomst door de hoppo welkom geheten in zijn residentie in de 

stad om de handelsvoorwaarden vast te stellen.
157

 Soms werden Europese handelaren in de 

stad bijeengeroepen om door mandarijnen herinnerd te worden aan de regels.
158

 VOC-

dienaren konden in de stad dus zelden jezuïeten ontmoeten. Sommige priesters bezochten 

daarentegen wel de factorijen, en zullen dit regelmatig gedaan hebben om het vervoer van hun 

brieven te regelen.  

 Het aantal jezuïeten en VOC-dienaren dat in Macao en Kanton verbleef, was vrij 

bescheiden. Na de verbanning naar Macao verbleven jaarlijks tussen twee en vijf jezuïeten in 

deze Portugese nederzetting. Na de nieuwe christenvervolgingen in de jaren 1746 en 1748 

nam het aantal jezuïeten in Macao toe en verbleven er tot de arrestatie in 1762 tussen 

ongeveer vijf en tien jezuïeten. Jezuïeten brachten Kanton na de verbanning naar Macao 

slechts sporadisch een bezoek, wanneer zij onderweg waren naar een andere bestemming. 

Nadat in Macao alle jezuïeten vertrokken waren, waren er in Kanton vanaf 1767 weer jaarlijks 

jezuïeten aanwezig.
159

  

Het aantal VOC-dienaren dat in de handelsperiode de factorij bewoonde, schommelde 

in de tweede helft van de achttiende eeuw tussen de veertien en vijfentwintig man. Zij 

vormden de commissieraad, de directeur, enkele supercarga’s en de assistenten. De meesten 

verbleven na het handelsseizoen vaak in Macao. Deze tijd noemden de Nederlanders de ‘Stille 

Tijd’, die van ongeveer maart tot september duurde. Hier mochten de Europeanen overblijven, 

maar officieel geen huis huren. Toen de keizer in 1757 het ‘Kanton-Systeem’ invoerde en de 

maritieme handel aan banden legde, kwam hier verandering in.
160

 Sindsdien mocht alleen nog 

in Kanton gehandeld worden en werden de handelsbetrekkingen tussen Chinezen en 

Europeanen nog meer gereguleerd.
161

 Ook werden toen strikte verboden opgelegd met 
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betrekking tot de aanwezigheid van Europese vrouwen, reizen naar de binnenlanden en het 

verblijf in Kanton buiten de handelstijd.
162

 Europese handelaren kregen nu wel voor het eerst 

toestemming om een woning te huren in Macao. Deze maatregelen hebben de suggestie 

gewekt dat zij pas na 1757 buiten het handelsseizoen in Macao verbleven.
163

 Volgens Van 

Dyke verbleven Europese handelaren echter ondanks het strengere beleid vrijwel jaarlijks 

buiten het handelsseizoen illegaal in Macao. Hij ziet niet zozeer een trendbreuk in 1757 maar 

spreekt van een voortzetting van de dagelijkse praktijk.
164

 De dagregisters van de Nederlandse 

factorij bevestigen inderdaad dat er op het moment van de invoering van het strengere beleid 

weinig veranderde.  

Wel waren er in de loop van de tijd schommelingen in de aanwezigheid van VOC-

dienaren in Kanton en Macao. Tot 1741 waren VOC-dienaren na het handelsseizoen 

doorgaans teruggekeerd naar Batavia of naar de Republiek, hoewel soms enkele supercarga’s 

wel eens waren achtergebleven in Kanton of Macao.
165

 Een kentering vond plaats toen het 

tragische nieuws van de Chinezenmoord in Batavia China bereikte. De Nederlanders hadden 

uit angst voor een opstand duizenden Chinezen op brute wijze gedood. Sindsdien traden de 

geschokte Chinese autoriteiten strenger op tegen de aanwezigheid van buitenlanders in 

Kanton. Nederlanders werden zelfs enkele maanden niet in Kanton toegelaten, en Europese 

handelaren zouden voortaan na het handelsseizoen naar Macao gestuurd worden.
166

 Vanaf 

ongeveer 1750 zouden Chinese autoriteiten echter soms al weer stilzwijgend instemmen met 

het verblijf van handelaren in Kanton in de Stille Tijd.
167

 Er bleven dan ook afwisselend 

Nederlandse, Engelse, Zweedse en Armeense kooplui in Kanton. Wel voerden de Chinese 

autoriteiten soms de druk op om te vertrekken. VOC-handelaren klaagden regelmatig over dit 

‘reutelen’ over hun verplichte vertrek naar Macao, maar wisten dit soms heel lang uit te 

stellen.
168

 Hiervoor moesten hun Chinese tolken overigens boeten, die hiervoor soms in de 

boeien werden gelegd.
169

 Een jaar later kwam er een nieuwe gouverneur, een ‘ramp’ volgens 

de VOC-dienaren, die oude orders herinvoerde en besloot dat alle Europeanen uiterlijk in 

januari naar Macao moesten vertrekken.
170

 Na enkele jaren waarin de Nederlanders toch nog 

pas in mei als één van de laatsten vertrokken, verbleven zij vanaf 1770 doorgaans nog maar 

een half jaar, van september tot februari, in Kanton.  
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Afbeelding 1: Kaart van 't Inkoomen der Riviere van Kanton 

 

 
 
Bron:  

Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste 

zee- en landtogten ... VIII (’s-Gravenhage 1749) p.3, Bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen. 
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1.2 De kennisstroom van China naar Europa 

 

Met welke ideeën en praktijken kwamen missionarissen en handelaren in aanraking toen zij 

hun werkzaamheden in China gingen verrichten? En welke achtergrond hadden zij zelf? In 

deze paragraaf wordt een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van Chinese en 

Europese kennis gegeven. Hierbij wordt de aandacht gericht op de praktische kennis, die in de 

inleiding is geïntroduceerd. 

 Voordat de aard van ‘praktische kennis’ in China en Europa wordt vergeleken, zal nu 

een korte schets gegeven worden van de zogenaamde ‘proto-sinologie’, en de rol van dit type 

kennis in de Republiek der Letteren. Deze al veel bestudeerde ‘proto-sinologische’ 

onderwerpen veroorzaakten felle debatten onder Europese geïnteresseerden. Hoewel dit type 

kennis buiten het bereik van dit boek valt, hadden de discussies hierover een grote invloed op 

de ontvangst van Chinese kennis die verzameld werd door jezuïeten en VOC-dienaren.  

 

‘Proto-sinologie’ 

Zoals bekend beleefde de ‘chinoiserie’ in de achttiende eeuw haar hoogtepunt. 

Gebruiksvoorwerpen zoals porseleinen servies en behang maakten deel uit van vele 

huishoudens van hogere kringen en de vorstenhoven. In Europese architectuur werden 

Chinese elementen toegevoegd, en Engelse tuinen en parken werden aangelegd volgens 

Chinees tuinontwerp. Ook waren er enkele geleerden die zich bekwaamden in de Chinese taal. 

Zij voerden een discussie over het Chinese schrift en de oorsprong van alle beschavingen, 

waarbij de Chinese beschaving volgens hen gelijkenissen vertoonde met de Egyptische 

beschaving.
171

 Deze studie naar de taal en de geschiedenis zou zich in de volgende eeuw 

ontwikkelen tot de sinologie. 

De Chinese filosofie en de staatsinrichting genoten onder de Europese denkers van de 

achttiende eeuw de meeste belangstelling. Zowel ‘sinofielen’ als ‘sinofoben’ gebruikten deze 

aspecten van de Chinese beschaving als spiegel voor hun eigen politieke programma’s en 

ideeën. Bij veel Verlichtingsdenkers was er bewondering voor de leer van Confucius.
172

 Zo 

werd het confucianisme omarmd in de debatten waarin de goddelijke openbaring en de 

goddelijke interventie ter discussie werden gesteld. De confucianistische rationele ethiek 

vertoonde namelijk gelijkenissen met het ‘deïsme’ dat in toenemende mate door anti-

christelijke filosofen werd aangehangen.
173

 De wereld was volgens deïsten door God 

geschapen, waarna de wereld uit zichzelf draaide, als een klok. Voltaire bejubelde de 

Chinezen om hun ‘pure moraliteit’ en de afwezigheid van christelijke gebreken zoals 

bijgeloof en mythen.
174

 Fysiocraten, die de landbouw beschouwden als de basis van de Franse 

natie, ontwikkelden ondertussen een visie op de staat naar het voorbeeld van de Chinese 

landbouw. De landbouwceremonie die de keizers al eeuwenlang uitvoerden in het begin van 

de lente werd bijvoorbeeld door Quesnay aangeprezen. Enkele Westerse vorsten zouden 

hierop eveneens eenzelfde ceremonie uitvoeren. Uit de ‘wu-wei’, ofwel het ‘niet handelen 
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tegen de aard der dingen in’, ontstond de term ‘laissez-faire’, die zoals bekend gebruikt zou 

worden door enkele beroemde klassieke economen.
175

  

Tegelijkertijd was er echter onder de Franse filosofen zoals Montesquieu en Diderot 

kritiek op de in hun ogen despotische Chinese beschaving. Zo gebruikte Montesquieu het 

beeld dat de jezuïeten van China hadden gecreëerd, voor zijn politieke indeling van 

republikeinse, monarchale en despotische regeringsvormen. Het positieve beeld van China 

maakte in de loop van de achttiende eeuw steeds meer plaats voor negatieve opvattingen over 

de beschaving. In deze periode werden Chinezen steeds vaker als ‘gelen’ omschreven in 

plaats van als ‘blanken’.
176

  

In dit onderzoek komen soms elementen van dit achttiende-eeuwse denken terug, maar 

ligt de nadruk zoals gezegd op ‘praktische kennis’. Overigens zal blijken dat ook enkele 

vormen van ‘praktische kennis’ leidden tot politiek beladen discussies. In de volgende sectie 

volgt een beschrijving van de verschillende aspecten van de Chinese kennis waarmee 

jezuïeten en VOC-dienaren kennismaakten in de periode van dit onderzoek.  

 

Het aanbod van kennis in China  

 

Zoals beschreven is in de Inleiding was het Chinese denken uniek in haar confucianistische 

traditie. Naast yin en yang en de Vijf Elementen was gewu, de veelomvattende ‘studie van de 

dingen’, een leer die sinds de Song-dynastie belangrijker werd.
177

 Chinese neo-

confucianistische leermeesters in de studie naar de natuur streefden naar gewu, en zhizhi, 

‘uitbreiding van kennis’, van zichtbare objecten, fysieke en mentale fenomenen en historische 

gebeurtenissen waaronder wonderen.
178

 De gewu zhizhi of ‘Uitbreiding van kennis van de 

studie van de dingen’ bestond uit onderdelen die in de Westerse kennis ook belangrijk waren. 

In het klassieke China hadden de kunsten bestaan uit riten, muziek, boogschieten, paardrijden, 

kalligrafie en wiskunde. De muziekleer en wiskunde waren ook in de Westerse klassieke 

kunsten een belangrijk onderdeel geweest van kennis. In de vroegmoderne periode hadden de 

Chinezen bovendien net als in Westerse (en islamitische) regio’s een voorliefde voor 

wiskundig onderzoek, en bestond er een natuurwetenschappelijke tak van onderzoek.
179

 

Hieruit kwamen met name werken voort op het gebied van de astronomie, cartografie, 

geneeskunde en landbouw. 

De Chinese astronomie had een bijzondere plaats in de werkzaamheden van Chinese 

geleerden. De astronomie ontleende van oudsher elementen aan andere beschavingen. Indiase 

elementen waren door de Tang astronomen overgenomen, islamitische elementen werden 

tijdens de Yuan-dynastie geïntegreerd, en met de komst van de astronomisch onderlegde 

jezuïeten vond wederom een versmelting plaats van verschillende soorten astronomische 

kennis.
180

 De Chinese astronomie onderging in de late Ming periode opnieuw een 

verandering. De astronomen ontwikkelden een ‘evidentiële’ vorm van hun vak, en onder hen 

ontstond een hernieuwde belangstelling voor de Chinese klassieken, een soort Chinese 

Renaissance.
181
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Een belangrijk onderdeel van de astronomie bestond uit het berekenen van de 

kalenders, waarmee voorspellingen gedaan werden over de toekomst van de dynastie. De 

stand van de sterren en planeten werd beschouwd als een weergave van de kwaliteit van de 

besturende keizer en zijn ministers. Zo kon een zonsverduistering betekenen dat de zetelende 

keizer spoedig af zou treden.
182

 Het Keizerlijke Astronomische Bureau, ofwel het 

Wiskundetribunaal, was een onderdeel van het Ministerie van Riten. Op het Astronomisch 

Bureau werden kalenders gemaakt, astronomische observaties gedaan, en astronomische 

observaties uit verder gelegen regio’s verzameld.
183

 Astronomische geschriften werden 

opgenomen in algemenere overzichtswerken, en circuleerden in beperkte omvang binnen de 

kleine kring van geleerden van het Astronomisch Bureau.
184

 Er hebben in verschillende tijden 

bovendien twee observatoria bestaan, waarvan één binnen het keizerlijk paleis gesitueerd was, 

en één daarbuiten. 

Geografisch onderzoek lag net als bij de oude Grieken in het verlengde van het doen 

van astronomische observaties. Vooral de Chinese cartografie had al lang voor de komst van 

de Europeanen een hoge graad van ontwikkeling doorgemaakt.
185

 Ook op dit gebied 

vertoonden de Chinese en Westerse kennis overeenkomsten. Er werden kaarten gemaakt van 

ver weg gelegen grensgebieden en rivierlopen, en geografische beschrijvingen werden 

vergezeld van beschrijvingen van volkeren, flora en fauna.
186

 Alleen de lokale kranten waarin 

de eigenschappen en de topografie van een regio werden omschreven, hadden geen Europese 

equivalent. 

Kennis van geneeskunde, botanie en landbouw werden in de late Ming-periode vaak 

verzameld in encyclopedieën. Hierin was informatie te vinden over onder andere de 

gezondheid, zijdeteelt en fauna en flora, maar ook over uiteenlopende onderwerpen zoals 

recht, grensvolken, gewoonten, poëzie en huisrituelen.
187

 Dit waren de ‘dagelijks gebruik-

compendia’ die vanuit de provincie Fujian verspreid werden. De drukkerijen in het zuiden van 

China verkochten een grote diversiteit aan dergelijke naslagwerken. De Chinese 

encyclopedieën zijn wel beschouwd als schriftelijke varianten van de eerste Europese musea 

waarin eveneens alles werd getoond dat maar verwondering op kon wekken.
188

 Van deze 

compendia waren de bencao het meeste gericht op geneesmiddelen en zij zijn dan ook 

vergeleken met de Europese materia medica.
189

 De Bencao gangmu, of ‘Systematische 

Materia Medica’ van Li Shizen uit 1596 was een zeer bekend werk, dat vele edities kende.
190

 

De Chinese geneeskunde kende daarnaast een afzonderlijke en lange traditie van 

uitgaven. Het eerste geneeskundige werk, de ‘Innerlijke Canon van de Gele Keizer’, stamde 
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uit de eerste eeuw voor Christus, en er waren al eeuwenlang pharmacopeias in omloop.
191

 De 

geneeskunde was uiteraard ook een toegepaste discipline. De Chinese geneeskunde 

onderscheidde zich van de Westerse geneeskunde met de acupunctuur. Ook waren diverse 

geneesheren werkzaam aan het keizerlijke hof die specifieke kennis hadden van diëten, giftig 

eten (de Worm specialist) of insectenverdelging. In de Ming en Qing-dynastieën werden 

preventieve maatregelen ontwikkeld voor de kinderpok, die in Europa de aandacht trokken. Er 

werden bidousuo opgericht, ruimtes waarin mensen met kinderpokken in quarantaine werden 

geplaatst. De methode van inoculatie werd ten tijde van de regeerperioden van de drie eerste 

Qing-keizers door specialisten toegepast bij alle leden van het keizerlijke gevolg. Qianlong 

subsidieerde in 1739 de compilatie van een keizerlijke medische bloemlezing, de Yizong 

jinjian, ofwel de Gouden Spiegel van Medische Rechtzinnigheid, waarin veel aandacht 

besteed werd aan de kinderpok en de inoculatiemethode.
192

  

Het samenstellen en verspreiden van landbouwkundige traktaten werd door de staat 

gestimuleerd. Het vormgeven van de landbouw was van groot belang voor de Chinese staat, 

aangezien de belastingen voor een groot deel afkomstig waren van de Chinese boeren. Er 

werden dan ook al eeuwenlang werken over de landbouw geproduceerd. De diverse soorten 

geschriften worden door Needham onderverdeeld in de yüeh ling, of agrarische kalenders, 

agrarische overzichtswerken, en door de staat opgedragen compilaties. Agrarische kalenders 

of almanakken zijn in alle perioden verschenen en worden ook nu nog gebruikt in China. Van 

de systematische overzichten hebben Wang Chen’s Nung Shu of ‘Agrarisch Traktaat’ uit 

1313, en de Nung Cheng Chhüan Shu of ‘Volledig Traktaat over Agrarische Administratie’ 

uit 1639 van Xü Guangqi de meeste invloed gehad. In het werk Nung shu werden agrarische 

methoden en granen beschreven en geïllustreerd, en werden alle typen werktuigen, voertuigen 

en grondbewerking beschreven. De Nung Shu en enkele andere overzichtswerken waren in 

omvang en inhoud vergelijkbaar met de Romeinse landbouwkundige werken.
193

 Het werk van 

Xü Guangki was uniek omdat hij als expert op het gebied van cultivatie en irrigatie middelen 

aanreikte om de landbouw én de noodzakelijke besturing ervan te verbeteren.
194

 De 

staatscompilaties ten slotte waren praktisch van aard, maar bevatten merendeels materiaal uit 

oude werken. In de Qing-periode werd in 1742 de Shou Shih Thung Khao of ‘Compendium 

van Werken en Dagen’ uitgebracht, maar hierin speelden ceremoniën en de verheerlijking van 

de keizer een grotere rol dan landbouwkundige kennis.
195

  

Deze veelal door de overheid gefinancierde boeken waren op meerdere plaatsen 

verkrijgbaar, maar vooral in Peking in het hoge noorden en in de ontwikkelde gebieden tussen 

Peking en de zuidoostkust. De grootste bibliotheek van China was gelegen in Peking, en 

bevatte circa 43.000 delen. Deze collectie was overigens bescheiden in vergelijking met 

Arabische en Westerse bibliotheken die 100.000 of zelfs 400.000 delen konden bezitten.
196

 

Ook in andere regio’s waren privébibliotheken en regionale bibliotheken gevestigd. In Du 

Halde’s Description de la Chine uit 1735 werden deze bibliotheken door jezuïeten om hun 

omvang en pracht bewonderd.
197

 In de delta’s van de Yangtze rivier en de Gele Rivier werden 

veel medische handleidingen en encyclopedieën verspreid.
198

 In de provincie Fujian werden 

boeken over landbouw, geneeskunde, gezondheid en wiskunde uitgegeven, die bedoeld waren 

voor ambtenaren, ambachtslieden en handelaren.
199

 Ricci was in de zestiende eeuw onder de 
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indruk geweest van de grote hoeveelheid boeken die in omloop waren, en de lage prijzen 

ervan.
200

 In de periode die volgde, nam vervolgens vooral de boekproductie in Europa een 

enorme vlucht, terwijl deze in China toen leek te stagneren.
201

 Tijdens de Qing-heerschappij 

was er echter geenszins sprake van stilstand, maar bestond juist een levendige handel in 

boeken. In de buurt van de Hanlin academie, waar geleerden de klassieken bestudeerden, 

ontstond in de achttiende eeuw een ontmoetingsplaats waar boekhandelaren, geleerden en 

studenten elkaar ontmoetten en boeken verspreidden. Boeken en manuscripten circuleerden in 

deze tijd ook onbeperkt tussen de hoofdstad en de andere boekenmarkten in China.
202

 

Er waren in Peking ook keizerlijke werkplaatsen, waar ambachtelijke producten zoals 

glas en uurwerken geproduceerd werden. Deze waren onderdeel van de keizerlijke 

hofhouding. Ook stuurden de Chinese keizers lokale productiecentra in de welvarende 

provincies aan.
203

 Hier ontwikkelden enkele ambachten zich voortdurend. In Dehua in de 

provincie Fujian en in Jingdezhen in de provincie Jiangxi vond de grootschalige 

porseleinproductie plaats. Ook bestonden in Kanton, in Suzhou in de Yangtze-rivierdelta en in 

de provincie Jiangnan aan de oostkust enkele belangrijke centra waar klokken geproduceerd 

werden.
204

 In al deze werkplaatsen konden de ambachtslieden ondervraagd worden, en 

konden in deze steden boeken geraadpleegd worden. Lokale kennis werd hierbij vaak 

beschouwd als kennis die alleen in een specifieke regio bruikbaar was. Hierdoor was men 

soms terughoudend in het vastleggen van kennis van ambachten in geschriften.
205

 

 Ten slotte kon een gesprek met een Chinese geleerde zeer vruchtbaar zijn. Zij waren te 

vinden bij privéacademies (shu-yüan) en keizerlijke academies, zoals de Hanlin Aacademie 

en de Medische Academie. In de steden waar regionale en provinciale scholen gevestigd 

waren, bevonden zich eveneens veel geleerden. Vele duizenden Chinezen namen jaarlijks in 

de districten en provincies deel aan het staatsexamen, van wie alleen de allerbesten dit 

behaalden. Een deel van de verliezers deed elk jaar weer een poging. Hierdoor bestond er een 

aanzienlijke groep van geleerden in de Chinese steden.
206
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Afbeelding 2: Grondtekening der stad Peking, hoofdstad van China 

 

 
 
Bron: 

Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste 

zee- en landtogten ... VIII (’s-Gravenhage 1749) p.35, Bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen. 
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De belangstelling voor kennis in Europa 

 

In het vroegmoderne Europa bezaten veel geleerden een veelomvattende, encyclopedische 

expertise.
207

 Zij noemden zichzelf dan ook ‘polyhistor’ of ‘polymath’. Leibniz behoorde ook 

tot deze veelweters. Het verzamelen van empirische kennis, zoals het doen van 

waarnemingen, werd door hen doorgaans ook belangrijk gevonden. Deze oriëntatie komt 

duidelijk naar voren in de visie van de Engelse geleerde Robert Hooke. Volgens hem bestond 

de missie van de in 1662 opgerichte Royal Society in Londen uit het verzamelen van ‘the 

knowledge of all natural things, and all useful: Arts, Manufactures, Mechanick practices, 

Engines and inventions by Experiment.’
208

 Deze heren behoorden tot de welbekende 

Republiek der Letteren, een vroegmodern netwerk van geleerden, curiosi en andere 

belangstellenden dat in principe geen nationale of religieuze grenzen kende. In deze kringen 

was openheid een ideaal, en werd kennis tijdens bijeenkomsten en in briefwisselingen 

uitgewisseld.
209

 Op de Europese universiteiten werd uiteraard eveneens veel kennis 

ontwikkeld en uitgewisseld, waarbij soms wel grote verschillen konden bestaan in het aanbod 

van kennis.
210

  

In de late zeventiende eeuw moesten de universiteiten hun positie gaan delen met de 

nationale academies en genootschappen die in Europa opgericht werden.
211

 In 1666 werd in 

Londen de Royal Society toonaangevend als genootschap voor de wetenschappen. In 

hetzelfde jaar richtte de minister van Lodewijk XIV in Parijs de koninklijke bibliotheek, de 

koninklijke tuinen, het koninklijke observatorium en de Académie Royale des Sciences op.
212

 

Naar het voorbeeld van deze beide instituten werden tevens nationale academies opgericht in 

Berlijn (1700), Sint Petersburg (1724) en Stockholm (1739). De komst van deze academies 

droeg bij aan de groei van het aantal observatoria en botanische tuinen in Europa, maar ook 

ver daar buiten.
213

 Vooral in Frankrijk werd de ontwikkeling van deze mondiale 

wetenschappelijke instituties door het regime gesteund en gestimuleerd, waardoor een 

gesmeerd lopende ‘colonial machine’ ontstond.
214

  

Met de komst van de academies en genootschappen werden de correspondenties tussen 

geleerden in Europa nu geïnstitutionaliseerd.
215

 De communicatie tussen geleerden verliep 

namelijk in toenemende mate via de periodieken die door de academies werden uitgegeven, 

veelal in de Franse taal die toen universeel was. De academies van Parijs, Berlijn en Sint 

Petersburg publiceerden wetenschappelijke verhandelingen in eigen periodieken, zoals de 

Histoires de l’Académie Royales des Sciences. De Royal Society in London publiceerde in 
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haar eigen Philosophical Transactions. Er bestonden ook populaire periodieken die niet door 

academies werden gerealiseerd. Het eerste tijdschrift dat in Europa was uitgebracht, het 

Journal des Sçavans, bleef een belangrijk periodiek waarin nieuw verschenen boeken werden 

besproken. De Franse geleerden Denis Diderot en Jean Le Rond d’Alembert begonnen in 

1751 met de uitgave van de Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers, een compilatie van artikelen met een soms kritische blik op kerk en staat, die tot 

1765 in zeventien jaargangen verscheen. Vele geleerden, maar ook officieren, artsen en 

ambachtslieden, schreven voor dit werk traktaten over alle soorten wetenschappen en 

technieken. Deze Encyclopedisten waren overigens vaak ook nog steeds lid van academies.
216

  

Koninklijke observatoria werden aan het einde van de zeventiende eeuw in Parijs en in 

Greenwich opgericht, en nationale observatoria rezen ook op in Berlijn, Sint Petersburg en 

Stockholm. Ook observatoria in de provincies leverden in de achttiende eeuw een belangrijke 

bijdrage aan de astronomie. De observatoria waren doorgaans aan de genootschappen en 

academies gelieerd. Een groot aantal particuliere stations werd door jezuïeten beheerd.
217

 

Universiteiten en colleges bleven toonaangevend in het wetenschappelijk onderwijs. 

Hier werden nog steeds de verschillende wetenschappen en het Latijn gedoceerd, en kreeg 

men de kans om carrière te maken in de wetenschap. Enkele universiteiten en colleges 

verwierven bovendien bekendheid door een progressief en gedegen wetenschappelijk 

programma. Schotse en Nederlandse universiteiten groeiden bijvoorbeeld uit tot populaire 

instituten om onderwijs te volgen.
218

  

Enkele universiteiten in de Republiek vormden het ‘lichtend voorbeeld’ voor de 

Nederlandse wetenschapsbeoefening. De geleerden Willem Jacob ’s Gravesande en Herman 

Boerhaave die verbonden waren aan de universiteit van Leiden, trokken veel buitenlandse 

studenten aan. De Republiek werd hierdoor beschouwd als toonaangevend op 

wetenschappelijk gebied en werd een ‘intellectuele stapelmarkt’.
219

 Hoewel er geen nationale 

academie kwam, werden gedurende de achttiende eeuw meerdere provinciale genootschappen 

voor kunsten en wetenschappen opgericht.
220

 De activiteiten van grote genootschappen zoals 

het Zeeuwsch genootschap en de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen bestonden 

onder andere uit het uitschrijven van prijsvragen, waarmee de genootschappen een belangrijk 

‘wetenschappelijk doorgeefluik’ werden.
221

 Net als in andere landen brachten de Nederlandse 

genootschappen Verhandelingen uit waarin geleerden kennis uitwisselden. Hoewel de 

oprichting en financiering van de genootschappen in de Republiek stoelden op particulier 

initiatief, hadden genootschappen in de Republiek toch een nauwe relatie met de overheid.
222

 

Op het gebied van technologie vonden er in de Republiek ten slotte eveneens ontwikkelingen 

plaats. In de achttiende eeuw was de Republiek voor buitenlanders een boegbeeld van 

technologie op het gebied van watermanagement, zeemanschap, en bijvoorbeeld textieldruk 

en papiermaken.
223

 Nederlanders ontleenden ook een deel van hun technische kennis uit 

andere landen. Zo kwam bijvoorbeeld de kennis van productie van chemicaliën, zoals 
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geraffineerde borax, van Italiaanse immigranten.
224

 Op het terrein van de waterbouwkunde 

correspondeerden Nederlandse geleerden aan het einde van de achttiende eeuw met Franse en 

Italiaanse experts.
225

 Kennis was in de Republiek kortom volop in ontwikkeling en men 

richtte zich mede tot experts uit het buitenland. Bovendien droeg de VOC door de invoer van 

Aziatische producten bij aan de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken in de 

Republiek, zoals we nog zullen zien. 

 

1.3 Jezuïeten en VOC-dienaren en kennis over China 

 

Jezuïeten en kennis over China 

 

Harris betoogde dat de Jezuïetenorde betrokken was bij de verwerving van Aziatische kennis 

van lokale kruiden, planten en geneeskunde, aangezien deze kennis nodig was om de ‘long-

distance corporation’ te runnen. De jezuïeten die in China werkzaam waren, verdiepten zich 

weliswaar in deze onderwerpen, maar hadden ook belang bij het doorgronden van andere 

soorten Chinese kennis. Met welke elementen van de eerder beschreven kennis van 

astronomie, geografie, geneeskunde en landbouw kregen zij te maken?  

De jezuïeten die naar China werden gezonden, werden mede beoordeeld op hun 

wiskundige kennis.
226

 Hoewel deze expertise ook in andere missiegebieden in de wereld van 

pas kwam, was wiskunde in China dé manier om een sterke positie te verkrijgen aan het 

Chinese hof. Zo waren de jezuïeten van de Portugese missie er in geslaagd om verbeteringen 

aan te brengen in het Chinese kalendersysteem en hadden daarmee respect afgedwongen bij 

de keizer. De accuraatheid van de kalender verschafte de keizer immers zijn politieke 

legitimiteit.
227

 Astronomisch onderlegde jezuïeten klommen geleidelijk op van ‘kalender 

administrateur’ naar vicedirecteur en directeur van het Astronomisch Bureau. De jezuïet die 

aan het hoofd stond, coördineerde de astronomische activiteiten van circa dertig christelijke 

Chinezen, die hun vader opvolgden of aanbevolen waren door jezuïeten. De weinige 

missionarissen die deze functie verkregen hadden, deden echter vooral routinewerk. In de 

loop van de achttiende eeuw hadden jezuïeten zelfs alleen nog maar de opdracht 

astronomische informatie te actualiseren. Hun voorspellingen en verbeterde berekeningen 

hadden hun betekenis verloren. Er is zelfs gesteld dat de jezuïeten niet meer toegelaten 

werden tot het keizerlijke observatorium, geen gebruik mochten maken van hun eigen 

instrumenten, en geen contact hadden met Chinese astronomen.
228

 Deze praktische 

beperkingen golden echter niet voor de jezuïeten die in dit onderzoek voor het Astronomisch 

Bureau werkten.
229

  

De activiteiten van de jezuïeten van de Franse missie verschilden aanzienlijk van die 

van de jezuïeten van de Portugese missie.
230

 Zij waren bijzonder goed onderwezen in de 

geografie, en met hun komst begon dan ook de verwerving van cartografische kennis van 

China. Met de uitbreiding van het Chinese rijk was bij de keizers bovendien de behoefte 

ontstaan om nieuwe gebieden in kaart te brengen. Kangxi gaf meerdere jezuïeten van zowel 

de Franse als de Portugese missie tussen 1708 en 1717 de opdracht om in samenwerking met 

enkele mandarijnen van alle provincies kaarten te maken. Dit resulteerde in de enorme 

Chinese atlas Huangyu quanlan tu of de ‘Atlas van het volledige overzicht van het imperiale 
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rijk’. Nadat nieuwe gebieden waren ingelijfd bij het rijk, leidde een tweede geografische 

expeditie waaraan jezuïeten en Chinese geleerden deelnamen tot nieuwe gravures in 1761 en 

1775 van de atlas Qianlong shisanpai tu of ‘Atlas van de Qianlong heerschappij in dertien 

kolommen’.
231

 Geografische kennis van China werd op deze wijze grotendeels door jezuïeten 

en Chinezen samen verzameld en verwerkt tot kaarten. 

Hoewel de jezuïeten volgens de regels van hun Orde, de Constitutiones, niet werden 

opgeleid in de geneeskunde, hebben zij elementen van de Chinese geneeskunde in het Westen 

geïntroduceerd. Zij vertaalden allereerst vele fragmenten uit het herbarium van Li Shizen, de 

Bencao gangmu. Hieruit leerden zij veel over de geneeskrachtige werking van planten. In het 

veld werden onbekende en functionele planten bovendien al bestudeerd en verzameld door de 

eerste jezuïeten die in China waren. In de achttiende eeuw gaven zij ook beschrijvingen bij de 

verzamelde exemplaren.
232

 Verder heeft de Chinese polsdiagnose sinds de tweede helft van de 

zeventiende eeuw een sturende invloed gehad op de Westerse geneeskunde.
233

 Over deze leer 

brachten de jezuïeten enkele vertalingen uit, waaronder Maijing of ‘Canon van de pols’. Wel 

was het onmogelijk voor Europeanen om deze medische kennis geheel te doorgronden. De 

zeer uiteenlopende terminologieën van de Chinese en de Westerse geneeskunde en de 

afwezigheid van een tussenpersoon die zich beide wetenschappen eigen had gemaakt, 

maakten dat de kennis van Chinese geneeskunde altijd aangepast werd aan de Westerse.
234

 

Terwijl de Chinese medische theorie door jezuïeten niet altijd hoog werd ingeschat, ontstond 

in de achttiende eeuw onder hen wel een groeiende belangstelling voor medische 

praktijken.
235

 Zo verzamelden jezuïeten veel kennis over de Chinese inoculatiemethode. In 

Europa was inenting als methode om de verspreiding van kinderpokken te voorkomen, nog 

omstreden. De stroom van praktische medische kennis voltrok zich ook van Europa naar 

China. Jezuïeten droegen soms bij aan de genezing van kwalen van de keizer en jezuïeten 

vertaalden een Europees werk over de menselijke anatomie in het Chinees. 

Het landbouwkundige werk van Xü Guangki was voor jezuïeten een veelgebruikte 

informatiebron. Jezuïeten hebben ook vertalingen van delen van andere agrarische werken 

gemaakt, en modellen van werktuigen verzameld.
236

 

Kennis van technieken en productieprocessen werd opgedaan in de keizerlijke 

werkplaatsen. De keizers waren onder de indruk geweest van de klokken die de eerste 

jezuïeten als geschenk hadden aangeboden. Keizer Kangxi richtte dan ook tientallen 

hofateliers op, waaronder het ‘Bureau voor klokmaken’.
237

 Hier was langere tijd een groep 

van vijf tot elf jezuïeten werkzaam, die samen met Chinezen klokken en andere mechanische 

apparaten vervaardigden. Buiten Peking was een enkele jezuïet betrokken bij de verzameling 

van kennis van de porseleinproductie in Jingdezhen.  

Degenen die aan het hof in Peking werkten, hadden de beste toegang tot Chinese 

kennis. Hier werden immers vele werken door de keizer uitgegeven, en was de bibliotheek 

gesitueerd. Het exporteren van Chinese boeken was echter verboden. Toch slaagden jezuïeten 

er met enige regelmaat in om kisten met boeken naar Europa te sturen. Als zij als procureur 

tijdelijk naar Europa vertrokken om de belangen van de missie te behartigen en hun 

superieuren en geldschieters te ontmoeten, namen zij soms een hoeveelheid boeken en curiosa 

mee. Zo nam Michael Boym meerdere boeken mee, en had Philippe Couplet zijn collectie 

Chinese boeken bestemd voor de Roomse bibliotheken. Een groot deel van de Chinese 
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boeken die Europa bereikten, belandde in het archief van het centrale bestuur van de Orde in 

Rome en in het archief van het Vaticaan.
238

   

 

VOC-dienaren en kennis over China 

 

In tegenstelling tot de Jezuïetenorde die kennis van andere werelddelen als propagandamiddel 

verspreidde, trad de VOC monopolistisch op ten aanzien van verspreiding van kennis. De 

VOC gaf dan ook geen seriewerken uit zoals de jezuïeten. Kennis circuleerde in eerste 

instantie alleen onder VOC-dienaren. De kennis die door VOC-dienaren verworven werd, had 

doorgaans dan ook vooral commerciële of strategische waarde. De onvrede hierover van 

VOC-bewindhebber Witsen, die immers wèl veel onderzoek deed, is dikwijls genoemd en 

geeft goed weer dat de betrokkenheid van een VOC-dienaar bij de kennisstroom van China 

naar Europa een individuele aangelegenheid was.
239

  

Allereerst verzamelden VOC-dienaren exotische handelswaar uit de nog nieuwe 

werelddelen. Dit materiaal was van commerciële en wetenschappelijke waarde, en was 

hiermee interessant voor zowel handelaren als geleerden. Dit type kennis is door Cook 

omschreven als ‘descriptive knowledge’ en ontstond met name op de terreinen van de botanie 

en geneeskunde.
240

 VOC-dienaren die in de handelsposten in Coromandel en Gujarat werkten, 

gaven ook wel eens kennis van Indiase productieprocessen door aan de VOC-bewindhebbers 

in de Republiek. Zo vernam men in de Republiek dat de calico’s, eenvoudig geweven 

katoenen kleden waarin gehandeld werd, met patronen bedrukt werden door middel van 

bijtmiddel.
241

  

De belangstelling van VOC-dienaren was verder vooral gericht op strategische kennis, 

zoals kennis die van nut kon zijn voor de navigatie. Hoewel de Nederlandse navigatie zeker 

niet onder deed voor die van de Engelsen en de Fransen, namen de Nederlanders Engelse 

methoden over, en hadden belangstelling voor hun instrumenten.
242

 Aan het einde van de 

achttiende eeuw waren Engelse schepen bovendien soms in een betere staat dan die van de 

VOC. Zo verzocht men naar aanleiding van het vergaan van vier VOC-schepen in de Chinese 

Zee om ‘modernere schepen met betere bemanning te zenden in navolging van de 

Engelsen’.
243

 Een directeur van de factorij in Kanton, Hemmingson, tevens één van de 

hoofdpersonen in dit onderzoek, had voor zijn repatriëring een voorkeur voor de in zijn ogen 

comfortabele en veilige Engelse schepen.
244

  

Voor de schippers was het uiteraard van groot belang om kaarten van Aziatische 

wateren en kusten te verbeteren.
245

 De Heren XVII beschouwden kaarten bovendien als een 

‘middel om inzicht te krijgen in militaire, economische en administratieve bijzonderheden, op 

basis waarvan belangrijke beslissingen genomen konden worden’.
246

 Kaartenmakers kregen 

dan ook de instructie om kennis op kaarten weer te geven die nuttig was voor de 
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bedrijfsvoering. VOC-bewindhebbers probeerden wel te voorkomen dat dergelijke kaarten 

verspreid werden, maar dit lukte maar ten dele.
247

  

Gouverneur-generaal Joan Maetsuyker was de eerste die een groter deel van de 

werknemers inzette voor de verzameling van kennis. Hij stelde in 1670 een vragenlijst op met 

strategische en commerciële vragen. Deze lijst bestond uit zes onderdelen, en was de meest 

uitgebreide, maar ook de meest politieke, van alle vragenlijsten die nog door VOC-

gezaghebbers opgesteld zouden worden. De onderdelen bestonden uit een beschrijving van  

 

‘de gelegentheyt ende situatie van de plaetsen,  

ten tweeden, de politie ofte regeering,  

ten derden, den handel en principaele neeringe,  

ten vierden, de vruchten van de landen,  

ten vyfden, onser vyanden magt, gelegentheyt ende correspondentie,  

en ten sesden, de magt, gelegentheyt ende correspondentie van de Comp. in deselve 

plaetsen.’
248

  

 

Vijf jaar later had stadhouder Willem de Derde een verzoek gedaan bij de Heren Zeventien 

om voor hem uit de Oost ‘alle soorten dieren, vogels, herbaria, kabinetten en andere curiosa’ 

te verzamelen. De Heren Zeventien zonden daarom aan verscheidene comptoiren de 

instructies om vogels, planten, zaden en andere naturalia te verzamelen. Gouverneur van 

Ceylon Rijcklof van Goens liet hierop vanuit Ceylon enkele olifanten naar de Republiek 

verschepen.
249

 Ook in de achttiende eeuw probeerden VOC-dienaren aan verzoeken om 

naturalia te voldoen, en stuurden gouverneurs-generaal zaden op naar hun superieuren.
250

 

VOC-dienaren verzamelden niet alleen goederen, naturalia en curiosa, maar waren ook 

betrokken bij de uitgave van kaarten, werken over flora en fauna, en pharmacopeia’s.
251

 Deze 

publicaties behandelden vooral de regio’s die tot de VOC behoorden. 

Wat verzamelden VOC-dienaren in de periode van circa 1680 tot 1795 dan aan kennis 

over China? VOC-dienaren waren in China aangewezen op hun eigen waarneming en op de 

aanschaf van Chinese handelswaar, voorwerpen en boeken. In tegenstelling tot de 

hoogopgeleide jezuïeten beheersten zij de Chinese taal niet of nauwelijks. Veel werken over 

astronomie, geneeskunde en landbouwkunde waren in de ontwikkelde regio rondom Kanton 

weliswaar verkrijgbaar, maar VOC-dienaren waren niet in staat deze te raadplegen.  

Allereerst waren zij betrokken bij de vervaardiging van kaarten van de Chinese kusten. 

Zo werden kustbeschrijvingen gemaakt van de eilanden Formosa en de Pescadores, en werd 

in 1772 een kaart van de Parelrivierdelta gepubliceerd.
252

 Van Braam maakte als directeur van 

de factorij kaarten van de Chinese kusten, en verwierf en kopieerde ook kaarten die 

vervaardigd waren door betrokkenen van andere naties. Deze verzameling van kennis wordt 

uitgebreider behandeld in Hoofdstuk 6. Er werden ook naturalia verzameld. Deze werden 

echter vaker opgestuurd naar de Republiek als onderdeel van een geschenk, dan dat zij een 
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studieobject vormden. Over de belangstelling van de VOC-dienaren in Kanton voor de 

Chinese beschaving is geschreven dat deze vrijwel nihil was.  

Toch waren VOC-dienaren betrokken bij enkele publicaties over het Chinese rijk. In 

de zeventiende eeuw waren de reisverslagen beroemd die VOC-gezant Johan Nieuhof en de 

geschiedschrijver Olfert Dapper schreven over de Nederlandse gezantschappen naar Peking in 

1655 en 1662. Hierin waren vele prenten van mensen, landschappen en gebouwen 

beschreven. Pieter van Dam beschreef in zijn overzichtswerk van de VOC de geschiedenis 

van de betrekkingen tussen de Nederlanders en de Chinezen, en het gezantschap van Van 

Hoorn in het bijzonder.
253

 In de achttiende eeuw maakte vooral het reisverslag van het 

Nederlandse gezantschap van Van Braam indruk. Dit werk bevatte niet alleen kennis op het 

gebied van natuurhistorie en volkenkunde, maar ook op het gebied van landbouwkunde en 

technieken. VOC-dienaren speelden verder een geringe rol in de verzameling en verspreiding 

van technische kennis over China. Zij waren belangrijke leveranciers van het Chinese 

porselein, waarvan de aanvoer zou hebben geleid tot veranderingen in de Nederlandse 

productie van aardewerk.
254

 De invloed van enkele andere Chinese technieken op de 

ontwikkeling van kennis in de Republiek blijft echter aanvechtbaar. De Chinese wanmolen 

werd in de Republiek weliswaar gebruikt, maar de gelijkenis tussen een Nederlandse en een 

Chinese keerploeg duidde niet noodzakelijkerwijs op een Chinese invloed op Nederlandse 

landbouwwerktuigen.
255

   

 

Nu een beeld is geschetst van de betrokkenheid van jezuïeten en VOC-dienaren bij de 

verzameling van kennis over China, is het inzichtelijk om te weten welke soorten kennis zij 

zoal over China verzamelden. In de volgende sectie zijn de vele publicaties van brieven, 

traktaten en vertalingen van jezuïeten aan een kwantitatieve analyse onderworpen. Ook het 

kleinere aantal publicaties van VOC-dienaren is geanalyseerd, en vergeleken met die van de 

jezuïeten. Deze publicaties zullen zoals gezegd vergeleken worden met de vragenlijsten die 

meegegeven werden aan jezuïeten en VOC-dienaren.  

 

Vragenlijsten en publicaties over China: een kwantitatieve analyse 

 

Zoals in de Inleiding is beschreven, werden er tussen 1684 en 1778 meerdere vragenlijsten 

samengesteld door leden van de Republiek der Letteren. De nationale academie van Parijs 

begon met deze systematische sturing van kennisverzameling, en gaf een lijst met ruim vijftig 

vragen mee aan de ‘mathématiciens du roi’. In navolging hiervan stelde de geleerde Leibniz 

in 1689 een vergelijkbare lijst op voor de Italiaanse jezuïet Grimaldi, die hij ontmoet had in 

Rome. De Franse fysiocraten Henri-Léonard Bertin en Anne Robert Jacques Turgot schreven 

in 1765 uitgebreide instructies en vragen, en gaven deze mee aan twee Chinese priesters die 

na hun vorming in Frankrijk terugkeerden naar China. VOC-dienaren in alle comptoiren in 

Azië, en dus ook Kanton, ontvingen in 1778 van het Bataviaasch Genootschap een lijst met 

zeventien vragen.
256

 De soorten kennis waarnaar geïnteresseerden vroegen in deze lijsten, heb 
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 Van Dam, Beschryvinge II, 671-767. 
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 Davids, The rise and decline I, 242. 
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 Het gebrek aan historisch bewijs van een overdracht op schrift of via een persoon maakt de vergelijkende 

geschiedenis van landbouwtechnieken een terrein waarover veel discussie blijft bestaan, zie bijvoorbeeld Vogel, 

‘The diffusion and transmission’. 
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 De vragenlijst van de academie van Parijs is weergegeven in Pinot, Documents inédits. De lijst van Leibniz is 

opgenomen in de Briefwechsel van Widmaier. De vragenlijsten van Bertin en Turgot zijn verzameld in de 

collectie Correspondance de Bertin 1521 en 1526 in de Bibliothèque de l’Institut in Parijs. De instructie van de 

Universiteit van Leiden is te vinden in het Nederlandsch-Indisch Plakaatboek V, 653, 26 mei 1750, en de 

vragenlijst van het Bataviase genootschap in het Nederlandsch-Indisch Plakaatboek X, 343-345, 29 en 30 

december 1778. 
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ik gecategoriseerd en naast elkaar gezet. Zo is een beeld verkregen van de interesses op 

verschillende momenten in de tijd.  

Vervolgens is gekeken welke soorten kennis die jezuïeten en VOC-dienaren 

verzamelden, in gepubliceerde vorm in Europa circuleerden. Zoals beschreven is in de 

Inleiding, zouden de soorten kennis in publicaties een antwoord kunnen zijn op de 

vragenlijsten. Het is te verwachten dat soorten kennis in publicaties althans ten dele 

overeenkwamen met die in de vragenlijsten. Ook zouden dan veranderingen in de 

onderwerpen, ‘trends’, van de vragenlijsten tevens in de publicaties te vinden moeten zijn. 

 

Kennis in acht categorieën 

In de analyse staat de ‘praktische kennis’ centraal, die in haar verschillende 

verschijningsvormen wordt afgezet tegen de ‘proto-sinologische’ kennis. De ‘praktische 

kennis’ in mijn analyse valt ten dele samen met de door Cook gedefinieerde ‘descriptive 

knowledge’, die bestond uit kennis van de materiële natuur, zoals herbaria en kennis van 

geneesmiddelen. Zowel VOC-dienaren als jezuïeten verzamelden dit soort kennis. De 

‘praktische kennis’ had tevens een empirisch en toegepast karakter. Werkzaamheden van 

jezuïeten en VOC-dienaren waren namelijk vaak gericht op het doen van waarnemingen. 

Daarom vertoont de ‘praktische kennis’ in mijn analyse ook overeenkomsten met de ‘big 

sciences’ die volgens Harris via de Jezuïetenorde en de VOC circuleerden, en door hem als 

volgt gedefinieerd werden: ‘a good part of stellar and planetary astronomy, cartography, 

mathematical and descriptive geography (including what we would now call anthropology 

and ethnography), natural history, meteorology, pharmacy and medical botany, and some 

parts of mixed mathematics (surveying, navigation, hydrology, etc.)’.
257

 De kennis van 

technieken ontbreekt echter in deze typeringen, terwijl dit onderwerp juist veel belangstelling 

genoot.
258

 Tot ‘praktische kennis’ worden in mijn analyse daarom de volgende soorten kennis 

gerekend: astronomie, geografie, natuurhistorie, landbouw, techniek, geneeskunde en 

economie. De achtste categorie is de ‘proto-sinologie’, en is als een afzonderlijk type kennis 

opgevoerd.  

 

De analyse van de vragenlijsten 

In Tabel 2 wordt de inhoud weergegeven van de vier lijsten die tot jezuïeten gericht waren, en 

de lijst die voor VOC-dienaren bestemd was. Het aantal keren is geteld dat over een 

onderwerp een vraag werd geformuleerd. Er waren nog meer vragenlijsten van 

geïnteresseerden in omloop dan die in deze tabel zijn opgenomen. Van een deel hiervan is de 

inhoud helaas onbekend, doordat de lijst zelf niet teruggevonden is in de bestudeerde 

correspondenties. De andere lijsten hadden ofwel betrekking op slechts enkele onderwerpen, 

of waren anoniem opgesteld. Deze vragenlijsten zullen terugkomen in Hoofdstuk 4 tot en met 

6. 

Zoals te zien is in de tabel kwamen natuurhistorie, landbouw, technieken en proto-

sinologie in vijf van de zes lijsten voor, en waren hiermee gedurende de gehele periode 

populaire thema’s. De vragen die alleen aan VOC-dienaren waren gericht, hadden het meeste 

betrekking op natuurhistorische kennis. De vragenlijsten die aan jezuïeten werden verstuurd, 

waren meer divers. Natuurhistorische kennis bleef ook in deze vragenlijsten een relatief 

gewild onderwerp. Kennis over technieken was in 1684 en 1689 het meest geliefd bij 

geleerden, en trok tachtig jaar later bij Turgot nog steeds veel aandacht. Ook proto-

sinologische kennis bleef in de lijsten terugkeren, hoewel deze kennis in de lijsten van Leibniz 

en Turgot een relatief ondergeschikte plaats innam.  
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Tabel 2: Soorten kennis in de vragenlijsten, 1684-1778 

 
Opsteller en jaar 

/ Soort kennis 

ARdS 

1684 

Leibniz 

1689 

Bertin 

1765 

Turgot 

1765 

BGKW 

1778 
Totaal 

Astronomie 2 3   1 6 

Geografie 9 1   1 11 

Natuurhistorie 6 3  5 7 21 

Landbouw 3 3 1 16 1 38 

Techniek 12 20 2 14 2 50 

Geneeskunde 2 1   1 4 

Economie 0 1 1 14  16 

Proto-sinologie 15 2 6 3 4 30 

Totaal 49 34 10 52 17 176 

 

Legenda: 

ARrS: Académie Royale des Sciences  

BGKW: Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen  

 

Bron:  

Pinot, Documents inédits; Widmaier, Briefwechsel; BI, Correspondance de Bertin 1521, f.60-71, Bertin aan Ko 

en Yang, 16 januari 1765; BI, Correspondance de Bertin 1526, f.28-38; Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch 

Plakaatboek V, 653, 26 mei 1750; Van der Chijs, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek X, 343-345, 29 en 30 

december 1778. 

 

 

Er vallen ook enkele verschillen op in de lijsten die voor jezuïeten bestemd waren. De 

astronomie en geografie waren onder de Parijse geleerden geliefde thema’s geweest, maar 

trokken sindsdien nauwelijks de belangstelling van andere opstellers van lijsten. De fysiocraat 

Turgot had vooral een grote belangstelling voor Chinese landbouw en economie.  

Welke soorten kennis uit de vragenlijsten zijn nu terug te vinden in de publicaties van 

geschriften en waarnemingen die de jezuïeten en VOC-dienaren opstuurden? In hoeverre 

waren de publicaties over China daarmee een afspiegeling van de vraag? Op basis van de 

analyse van de vragenlijsten kan verwacht worden dat kennis over natuurhistorie, technieken 

en proto-sinologie in de gehele periode van dit onderzoek een belangrijke plaats innam in 

publicaties over China. Ook zouden de veranderingen in de belangstelling ook in publicaties 

terug te vinden kunnen zijn. In publicaties zou kennis over landbouw dan moeten toenemen 

na 1765, en zouden astronomie en geografie nauwelijks een plaats moeten innemen in 

publicaties.  

Voordat we de publicaties over China aan een kwantitatieve analyse onderwerpen, is 

het belangrijk om een beeld te krijgen van de publicaties die dankzij de jezuïeten en VOC-

dienaren tot stand waren gekomen, en in de Republiek der Letteren circuleerden. Er bestonden 

tussen deze publicaties belangrijke verschillen op het gebied van functie, betrouwbaarheid, 

omvang en bereik.  

 

Functie en betrouwbaarheid van publicaties  

Zoals in de vorige paragrafen beschreven is, werd kennis door jezuïeten verspreid als deel van 

hun propaganda voor de missie in China. Voor de jezuïeten was het van groot belang om 

ervoor te zorgen dat er in genoeg Europese geïnteresseerden waren die geld en steun aan de 

missie in China wilden geven. Een deel van het beleid van de Jezuïetenorde was dan ook 

gericht op het propageren van de Chinese beschaving, en natuurlijk ook van de behaalde 
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successen in de kerstening van Chinezen. Het populaire periodiek Lettres édifiantes et 

curieuses de la Chine was een product van dit beleid. De hoeveelheid publicaties van 

jezuïeten was dan ook vele malen groter dan het aantal dat door VOC-dienaren tot stand 

kwam. De VOC had immers vooral belang bij het creëren van gunstige handelsbetrekkingen 

met Chinezen, en het verwerven van een gunstige handelspositie in Kanton. Het beleid van de 

VOC was monopolistisch en veel meer gericht op geheimhouding. Slechts enkele VOC-

dienaren waren daardoor betrokken bij de totstandkoming van publicaties over China.  

Een ander verschil bestond in de interpretatie van Chinese kennis. Jezuïeten schetsten 

volgens critici in Europa een te positief beeld, terwijl handelaren vaak beschouwd werden als 

bevooroordeelde, onbetrouwbare waarnemers, die zich nauwelijks in de Chinese beschaving 

verdiepten. De discussie over de betrouwbaarheid van de gepubliceerde verslagen over China 

van missionarissen en handelaren werd gedurende de achttiende eeuw in Europa verschillende 

keren gevoerd. 

Europese handelaren zagen inderdaad doorgaans niet veel meer dan Kanton en de 

nabije omgeving, en waren niet vaak in staat om zich de Chinese taal en cultuur eigen te 

maken. Ook ontmoetten zij vooral Chinese handelaren en lagere functionarissen, die niet 

altijd het toonbeeld van confucianistische moraal waren.
259

 Hierdoor kregen handelaren vaak 

een negatief beeld van China. Ook onder de Nederlandse handelaren bestond vaak een groot 

wantrouwen ten aanzien van de Chinese handelaren en autoriteiten in Kanton. Van Europese 

handelaren werd dan ook gezegd dat hun beeldvorming van de Chinese beschaving vertekend 

was. Zo werd in de Allgemeine Literatur Zeitung opgemerkt dat de Zweedse handelaar Carl 

Ekeberg in zijn verslag van zijn reis naar Oost-Indië en China slechts herhaalde wat andere 

handelaren over Kanton en de omgeving geschreven hadden.
260

 Sommige Europeanen reisden 

ook als deelnemer van een gezantschap naar Peking, en schreven een verslag van wat zij 

onderweg gezien hadden. Ook VOC-dienaren hadden op deze wijze bijgedragen aan de 

verzameling van kennis over China. Aangezien de Nederlandse gezantschappen steevast 

uitliepen op een teleurstelling, was de kans groot dat China in de reisverslagen van deze 

gezantschappen negatief werd afgeschilderd.  

De geestelijke Eusèbe Renaudot bracht in 1718 een vertaling van een reisverslag uit 

van twee ‘Mahometans’, ofwel Arabische reizigers, waarin hij kritiek leverde op de te 

positieve waardering die jezuïeten voor China hadden. In zijn ogen was het werk van de 

geleerde Isaac Vossius onbetrouwbaar, omdat deze zich alleen gebaseerd had op de gekleurde 

geschriften van jezuïeten, terwijl deze zelf nooit een voet op Chinese bodem had gezet en de 

Chinese taal niet kende. Hij had dan ook meer vertrouwen in het reisverslag van de twee 

Arabieren, die wèl met eigen ogen China hadden aanschouwd.
261

 Enkele Franse jezuïeten 

wezen toen op het feit dat ook Renaudot nooit zelf in China geweest was, en Chinese boeken 

of vertalingen dan ook niet kon beoordelen.
262

 Geleidelijk ontstond in Europa vaker kritiek op 

de positieve geschriften van de jezuïeten in China. Zo waren volgens de Franse geleerde 

Chrétien-Louis De Guignes jr. alle missionarissen in China enthousiastelingen, waarvan de 

Europese geleerden al twee eeuwen de dupe waren.
263

 In de loop van de achttiende eeuw 

veranderde dus het beeld van de jezuïet als informatiebron van Chinese kennis.  

De jezuïeten bepleitten zelf soms een kritische middenweg bij het beoordelen van de 

Chinese kennis. De Franse jezuïet Dominique Parrenin schreef aan de Franse geleerde 
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 Lach en Von Kley, Asia in the making III, Boek 4, 1568. 
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 Ekeberg had onder meer zijn reis beschreven die hij rond 1770 maakte. In 1785 verscheen hiervan de 

recensie, zie Allgemeine Literatur Zeitung Band 3, 19-20. Zie ook Lach en Von Kley, Asia in the making of 
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 Renaudot bracht dit reisverslag uit onder de titel Anciennes Relations des Indes et de la Chine de deux 

voyageurs Mahometans. 
262

 Lettres édifiantes et curieuses XI, 439, Prémare aan een ordegenoot, 1724. 
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Dortous de Mairan in 1730 als reactie op de kritiek dat Vossius zich wellicht te positief had 

uitgelaten, maar dat Renaudot een te negatief beeld schetste.
264

 De superieur van de Franse 

missie François Bourgeois spoorde in 1778 de lezer aan vooral zelf te oordelen: 

 

‘Men drukt in Frankrijk verschillende soorten boeken over China. U zou willen weten 

wie gelijk heeft. … Lees de voors en de tegens, en vorm vervolgens zelf een oordeel. 

De waarheid heeft haar kleuren, en zal uiteindelijk naar voren komen.’
265

 

 

Toch bleven de verslagen van jezuïeten voor velen een betrouwbaarder bron dan reisverslagen 

van handelaren. Nog in 1815 hadden enkele redacteurs van het Magasin Encyclopédique 

duidelijk een voorkeur voor de traktaten die door jezuïeten waren geschreven en tussen 1776 

en 1793 waren afgedrukt in de Mémoires concernant les Chinois: ‘zij hebben meer 

bijgedragen ... aan de kennismaking met China dan de verslagen van reizigers, die vrijwel 

allemaal onwetend en bevooroordeeld zijn’.
266

 De werken van de jezuïeten waarin Chinese 

taal, cultuur en ambachten met veel detail werden beschreven, werden doorgaans als 

betrouwbare bronnen beschouwd. In de Republiek der Letteren genoten jezuïeten dan ook bij 

velen een goede reputatie.  

Jezuïeten hadden bovendien een dermate grote kennis van China, dat hun geschriften 

en waarnemingen hierover niet alleen door henzelf werden uitgegeven, maar ook regelmatig 

door geïnteresseerden. Dit waren onder andere leden van academies in Parijs, Londen en Sint 

Petersburg. Daarentegen waren bij de publicaties van werk van VOC-dienaren vrijwel alleen 

zijzelf persoonlijk betrokken geweest. Dit wordt duidelijk zichtbaar gemaakt in de 

kwantitatieve analyse. Voordat we hiertoe over gaan, zullen de onderzochte publicaties nu 

eerst kort beschreven worden. 

 

Omvang en bereik van de publicaties 

De Franse jezuïeten gaven twee werken over China uit, die een grote invloed hadden in 

Europa. Dit waren de Lettres édifiantes et curieuses, de Description géographique, historique, 

chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, in dit 

boek afgekort met Description de la Chine. De Lettres édifiantes et curieuses verscheen 

tussen 1702 en 1776 in vijftien delen, en bevatte brieven over Chinese kennis en het 

missiewerk. Dit periodiek geeft een duidelijk beeld van de thema’s die de jezuïeten gedurende 

de achttiende eeuw bestudeerden. In de loop van de achttiende eeuw hadden wel steeds meer 

brieven betrekking op hun missionaire werkzaamheden. De Description de la Chine werd in 

1735 in vier delen uitgebracht, en bevatte traktaten en vertalingen over onder meer de Chinese 

geografie, de natuurhistorie en de geschiedenis. Beide werken geven goed weer welke soorten 

kennis de belangstelling kregen, en vormen dan ook een groot deel van de analyse.
267

 Ook het 

periodiek Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, & c., 

des Chinois: par les Missionnaires de Pékin, in dit boek afgekort met Mémoires concernant 

les Chinois was van grote invloed. Dit werk werd niet door de jezuïeten zelf uitgegeven, maar 

kwam tot stand dankzij enkele Franse uitgevers en de steun van de koning. Het periodiek 
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zijn in deze kwantitatieve analyse gebruikt. 
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verscheen tussen 1776 en 1791 en bestond uit vijftien delen waarin zeer uiteenlopende 

thema’s werden behandeld. Dit werk vormt eveneens een belangrijk deel van de analyse.  

Verder zijn de publicaties bestudeerd van brieven en traktaten van jezuïeten die in dit 

onderzoek een rol speelden. Van hen werd werk uitgegeven door zowel de jezuïeten zelf als 

door geïnteresseerden. Brieven verschenen in de Mémoires de Trévoux, het andere periodiek 

van de Franse jezuïeten, en in de Welt-Bott. De meeste brieven die in de Welt-Bott werden 

afgedrukt, verschenen eerder in de Lettres édifiantes et curieuses, en zijn daarom in die 

gevallen niet meegeteld. De Franse jezuïet en uitgever Thomas Gouye was in Parijs 

verantwoordelijk voor de publicatie van de Observations physiques et mathématiques in 1688 

en 1692 waarin astronomische en natuurhistorische observaties van jezuïeten waren 

weergegeven. In 1729 gaf de Franse jezuïet Etienne Souciet een derde deel van deze 

Observations uit, die nog enkele astronomische en geografische waarnemingen bevatten. Ten 

slotte had de Duitse jezuïet Maximilius Hell in Wenen in 1768 nog enkele jaren observaties 

van jezuïeten in Peking verzameld en uitgegeven in het werk Observationes astronomicae ab 

anno 1717 ad annum 1752 a Patribus So. Jesu Pekini sinarum factae, et a P. Augustino 

Hallerstein, Tribunalis mathematici Praeside et Mandarino collectae. Veel traktaten en 

waarnemingen verschenen ook in de geleerde periodieken van de academies en andere 

geleerde kringen. Dit waren vooral de Histoires van de koninklijke academie en de Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres in Parijs, de Philosophical Transactions van de Royal 

Society in Londen, de Nova acta Petropolitanae van de academie van Sint Petersburg. Een 

enkele keer werd werk gepubliceerd in de Miscellanea Berolinensia, het periodiek van de 

academie van Berlijn dat tussen 1710 en 1744 verscheen en de Acta eruditorum, het periodiek 

dat tussen 1682 en 1782 in Leipzig werd uitgegeven. Ook werden observaties gedurende de 

periode 1680-1800 in het Journal des Sçavans opgenomen, dat een toonaangevend periodiek 

was in de Republiek der Letteren. Ten slotte gaf de geleerde Joseph De Guignes enkele 

werken uit waarin door jezuïeten verzamelde kennis centraal stond, en droeg Abbé Grosier 

zorg voor de uitgave van een werk over graanopslag dat door jezuïeten vertaald was.  

De publicaties van VOC-dienaren vertoonden grote verschillen met die van de 

jezuïeten. Een groot verschil was zoals we eerder zagen dat publicaties van werk van VOC-

dienaren nooit door geleerden werden gerealiseerd, maar vrijwel altijd door VOC-dienaren 

zelf. Over China werd door hen in de achttiende eeuw bovendien slechts in geringe mate werk 

gepubliceerd.
268

 In de zeventiende eeuw hadden de prachtig geïllustreerde reisverslagen van 

Johan Nieuhof en Olfert Dapper uit 1665 en 1670 een groot publiek bereikt in Duitsland, 

Engeland en Scandinavië. Hiervan verschenen meerdere buitenlandse edities, en de prenten 

van Nieuhof vormden zelfs de inspiratiebron voor bijvoorbeeld de Chinese pagode van Kew 

Gardens.
269

 In de periode van dit onderzoek vormde daarentegen alleen het reisverslag van 

VOC-dienaar Van Braam Houckgeest uit 1798 een bron van kennis over China, de Voyage de 

l’ambassade de la Compagnie des Indes orientales hollandaises vers l’empereur de la Chine, 

dans les années 1794&1795: où se trouve la description de plusieurs parties de la Chine 

inconnues aux Européens, in dit boek afgekort met Voyage. 

 

De analyse van de publicaties van de jezuïeten 

De inhoud van de Lettres édifiantes et curieuses, de Description de la Chine en de Mémoires 

concernant les Chinois, is geheel in de analyse opgenomen. De analyse van de overige 

publicaties van de voor dit onderzoek geselecteerde jezuïeten is gebaseerd op de publicaties 

die in de bibliografie van Louis Pfister zijn opgenomen. De getallen geven voor elke soort 

kennis weer hoeveel titels er gepubliceerd zijn. Ik heb een grove telling gehanteerd, waarbij 
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een (soms meerdelig) boek, een paginalang traktaat, en een beschrijving van enkele zinnen in 

een brief, allen zijn geteld als één titel. In Bijlage B wordt deze aanpak uitgebreider 

beschreven.  

Hieronder is in Tabel 3 weergegeven welke soorten kennis in de periode 1680-1795 

gepubliceerd zijn. De getallen geven weer hoe vaak soorten kennis beschreven zijn in zowel 

brieven als in grotere werken. De cursieve getallen in de tabel geven de werken weer die door 

geïnteresseerden werden uitgegeven, in plaats van door de jezuïeten zelf. De tabel wordt 

gevolgd door een analyse van de resultaten. 

 

Tabel 3: Soorten kennis van jezuïeten in publicaties 

 
Jaar / 

Soort kennis 
1680- 

1689 

1690- 

1699 

1700- 

1709 

1710- 

1719 

1720- 

1729 

1730- 

1739 

1740- 

1749 

1750- 

1759 

1760- 

1769 

1770- 

1779 

1780- 

1789 

1790- 

1800 

Totaal 

 

Astronomie 1 1 1  4+1 5 1+4 5 1+3  5 9 18+23 

Geografie 1 1 2+1 1 3 9  1+2 1 1 1  18+6 

Natuurhistorie 1  1 5 5 11 2 1+1  12 35 2 26+50 

Landbouw     1 2 6 1   3 3  10+6 

Techniek     4+1 3 21  2 2  1  30+4 

Geneeskunde    2 1 7    4 7 1 10+12 

Economie    1    1  1 2  2+3 

Proto-

sinologie 
 1 3 1 4 16+1 3+1 1 1+1 16 61 11 30+91 

Totaal 3 3 8 16 23 76 12 14 9 37 115 23 339 

 
Legenda: 

Cursieve getallen: de werken die door geïnteresseerden werden uitgegeven, in plaats van door de jezuïeten zelf. 

 

Bron:  

Lettres édifiantes et curieuses de la Chine IX-XIV; Landry-Deron, La preuve; Mémoires concernant les Chinois 

I-XV; Pfister, Notices biographiques. 

 

 

In Tabel 3 is allereerst duidelijk te zien dat de publicatie van kennis over de gehele periode 

stabiel was, met enkele pieken in de periode waarin de omvangrijke periodieken werden 

uitgegeven. Het aantal publicaties nam bovendien toe in de periode waarin de positie van de 

Jezuïetenorde in Europa verslechterde. Na de opheffing van de Orde in 1773 was de 

verspreiding van gepubliceerde kennis zelfs het grootst.  

Wanneer we de soorten kennis afzonderlijk bekijken, valt het volgende op. De proto-

sinologie vormde het meest populaire thema van de publicaties en trok gedurende de gehele 

periode belangstelling. Daarnaast wijzen de resultaten op een relatief grote populariteit van 

kennis van Chinese natuurhistorie, astronomie en techniek, namelijk respectievelijk 76, 41 en 

34 keer, wat neerkomt op ongeveer tien tot twintig procent van het totaal aan soorten kennis.  

Gedurende de gehele periode was sprake van een continuïteit in de belangstelling voor 

astronomie, geografie en natuurhistorie. Kennis van economie was niet erg populair. De 

andere soorten kennis schommelden nogal in populariteit, en vertoonden in de loop van de tijd 

geen duidelijke trend.  

De eerste decennia bestond alleen belangstelling voor astronomie, geografie en 

natuurhistorie. Hierna ontstond althans gedurende enkele decennia ook belangstelling voor 
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diverse andere soorten kennis. In de perioden 1710-1739 en 1770-1789 kan daarom gesproken 

worden van een relatief grote diversiteit in soorten kennis die gepubliceerd werden. 

Voor alle aantallen hoger dan vijf geldt dat deze soorten kennis gevonden zijn in de 

Description de la Chine (1735) die door jezuïeten uitgegeven werd, en de Mémoires 

concernant les Chinois die door geleerden tussen 1776-1792 uitgegeven werd. Zij droegen 

dus het meest bij aan het corpus van publicaties.
270

 Ook de diversiteit in de perioden 1710-

1739 en 1770-1789 werd in grote mate veroorzaakt door de publicatie van deze werken, die 

namelijk een encyclopedisch karakter hadden.  

Ten slotte valt op dat in de periode die volgde op de werkzaamheden van de 

‘mathématiciens du roi’ verrassend weinig publicaties verschenen. Zoals we in Hoofdstuk 5 

zullen zien, werd materiaal dat in deze periode verzameld werd, onder andere bewaard voor 

de uitgave van de Description de la Chine. Publicatie van kennis kon kortom een aanzienlijke 

vertraging oplopen. De totale aantallen zijn dus geen harde cijfers, en geven vooral een 

indicatie van de populariteit van verschillende soorten kennis.  

Wanneer gekeken wordt naar de inhoud van publicaties die enerzijds door jezuïeten en 

anderzijds door geïnteresseerden werden gerealiseerd, valt het volgende op. Het grootste deel 

van de publicaties die jezuïeten verzorgden, was geconcentreerd in de eerste helft van de 

achttiende eeuw. Hierna werd alleen nog incidenteel kennis over China gepubliceerd, wat in 

de aanloop naar de verdrijving van de jezuïeten uit Frankrijk en de opheffing van de Orde niet 

hoeft te verbazen. Deze afname van de verspreiding van kennis over China was ook goed 

zichtbaar in de Lettres édifiantes et curieuses, waarin traktaten over kennis geleidelijk 

plaatsmaakten voor beschrijvingen van missiewerk en christenvervolgingen in China. Tussen 

1710 en 1739 was er een ‘bloeiperiode’, waarin de diversiteit aan soorten kennis groot was. 

Deze viel samen met de werkzaamheden van de jezuïeten Le Gobien en Du Halde, die in 

Parijs de geschriften van Chinajezuïeten uitgaven in de Lettres édifiantes et curieuses en de 

Description de la Chine. Na deze opleving daalde de betrokkenheid van de jezuïeten bij het 

publiceren van kennis over China echter al snel tot een nulpunt. 

 Wanneer we vervolgens kijken naar de publicaties van door jezuïeten verzamelde 

kennis die door geïnteresseerden tot stand kwamen, zien we dat deze juist in de tweede helft 

van de achttiende eeuw verschenen. Zij zetten in wezen de publicatie voort die de jezuïeten 

halverwege de achttiende eeuw stopzetten. Het aantal werken dat door geïnteresseerden 

werden uitgegeven, nam vanaf de periode 1740-1749 toe, en ook de diversiteit van soorten 

kennis nam toe. Met de publicatie van de vele traktaten in de Mémoires concernant les 

Chinois tussen 1776 en 1792 steeg het corpus van door geïnteresseerden uitgegeven 

geschriften en waarnemingen plotseling van enkele tientallen per decennium naar het getal 

van maar liefst honderdvijftien. In totaal werd uiteindelijk zelfs het grootste aantal geschriften 

en waarnemingen door geïnteresseerden gepubliceerd, namelijk respectievelijk 204 tegen 135. 

 

De analyse van de publicaties van de VOC-dienaren 

Van de publicaties over China van VOC-dienaren zijn de titels geteld die in de bibliografie 

van Van der Krogt zijn opgenomen. Hiernaast vormt de Voyage van Van Braam een 

belangrijk onderdeel van de analyse. In tabel 4 zijn alle werken met betrekking tot kennis van 

China opgenomen die door VOC-dienaren werden gepubliceerd.  
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 De afzonderlijke analyse van de Description de la Chine, de Mémoires concernant les Chinois en de Lettres 

édifiantes et curieuses de la Chine is te bekijken in Tabel B in Bijlage B. De inhoud van deze drie werken wordt 

door middel van drie verschillende symbolen weergegeven. 
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Tabel 4: Soorten kennis van VOC-dienaren in publicaties 

 
Jaar /  

Soort kennis 

1680- 

1689 

1690- 

1699 

1700- 

1709 

1710- 

1719 

1720- 

1729 

1730- 

1739 

1740- 

1749 

1750- 

1759 

1760- 

1769 

1770- 

1779 

1780- 

1789 

1790- 

1800 

Totaal 

 

Astronomie       
 

 
     0 

Geografie     2   1  1  3 7 

Natuurhistorie   1       2 1 3 7 

Landbouw            4 4 

Techniek            1 1 

Geneeskunde 2            2 

Economie     1        1 

Proto-

sinologie 
           1 1 

Totaal 2 0 1 0 3 0 0 1 0 3 1 12 23 

 
Legenda: 

Vetgedrukte getallen: soorten kennis die Van Braam verzamelde. 

 

Bron:  

Van Braam, Voyage; Van der Krogt ed., VOC: a bibliography. 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat VOC-dienaren in de periode 1680-1800 slechts incidenteel kennis 

over China publiceerden. De meeste publicaties verschenen bovendien na 1770, in de periode 

waarin de positie van de VOC in China verzwakte. 

Uit de resultaten komen verder geen duidelijke trends naar voren. Geografische en 

natuurhistorische kennis kunnen beschouwd worden als relatief populair op de lange termijn 

(beiden 7 maal).  

Ruim de helft van het totaal aantal soorten kennis in publicaties werd mogelijk 

gemaakt door Van Braam, namelijk 15 van de 23 keer (zie de vetgedrukte getallen in tabel 4). 

Zijn betrokkenheid bij de verzameling van kennis reikte verder dan de gemiddelde VOC-

dienaar. Zo bewoog hij zich in de kringen van Nederlandse genootschappen zoals in 

Hoofdstuk 6 zal worden beschreven. Door zijn bijdrage aan de verzameling van kennis over 

China verschenen hierover vanaf circa 1770 ineens veel meer werken. De vragenlijst van het 

Bataviaasch Genootschap circuleerde eveneens in deze periode. Een mogelijk verband tussen 

deze vragenlijst en de werkzaamheden van Van Braam zal ook in Hoofdstuk 6 onderzocht 

worden.  

 

Vragen en antwoorden?  

Door de soorten kennis in de publicaties te vergelijken met de vragenlijsten die in de vorige 

sectie onderzocht zijn, wordt duidelijk in welke mate de gepubliceerde kennis aan ‘de vraag’ 

voldeed die in de Republiek der Letteren bestond. In de vragenlijsten die gericht waren aan 

jezuïeten vormden natuurhistorie, technieken, landbouw en proto-sinologie de belangrijkste 

onderwerpen. In de publicaties die in de Republiek der Letteren circuleerden, kreeg de proto-

sinologie van zowel de jezuïeten als andere geïnteresseerden de meeste aandacht in de gehele 

onderzoeksperiode. Aan de vraag naar proto-sinologische kennis werd dus in de publicaties 

voldaan. Een ander belangrijk thema in de publicaties was kennis van techniek, die ook in de 

vragenlijsten steeds veel aandacht kreeg. De publicatie van kennis van Chinese technieken en 
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ambachten werd in de eerste helft van de achttiende eeuw met name door de jezuïeten zelf 

verzorgd. Hierover waren veel vragen gesteld door leden van de koninklijke academie en door 

Leibniz. Hoewel deze geleerden de technische kennis niet zelf hebben gepubliceerd, was er 

dus wèl sprake van een beantwoording van hun vraag door de jezuïeten. Ook tussen de vragen 

en antwoorden over landbouw en economie leek een direct verband bestaan te hebben. De 

vier publicaties over Chinese landbouw en de drie publicaties over economie verschenen 

immers pas na 1770, en waren dus zeer waarschijnlijk een reactie op de vragenlijst die de 

fysiocraat vijf jaar eerder had opgesteld. Er was dus sprake van een beantwoording van de 

vraag waar het kennis betrof van proto-sinologie, techniek en landbouw. 

Een groot deel van de onderwerpen van de vragenlijsten verschilde echter aanzienlijk 

van de onderwerpen in de publicaties. Ook hadden veranderingen in de vraag in de loop van 

de tijd, ofwel trends, geen gevolgen voor de inhoud van de publicaties. Dit gold ten minste 

voor de Chinese astronomie, de geografie en de natuurhistorie. Er werden immers in de 

vragenlijsten relatief weinig vragen gesteld over astronomie, terwijl we in de publicaties zien 

dat juist astronomische kennis gedurende de gehele periode een populair onderwerp was. De 

vraag naar geografische kennis nam in de lijsten af, en verdween hieruit zelfs na 1765. Deze 

kennis bleef in de publicaties echter in de gehele periode een terugkerend onderwerp. In alle 

vragenlijsten speelde natuurhistorische kennis een relatief grote rol. Toch verzorgden 

geïnteresseerden pas na 1770 publicaties van natuurhistorische traktaten. Er leek in deze 

gevallen kortom geen sprake te zijn van een direct verband tussen de inhoud van de 

vragenlijsten en de publicatie van bepaalde soorten kennis. Er was in deze gevallen dus geen 

sprake van een duidelijke beantwoording van de vraag. 

Wanneer de vragenlijsten uit 1749 en 1778 bekeken worden die gericht waren aan 

VOC-dienaren, zijn meer overeenkomsten te zien met de soorten kennis die gepubliceerd 

werden. De natuurhistorie was in zowel de vragenlijsten als in publicaties vertegenwoordigd. 

De vragenlijst van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen uit 1778 was 

de meest uitgebreide van alle lijsten voor VOC-dienaren. In de periode die volgde was in de 

publicaties een iets grotere diversiteit zichtbaar. Mogelijk wezen deze uitgaven, die allen van 

de hand van Van Braam waren, erop dat hij zich bewust was van de belangstelling die bestond 

onder leden van het genootschap van Batavia. 

 De soorten kennis in de vragenlijsten en in de publicaties, en veranderingen hierin, 

vertoonden kortom overeenkomsten, maar ook grote verschillen. De publicaties over China 

vormden dus alleen een gedeeltelijke beantwoording van de vragenlijsten. Dit had enkele 

praktische redenen. Zo kon de beantwoording van vragen een vertraging oplopen, waardoor 

trends in publicaties niet altijd overeenkwamen met trends in de vragenlijsten. Ook zijn niet 

álle publicaties van het werk van de jezuïeten in de analyse opgenomen, maar alleen die van 

het geselecteerde gezelschap en de drie invloedrijke werken. Mogelijk leverden publicaties 

van andere jezuïeten nog een aanzienlijke bijdrage aan de beantwoording van de vraag. Toch 

zou het werk van deze minder productieve jezuïeten niet veel aan de uitkomst van de analyse 

veranderd hebben. 

Bovendien blijven in de analyse van de publicaties de sociale aspecten van de 

kennisstroom buiten beeld. Of kennis van jezuïeten en VOC-dienaren gepubliceerd werd, hing 

bijvoorbeeld af van een enthousiaste uitgever of een goede relatie met een geïnteresseerde. 

Buiten de gepubliceerde kennisstroom om werden bovendien ook antwoorden geformuleerd 

op de vragen uit Europa. Dit wordt geïllustreerd met de privécorrespondentie die de geleerde 

De Mairan begon met de jezuïet Parrenin. Het ontbreken van bepaalde soorten kennis in de 

Description de la Chine was voor deze geleerde aanleiding om de correspondentie te 

beginnen en zo meer over bepaalde onderwerpen te leren. Er vond dus ook een kennisstroom 

plaats in ongepubliceerde brieven aan geïnteresseerden. De volgende vraag is dan ook in 

welke mate vragen ook in deze ongepubliceerde correspondenties beantwoord werden. Dit is 
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een onderwerp dat in het onderzoek naar netwerken in Hoofdstuk 4 tot en met 6 behandeld zal 

worden.



  

 

63 

Hoofdstuk 2 

Samenwerking en tegenwerking tussen jezuïeten en VOC-dienaren in Azië 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘men geeft ons achter de schermen geschenken, en op het toneel komt men ons vernederen’
271

 
De Franse jezuïet Marcel Le Blanc aan anoniem, VOC-handelspost op Kaap de Goede Hoop, 1689. 
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 ARSI, JS 78, f.192-203, ‘mémoires sécrettes de Siam 1687 et 1688’ , deel 6, ‘on nous regaloit derrière la 

scène, et sur le theâtre on venoit de nous dépouiller’. 
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Zoals beschreven is in de historiografie, is uit eerdere studies gebleken dat VOC-dienaren in 

de zeventiende eeuw met jezuïeten samenwerkten. Zo kreeg een groep Franse jezuïeten op 

Kaap de Goede Hoop van de VOC-gezaghebbers toestemming om er een week te logeren, en 

wisselden enkele jezuïeten aan de Chinese kust kennis en diensten uit met VOC-dienaren in 

Batavia. De vijandigheid die in de Republiek bestond ten aanzien van jezuïeten, speelde 

overzee kennelijk niet altijd een rol.  

Toch was samenwerking niet vanzelfsprekend. Zoals blijkt uit het voorgaande citaat 

boden tijdens de oorlog tussen de Republiek en Frankrijk VOC-gezaghebbers op de Kaap 

Franse jezuïeten alleen achter de schermen hulp. Het is dus zinvol de specifieke 

omstandigheden te bestuderen waarin jezuïeten en VOC-dienaren samenwerkten.  

In dit hoofdstuk worden dan ook betrekkingen tussen hen op verschillende plaatsen en 

momenten geanalyseerd. In de periode van circa 1680 tot 1710 waren er regelmatig 

momenten waarop jezuïeten en VOC-dienaren met elkaar in aanraking kwamen. Hierbij 

waren soms dezelfde jezuïeten betrokken. Welke factoren waren van belang in ontmoetingen 

tussen deze jezuïeten en VOC-dienaren? En was de religieuze tegenstelling in de roerige 

periode die volgde, waarin jezuïeten in de Republiek zelfs vervolgd werden, in Azië nog 

steeds van ondergeschikt belang? In paragraaf 2.1 zal eerst uiteengezet worden hoe jezuïeten 

en VOC-dienaren zich in het algemeen opstelden ten opzichte van elkaar door beleid en 

praktijk van de Jezuïetenorde en de VOC naast elkaar te plaatsen. Vervolgens zullen hun 

betrekkingen in China, en in de VOC-gemeenschappen in Zuidelijk India, Ceylon en op Kaap 

de Goede Hoop worden bestudeerd. Ten slotte worden in paragraaf 2.3 betrekkingen 

besproken in Batavia. Hier hadden VOC-dienaren het vaakst te maken met jezuïeten, die er 

een tussenstop maakten.  

 

Kaart 1: De locaties waar jezuïeten en VOC-dienaren elkaar ontmoetten, ca. 1680-1710 

 

 
 

Door Jaap Fokkema, Vrije Universiteit Amsterdam. 
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2.1 Regels en praktijk 

 

De jezuïeten bewogen zich overzee noodgedwongen in de wereld van de handel. Om aan geld 

te komen voor het behoud van hun missie namen zij soms deel aan de handel en hadden zij 

financiële transacties met handelaren. Ook waren zij in Azië afhankelijk van handelaren voor 

hun briefverkeer en de reis naar hun bestemming. VOC-dienaren richtten zich daarentegen 

nooit uit noodzaak tot jezuïeten. Weliswaar konden VOC-dienaren in sommige gevallen van 

hen profiteren, maar in de VOC-gebieden werden katholieke geestelijken in eerste instantie 

vooral gezien als een bedreiging. We bekijken nu vanuit zowel het perspectief van de 

jezuïeten als dat van VOC-dienaren hoe zij zich in het algemeen opstelden ten opzichte van 

elkaar.  

  

Jezuïeten en handelaren 

 

Jezuïeten die in het kielzog van Europese handelaren naar de Oost afreisden, distantieerden 

zich het liefst van de activiteiten van de handelaren. Franciscus Xaverius, één van de stichters 

van de Orde die in de jaren 1542-1552 beroemdheid verwierf als eerste ‘apostel van Indië’, 

had geprobeerd Portugese handelaren ervan te weerhouden relaties te beginnen met Indiase 

vrouwen. Honderdvijftig jaar later weerklonk ook onder Franse jezuïeten in Kanton ontzetting 

over het gedrag van Europese handelaren die daar tijdens de handelstijd verbleven. Europese 

handelaren waren niet bescheiden en vroom genoeg, en hadden dan ook de ijver van de 

jezuïeten hard nodig, schreef een Franse jezuïet aan zijn collega in Parijs.
272

  

Toch waren jezuïeten ook betrokken bij de activiteiten van handelaren. Jezuïeten 

verkeerden overzee vaak in geldnood. Het geld dat de Portugese koning beschikbaar stelde 

voor de jezuïeten, was meestal te weinig. Vooral van de jezuïeten van de Portugese tak van de 

Orde is bekend dat zij vindingrijk waren in het oplossen van dit probleem. Reeds de eerste 

generatie jezuïeten was op zoek gegaan naar andere financiële middelen. Zo waren zij al rond 

1580 met paus Gregorius XIII en met de Portugese handelsgemeenschap in Macao 

overeengekomen dat zij mochten deelnemen aan de zilverhandel tussen Macao en Nagasaki, 

en de handel in zijde en sandelhout. In de zeventiende eeuw zou paus Clemens IX juist alle 

religieuze orden, en nadrukkelijk die van de jezuïeten, elke vorm van handel verbieden, om de 

handelsprivileges van Portugal veilig te stellen.
273

 Desondanks bezat het jezuïetencollege in 

Macao rond 1630 twee schepen, en fungeerde het college als warenhuis. Rond 1740 hadden 

jezuïeten zelfs een schip in eigen beheer, waarmee zij tussen Macao en Lissabon zeilden.
274

 

Jezuïeten deden bovendien wel eens mee met de ‘bodemerij’. Handelaren gaven elkaar een 

lening voor een schip of lading, die soms met een aanzienlijk rentepercentage terugbetaald 

werd als het schip of de lading op de plaats van bestemming was aangekomen.
275

 In het geval 

van bijvoorbeeld een schipbreuk ging het geleende geld echter verloren. De procureur van de 

Propaganda Fide in Madras, Leonardo Cordero, beschreef in 1717 de betrokkenheid van 

jezuïeten in Azië bij deze zeeleningen als volgt: 

 

‘van allen brengen de Spaanse, Portugese en Franse jezuïeten een vastgestelde 

doctrine in praktijk die geadviseerd wordt aan anderen… dat het lenen van geld aan 

schepen, met een gegeven rente van ongeveer dertig, veertig, vijftig procent 
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 LEC IX, 510-11, De Fontaney aan De La Chaise, 15 januari 1704. 
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 Von Collani, ‘Mission and money’, 134. 
274

 Alden, Making of an enterprise, 529-538. 
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 Ibidem, 552. 
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afhankelijk van het type reis, aangezien het geld hetzelfde risico loopt als het schip, 

geen handel is, maar een contract dat toegestaan is aan geestelijken’
276

 

 

Dergelijke investeringen waren voor jezuïeten kennelijk niet onwettig, en kwamen vaker 

voor. 

Autoriteiten en missionarissen van andere orden deden naar aanleiding van de 

betrokkenheid van de jezuïeten bij handelsactiviteiten venijnige uitspraken. Zo werd het 

jezuïetencollege van Macao eens een ‘handelshuis’ genoemd.
277

 De gouverneur van Goa 

beschuldigde de paters er zelfs van dat zij in India ‘paters van de VOC’ waren.
278

 Mogelijk 

werd hiermee gedoeld op hun betrokkenheid bij bodemerij. 

De communicatie en logistiek van de jezuïeten in Azië vereisten eveneens een zekere 

inmenging met de zaken van handelaren. Voor het briefverkeer, de overtocht op een Europees 

schip en een tijdelijk verblijf in een Europese handelspost moest contact gelegd worden met 

scheepsoverheden en gouverneurs. De jezuïeten waren pragmatisch in het versturen van 

brieven. Nieuws moest veilig aankomen bij hun superieuren, en liefst zo snel mogelijk. 

Brieven werden dan ook vaak in meervoud via handelsposten van verschillende naties naar 

Europa verstuurd. Voor vervoer en verblijf dienden jezuïeten voorzichtiger te werk te gaan. In 

handelsposten van de VOC zag men liever geen katholieke geestelijken arriveren, zoals we in 

de volgende paragraaf zullen zien. Missionarissen maskeerden dan ook vaak hun 

priesterschap door zich in burgerkleding te hullen in plaats van in hun priesterhabijt te 

verschijnen.
279

 De jezuïeten, die bedreven waren zich aan te passen aan plaatselijke 

omstandigheden door onder andere lokale kleding te dragen, zullen deze strategie zonder 

moeite toegepast hebben. In de woorden van de Franse jezuïet Louis Le Comte waren 

jezuïeten immers ‘barbaars ... bij de barbaren, goed gekleed in China, halfnaakt in de bossen 

van Madura, opdat het onveranderlijke Evangelie zich makkelijker in de geesten nestelt’.
280

  

Dat VOC-dienaren de jezuïeten soms verdachten van spionage zoals we nog zullen 

zien, was niet ongegrond. Sommige jezuïeten stuurden beschrijvingen naar de generaal-

overste van de omvang van de katholieke gemeenschap en de politieke situatie in Nederlandse 

vestingen. Casper Kastner, die op de terugweg naar Europa een paar weken in Batavia 

verbleef, beschreef de omgeving van Batavia.
281

 Antoine Thomas schreef over de 

machtsverdeling tussen de Nederlanders en de christenen in India en attendeerde zijn 

ordegenoten erop dat in Verapoly net buiten Cochin het Nederlandse recht niet geldig was.
282
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 APF, SC Indie-Or./Cina 13, f.769, Cordero, 8 januari 1717, ‘tra tutti i Gesuiti Spagnuoli, Portoghesi e 

Francesi è dottrina stabilita praticata e consigliata ad altri che dare danaro à correspondenza sopra le navi, cioè 

ad un certo interesse di trente, quarenta cinquanta o piu o meno per cento second la qualita del viaggio, correndo 

col Capitale il rischio della nave, non è commercio, ma contratto permesso a gl’Ecclesiastici’.  
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 In Europa hadden de jezuïeten veel tegenstanders, die elke gelegenheid aangrepen om hen af te schilderen als 

hebzuchtige lieden die alleen uit waren op gewin en macht. Sinds de zeventiende eeuw verschenen in 

uiteenlopende landen werkjes waarin jezuïeten werden beschuldigd en beschimpt, zie Davids, ‘Van VOC-

mentaliteit’.   
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 Boxer, The Dutch seaborne empire, 171. Zie ook het overzicht dat Davids geeft van werken waarin de 

vermeende betrokkenheid van jezuïeten bij de handel werd veroordeeld, Davids, ‘Van VOC-mentaliteit naar 
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Jezuïeten konden kortom een interesse voor gevoelige informatie ten toon spreiden.
283

 Velen 

van hen waren echter slechts onderweg naar hun bestemming, en bezochten Nederlandse 

handelsposten alleen uit noodzaak.  

 

VOC-dienaren en missionarissen 

 

De overwegend protestantse VOC-dienaren koesterden in het algemeen een diepgeworteld 

wantrouwen tegenover katholieken. Zo konden katholieken geen hoge functie bekleden 

binnen de Compagnie.
284

 In veel VOC-gebieden leefden echter aanzienlijke groepen 

katholieken. De omgang met deze onbetrouwbare inwoners kon nogal verschillen. In 

gemeenschappen rondom Ceylon was de relatie tussen VOC-gezaghebbers en jezuïeten 

grimmig, aan de Kaap leefden zij probleemloos samen, en in Batavia verschilde de praktijk 

soms erg van het beleid. 

 

Rondom Ceylon, op Kaap de Goede Hoop en in Batavia 

In op de Portugezen veroverde koloniën gaven Aziatische christenen de voorkeur aan de 

kleurrijke ceremoniën van de katholieken boven het sobere calvinisme dat de Nederlanders 

beleden.
285

 Onder toeziend oog van VOC-gezaghebbers bleven vele Europese en Aziatische 

inwoners het katholieke geloof praktiseren.
286

 Deze katholieke gemeenschappen trokken 

priesters aan, ondanks dat voor hen strenge restricties bestonden.   

Zo werd het VOC-gebied op Ceylon regelmatig bezocht door Portugese geestelijken 

uit Goa. Op Ceylon en in zuidelijk India was de relatie tussen deze geestelijken en VOC-

gezaghebbers gespannen. Hun aanwezigheid werd in verband gebracht met de machtsstrijd 

met de Portugezen, en de Nederlanders bestraften het verlenen van steun aan deze 

geestelijken dan ook streng. Ook werden herhaaldelijk antiroomse plakkaten uitgevaardigd 

waarin bijvoorbeeld roomse ceremoniën en vergaderingen verboden werden.
287

 Seculiere 

priesters in Rome op het hoogste niveau waren bekend met deze regels, waarvan een edict van 

de gouverneur van Ceylon Gerard Johan Vreelandt werd opgenomen en vertaald in de notulen 

van een vergadering van de Propaganda Fide.
288

  

In Cochin in het zuiden van India stonden VOC-gezaghebbers eveneens op gespannen 

voet met priesters. Al in het jaar van de Nederlandse verovering van deze vestiging werd een 

regeling opgesteld ten aanzien van de aanwezigheid van de ‘papen’:  

 

‘Geen Roomsgesinde religieusen sullen in de landen van Coetchin ofte derselver resort 

gedoogt werden als met speciaal consent van d’E. Comp.e ende sullen de Jesuiten en 

alle andere Europeaanse papen insgelijckx ten eeuwigen dage van hier verbannen 

blijven’
289
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Een groep Portugese jezuïeten en karmelieten probeerde hier de lokale Sint Thomaschristenen 

te bekeren tot het roomse geloof. In officiële VOC-papieren werd gesproken over ‘Jesuïtsche 

wolven’ die de kudde verscheurden, maar zij werden door de Nederlandse gezaghebbers met 

rust gelaten zolang zij zich gedeisd hielden.
290

  

Ook in de Kaapkolonie bestond een katholieke gemeenschap, waartoe onder meer 

Fransen, Duitsers, Spanjaarden en Indiërs behoorden. Van deze heterogene groep ging geen 

Portugese dreiging uit, en zij leefden dan ook in relatieve harmonie met de Nederlanders. 

Hiervan was in ieder geval sprake tot 1687, toen de Heren Zeventien besloten dat katholieken 

niet langer als vrije burgers naar de Kaap mochten worden overgebracht.
291

  

In Batavia bestonden ten slotte ook verboden voor katholieke geestelijken, die hier 

leefden of op doorreis waren.
292

 Sinds 1664 was het voor Portugese geestelijken verboden om 

aan wal te gaan, en mochten kapiteins en inwoners hen geen hulp bieden. In dat jaar was 

namelijk ontdekt dat een Portugese augustijn in het geheim tientallen bejaarden en lijfeigenen 

had gedoopt. De Hoge Regering vreesde voor een toename van dergelijke ‘schandalen’ 

doordat de vrede met Portugal getekend was.
293

 Uit verordeningen uit het Nederlandsch-

Indisch Plakaatboek blijkt dat gedurende het bestaan van de Compagnie vaker maatregelen 

werden genomen tegen bezoekende katholieke geestelijken. Zo werd het beleid ten aanzien 

van het meebrengen van missionarissen enkele keren verscherpt. In 1712 verbood 

gouverneur-generaal Abraham van Riebeeck Aziatische kapiteins (anachoda’s) die vanuit 

China zeilden om ‘papen en andere vreemde Europeanen’ naar Batavia te vervoeren. Dit 

verbod werd twee jaar later door de Heren XVII goedgekeurd, en zou vanaf 1754 ook gelden 

voor kapiteins die uit Cochinchina, Tonkin, Cambodja en Siam kwamen.
294

 Missionarissen 

van de Propaganda Fide waren op de hoogte van dit antiroomse VOC-beleid in Batavia. In 

1734 schreef Giuseppe Marziali van de Propaganda Fide vanuit Batavia aan het secretariaat 

van zijn Orde dat tot zijn grote verbazing een Franse kapitein vijf missionarissen van Macao 

naar Batavia had gebracht, en daarmee ‘het verbod negeerde om religieuzen mee te nemen’.
295

  

In de praktijk verbleven dus, zoals ook door verschillende historici is gesteld, 

regelmatig geestelijken in Batavia. Gedurende het bestaan van de VOC hebben hier ongeveer 

honderdnegentig geestelijken enkele maanden of jaren, van wie het merendeel, circa 

zesenzestig, behoorde tot de Jezuïetenorde.
296

 De Hoge Regering had geaccepteerd dat 

‘vermomming’ niet tegengegaan kon worden.
297

 Wel werd een priester soms streng aangepakt 
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als ontdekt werd dat hij in het geheim zijn functie beoefende, zoals we zullen zien. Binnen de 

kerkenraad bestond in deze gevallen vaak een nog grotere verontwaardiging.
298

  

 

Briefverkeer en transport 

Betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren konden verder ontstaan wanneer jezuïeten 

vervoer zochten voor hun brieven of henzelf. In veel gebieden in Azië waren VOC-schepen 

hiervoor een gunstig vervoermiddel. Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven is, was het aantal VOC-

schepen dat in Azië, en tussen Azië en Europa zeilde, tot halverwege de achttiende eeuw het 

grootst van de handelende Europese naties.  

De Nederlandse scheepsoverheden gebruikten voor hun correspondentie met hun 

superieuren met name de eigen schepen, zoals Perry Moree geobserveerd heeft. Zij namen 

echter ook wel brieven mee van handelaren van andere naties, en een enkele keer ook van 

missionarissen. Zo kon de eerder genoemde Duitse jezuïet Kastner in Goa brieven op een 

Nederlands schip via Ceylon naar Rome sturen.
299

 

Ten aanzien van vervoer van passagiers leken gezaghebbers van de VOC daarentegen 

terughoudend. Per schip kon het aantal passagiers variëren van nul tot twintig personen, 

waarvan het merendeel bestond uit gezinsleden en bedienden van hogere VOC-officieren, 

administrateurs, rechters en geestelijken. Samen met de ‘vrijburgers’ hadden deze passagiers 

recht op een eigen hut, aten samen met de scheepsofficieren en waren vrijgesteld van 

arbeid.
300

 Het meenemen van Europese passagiers werd echter zoveel mogelijk ingeperkt, en 

in 1695 zelfs verboden.
301

 Ten tijde van de Zevenjarige Oorlog werd dit verbod ‘in deze 

critique gesteltenis der republicque zaken’ opnieuw uitgevaardigd.
302

 Als al zo terughoudend 

werd gereageerd op het vervoeren van Europese handelaren, moeten katholieke 

missionarissen minstens zoveel moeite hebben gehad in het regelen van een overtocht op een 

VOC-schip.  

In paragraaf 2.2 en 2.3 zal samenwerking onderzocht worden op enkele specifieke 

plaatsen en momenten, aan de hand van de volgende vormen die zijn opgetreden: verblijf van 

jezuïeten in VOC-gebieden, vervoer van hun brieven en pakketten, transport van henzelf op 

een VOC-schip, en uitwisseling van kennis en diensten tussen jezuïeten en VOC-dienaren.  

 Het is hierbij van belang een onderscheid aan te brengen in de betrekkingen die VOC-

dienaren hadden met jezuïeten van de Portugese en van de Franse missie. We zagen dat het 

restrictieve VOC-beleid in de zeventiende eeuw vaak gericht was op jezuïeten van de 

Portugese missie, die trouw waren aan een vijandig gezinde Portugese koning. De Zuid-

Nederlandse jezuïeten aan de Chinese kust werkten ook voor deze missie. In de laatste 

decennia van deze eeuw arriveerden steeds vaker Franse jezuïeten in Nederlandse 

handelsposten, die onderweg waren naar Pondicherry, Kanton en de nieuwe missiegebieden in 

Siam, Tonkin en Cochinchina. Deze Franse jezuïeten namen deel aan de nieuwe, 

onafhankelijke Franse missie, en werden aanvankelijk niet als een bedreiging gezien door 

VOC-gezaghebbers. Tussen 1688 en 1697 en tijdens de Spaanse Successieoorlog tussen 1702 

en 1713, waren de Republiek en Frankrijk echter in staat van oorlog, wat zeker merkbaar zou 

zijn in de betrekkingen tussen Franse jezuïeten en VOC-dienaren. 
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2.2 Betrekkingen in China, India, Kaap de Goede Hoop en Malakka 

 

Zuid-Nederlandse jezuïeten en VOC-dienaren in China en India 

 

Zoals we in de Inleiding zagen, bestond er tussen circa 1680 en 1704 een 

samenwerkingsverband tussen enkele Zuid-Nederlandse jezuïeten in Macao en VOC-dienaren 

in Batavia. De werkzaamheden van deze missionarissen en met name van Couplet en Antoine 

Thomas, zijn door verschillende historici beschreven en komen samengevat op het volgende 

neer. 

Couplet verbleef aan de Chinese kust en zocht al rond 1662 toenadering met 

Nederlanders die hier aanwezig waren. Hij gaf hen onder meer brieven mee voor Willem 

Blaeu en Joost van den Vondel, die goede bekenden van hem waren. Ook wisselde hij boeken 

en naturalia uit met Cleyer, de apotheker van de VOC in Batavia. Cleyer maakte deel uit van 

een netwerk van geleerden en verzamelaars waaraan ook VOC-bewindhebber Witsen 

deelnam, zoals we zullen zien in Hoofdstuk 4. Toen de jezuïeten zich rond 1668 vanwege 

christenvervolgingen in hun kerk in Kanton terug moesten trekken, deed Couplet een 

vergeefse poging om van VOC-gezaghebbers in Kanton geld te lenen. Aan gouverneur-

generaal Maetsuyker vroeg hij om een onderdeel van een klok op te sturen naar Kanton, maar 

aan dit verzoek kon door de dood van de gouverneur-generaal niet worden voldaan. Als 

wederdienst boden Couplet en zijn ordegenoten vertalingen aan van Chinese teksten, en 

voorzag Couplet VOC-dienaren van informatie over politieke ontwikkelingen in China.
303

  

Couplet keerde in 1682 terug naar Europa, en verbleef eerst nog twee jaar in Batavia. 

Hij had in Macao aanvankelijk de Nederlandse handelaren geschreven dat hij hoopte dat het 

mogelijk was met één van hun schepen Batavia aan te doen om enkele vrienden te ontmoeten. 

Dat werd hem echter geweigerd, waarna hij op een Portugees schip vertrok. Door noodweer 

belandde Couplet alsnog in Batavia, waar hij van gouverneur-generaal Speelman toestemming 

kreeg om er een tijd te verblijven. Hij had immers de VOC goede diensten bewezen als 

‘Nederlander van geboorte’ die ‘syne bereytwilligheyd voorhenen in China, daar hij lange 

jaren heeft geresideert, aan eenige van de onsen heeft getoont gehadt.’
304

 De gedeelde 

herkomst van de Zuid-Nederlandse jezuïet en de VOC-gezaghebber uit de noordelijke 

Nederlanden speelde hier duidelijk een rol. 

Tijdens het verblijf in Batavia werd Couplet ondergebracht in het kasteel om te 

voorkomen dat de missionaris contact zou zoeken met katholieke inwoners. Het was Couplet 

echter toch gelukt om zijn functie als priester enkele keren te vervullen. Couplet werd daarom 

de rest van zijn verblijf ‘tot voorkominge van verdere ergernissen’ nauwlettend in de gaten 

gehouden door leden van de kerkenraad, maar werd niet gestraft voor zijn illegale daad.
305

 

Dat VOC-gezaghebbers in februari van het jaar 1683 toch bereid waren de jezuïet de reis naar 

de Republiek te laten maken op het VOC-schip Java mag daarom bijzonder genoemd worden. 

Ook VOC-gezaghebbers in de Republiek zouden hem vriendelijk ontvangen, en voerden een 

gesprek met hem over China.
306

 Drie jaar later zou de herinnering aan Couplet in Batavia 
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volgens de Franse jezuïet Bouvet nog steeds een zegen zijn, omdat hij in het kasteel de mis 

had mogen opzeggen, en men er de sacramenten had mogen ontvangen.
307

 

In Macao kwam na het vertrek van Couplet een andere Zuid-Nederlandse jezuïet aan, 

Antoine Thomas, die de briefwisseling met Cleyer voortzette. Thomas stelde voor om Cleyer 

kopieën van astronomische observaties te sturen als deze op zijn beurt zorg zou dragen voor 

de bezorging van zijn brieven aan geadresseerden in Europa.
308

 Brieven van Zuid-

Nederlandse jezuïeten werden al langer via de VOC verstuurd, en wel aangeduid met ‘via 

Batavia’ en ‘via olandica’. Zij belandden in de Nederlanden in de handen van de Antwerpse 

uitgever Balthasar Moretus, die de brieven doorstuurde naar de diverse bestemmingen en de 

generaal-overste in Rome. Deze route was daarmee heel betrouwbaar. VOC-schepen 

arriveerden in deze periode bovendien sneller in Europa dan Portugese schepen. Brieven van 

Zuid-Nederlandse jezuïeten die van Macao via Batavia en Amsterdam naar Antwerpen 

gestuurd werden, kwamen gemiddeld al na acht tot tien maanden aan. De snelle VOC-schepen 

waren onder de jezuïeten in China een onderwerp van gesprek.
309

 Helaas voor hen werd 

Cleyer al snel als opperhoofd aangesteld in Japan, en zou dus niet meer van nut zijn.  

Het ligt voor de hand dat deze samenwerking opnieuw gebaseerd was op de gedeelde 

afkomst. Uit mijn onderzoek blijkt dat afkomst en expertise niet overal samenwerking met 

VOC-gezaghebbers bevorderde. In zuidelijk India slaagde Thomas er niet in om zijn kennis 

voor diensten te ruilen. Thomas had in 1681 vóór zijn aankomst in Macao de zuidelijke kust 

van India en Ceylon bezocht. Hier verliep de relatie met VOC-gezaghebbers heel anders. De 

missionaris beschouwde de route over land of de route over zee op Nederlandse, Engelse en 

Franse schepen als geschikte wegen om naar Azië te reizen.
310

 Toen hij aan de Indiase kust 

enkele Nederlandse handelsposten bezocht, probeerde hij dan ook zijn reis op een VOC-schip 

te vervolgen. Volgens een bekende van Thomas vertoonde hij zich hier in ‘seculiere 

kleding’.
311

 Hij zou bovendien de titel gehad hebben van wiskundige die de taak had 

geografische metingen te doen.
312

 Ook Thomas zelf beschreef zijn bezoek aan de 

handelsposten van de VOC uitvoerig aan de generaal-overste, zoals we nu zullen zien. 

Toen hij in 1681 in Cochin arriveerde, stelden VOC-bestuurders zich ondanks de 

bestaande verboden in eerste instantie welwillend op. De Nederlandse commandeur 

adviseerde hem om naar Tuticorijn, op de Madurai-kust of Visserijkust, te gaan om vandaar 

de oversteek naar Batavia te regelen.
313

 Thomas bezocht daarop Tuticoryn, waar zich een 

opvallende uitwisseling van diensten tussen hem en de gezaghebber voltrok. Dit blijkt uit een 

fragment van een brief van Thomas aan de generaal-overste in Rome:   

 

‘op zijn advies ben ik ... naar de visserskust gekomen waar de hollandse prefect me 

vriendelijk en graag heeft ontvangen in Tuticurijn, de zware opgave op zich nemend 

de gewenste oversteek naar Nieuw-Batavia te verzorgen. Nadat hij mij, opdat ik mij 

verdienstelijker zou maken, een verklaring van een komeet gevraagd heeft, heb ik 

hierover een boekje geschreven dat is opgedragen aan de generaal van Nieuw-Batavia. 
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Het werd hier door zijn nakomeling zeer vriendschappelijk aan mij vertaald in de 

Hollandse taal om te sturen aan zijn oom Ricloff.’
314

 

 

De resident in Tuticorijn verzocht vervolgens de gouverneur van Ceylon om de jezuïet op een 

VOC-schip van Ceylon naar Batavia te vervoeren. Na enkele dagen beraad kwam de 

gezaghebber ‘overduidelijk niet zonder verdriet’ met de boodschap dat de Ceylonese raad de 

overtocht geweigerd had omdat het ‘op het eiland onzeker zou zijn’. Uit deze motivatie, 

waarmee gedoeld zal zijn op de antiroomse verboden die op Ceylon van kracht waren, blijkt 

dat Thomas als priester en niet als verhulde reiziger de VOC-gezaghebbers gesproken moet 

hebben. Aangezien Thomas zich afvroeg wat de basis van het wantrouwen van de raad was 

geweest, was hij kennelijk niet op de hoogte van de bestaande antiroomse maatregelen. Hij 

keerde terug naar Cochin waar hij begin april probeerde vervoer naar Batavia te vinden op één 

van de VOC-schepen uit Perzië die hier doorgaans in de maand mei aanmeerden. De 

commandeur van Cochin beaamde dat er een VOC-schip in aantocht was, maar dat transport 

alleen verleend werd na toestemming van de raad. Uit de enigszins cryptische bewoordingen 

van Thomas valt op te maken dat ook de commandeur van Cochin geen toestemming kreeg 

van de raad: ‘het lijkt voor zijn superieuren dat er geen zee zal zijn om mij op een Bataviaas 

schip te transporteren’.
315

 Thomas haastte zich vervolgens naar Goa, waar hij hulp kreeg van 

de Portugese gouverneur en begin mei naar Malakka vertrok.
316

 Hij hoopte nog steeds een 

deel van zijn reis per VOC-schip te maken, en had hiertoe het werkje over de komeet zelfs 

opgestuurd aan de gouverneur-generaal van Batavia: 

 

‘Intussen had ik gezorgd dat het tractaat over de komeet uit de kust [Tuticorijn_FH] 

met mijn brieven naar de generaal gestuurd werd, waarin ik vroeg dat hij mij zou 

toestaan hoe ook maar met een Bataviaas schip te gaan om plaatsbepalingen te doen. 

Ik heb gevraagd het antwoord naar Malaka of Macao te sturen: toch is het waar, dat in 

die tijd Rijckloff zijn ambt van generaal neerlegde, en ik met een onkundig Portugees 

schip naar Siam ben gekomen om de Chinese zee over te steken [naar Japan_FH]’
317

 

 

Inderdaad werd gouverneur-generaal Rijcklof van Goens in november van 1681 vervangen 

door Cornelis Speelman, waardoor het boekje over de komeet waarschijnlijk nooit aan een 

VOC-gezaghebber is overhandigd.
318

 Thomas kwam uiteindelijk uit in Macao, waar hij 

besloot te blijven.  

Wat opvalt, is de vanzelfsprekendheid waarmee Thomas meende transport op een 

VOC-schip te kunnen regelen. Toen de Nederlandse autoriteiten in Cochin, Tuticoryn en 
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Ceylon uiteindelijk weigerden hem te helpen, richtte Thomas zich zelfs tot de gouverneur-

generaal in Batavia. Hij had schijnbaar geen weet van de verboden die in Cochin en op 

Ceylon uitgevaardigd waren, en de vijandige houding van VOC-gezaghebbers ten opzichte 

van jezuïeten van de Portugese missie in het algemeen. Vanuit China zou het hem zoals we 

hebben gezien wèl lukken om kennis te ruilen voor diensten met VOC-dienaren in Batavia. In 

deze VOC-gebieden in India had deze strategie echter geen effect. Hoewel zijn kennis en 

waarschijnlijk ook zijn afkomst aanvankelijk de betrekkingen met VOC-gezaghebbers leken 

te bevorderen, werden hier uiteindelijk de regels strikt nageleefd.  

 

Geleerde Franse jezuïeten en VOC-dienaren op de Kaap en in Malakka 

 

Twee groepen van geleerde Franse jezuïeten die onderweg waren naar China, brachten in 

1685 en 1687 een bezoek aan Nederlandse handelsposten.
319

 In 1685 verschenen de 

‘mathematiciens du roi’ op Kaap de Goede Hoop, die samen met een Franse delegatie naar de 

vorst van Siam reisden. Hier vond een nauwe samenwerking plaats met de VOC-

gezaghebbers Simon van der Stel en Hendrik Van Reede van Drakenstein.
320

 Hierover schreef 

de Franse jezuïet Guy Tachard, die leiding gaf aan de groep jezuïeten, uitgebreid in zijn 

beroemde reisverslag. Vooral de uitwisseling van kennis die toen plaatsvond, heeft de 

aandacht gekregen van historici.
321

 Ik zal daarentegen ingaan op de houding die de jezuïeten 

en de VOC-gezaghebbers aannamen ten opzichte van elkaar.  

De missionarissen stelden zich aanvankelijk nederig op, omdat zij verwachtten dat aan 

land gaan voor problemen zou zorgen: 

 

‘Jezuïeten, wiskundigen, en verscheidene instrumenten die aan wal worden gebracht, 

zouden de vriendelijkheid van de Nederlandse commandeur kunnen schaden, in een 

behoorlijk nieuwe kolonie ... werden we geadviseerd ons te vermommen, en niet als 

jezuïeten te verschijnen; maar we dachten dat dit niet gepast was, en we ontdekten 

vervolgens dat ons habijt ons helemaal geen last bezorgde.’
322

 

 

Tot hun grote verbazing werden zij door Van der Stel namelijk hartelijk verwelkomd. Hun 

reactie was zo positief, dat zij volgens Tachard ‘nog iets verder gingen’, en hem vertelden dat 

zij ‘blij zouden zijn om zich in te zetten voor de publieke zaak, en om vervolgens hun 

waarnemingen aan hem door te geven’. Ook boden de jezuïeten aan om een goede 

locatiebepaling van de Kaap te maken voor de stuurmannen. De VOC-gezaghebbers stemden 

in met dit voorstel, en brachten de jezuïeten onder in de tuin van de compagnie. 

 Het is opvallend dat de VOC-gezaghebbers onmiddellijk toestemden de 

missionarissen in hun kolonie te laten verblijven. Mogelijk hadden de koninklijke ‘lettres 

patentes’ die de jezuïeten op hun wetenschappelijke expeditie bij zich droegen, hieraan 

bijgedragen.
323

 Zo had Van Reede vooral aandacht voor de Franse ambassadeur, met wie hij 

rondliep in de tuin en geschenken uitwisselde. Wel hadden zowel Van der Stel als Van Reede 
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veel belangstelling voor natuurhistorisch onderzoek waaronder de verzameling, verbouw en 

transport naar de Republiek van grote hoeveelheden planten. Zij zullen dus respect gehad 

hebben voor de geleerde jezuïeten.  

De gezaghebbers accepteerden dat de jezuïeten hun priesterkleed droegen, en zagen 

zelfs door de vingers dat zij katholieke inwoners spirituele steun verleenden. Zo bezochten de 

jezuïeten zonder problemen patiënten in het ziekenhuis. Eenmaal werden de missionarissen 

door bewoners beschuldigd van het vervoeren van het heilige sacrament, maar het voorwerp 

bleek een microscoop te zijn. Bij het afscheid gaven de VOC-gezaghebbers en de jezuïeten 

elkaar zelfs geschenken. De jezuïeten vonden bij hun vertrek aan boord thee en Kanarische 

wijn, en zij hadden zelf een microscoop en een brandglas overhandigd.
324

 De Franse jezuïeten 

maakten op dezelfde wijze als de Zuid-Nederlandse jezuïeten in China slim gebruik van hun 

expertise door deze aan te bieden in ruil voor hun verblijf. Opnieuw speelde de religieuze 

herkomst een ondergeschikte rol. Uit deze samenwerking blijkt bovendien dat de Franse 

nationaliteit van de jezuïeten geen bezwaar was op de Kaap.  

Sterker nog, Van Reede had het gezelschap zelfs een aanbevelingsbrief meegegeven, 

waardoor zij ook op andere locaties welkom zouden zijn. Dankzij deze brief mochten Tachard 

en zijn ordegenoten vervolgens ook korte tijd in Batavia bivakkeren.
325

 Volgens het 

reisverslag van één van de ‘mathématiciens du roi’ Joachim Bouvet tafelden zij er langdurig 

met gouverneur-generaal Camphuys, en had de gouverneur-generaal hen zijn huis laten zien. 

Een jaar later bedankte Tachard de VOC-gezaghebbers voor de geleverde diensten die hij 

tijdens zijn reis van hen had mogen ontvangen. Op de terugreis van Siam naar Frankrijk 

schreef hij op de rede van Bantam aan de gouverneur-generaal het volgende bericht, waarvan 

de vertaling in de Overgekomen brieven en papieren van de VOC werd opgenomen: 

 

‘De besigheden van ons geselschap verpligten mij om wederom van Siam naar 

Vrankcrijk te keeren. In dese moeijlijckheden bevinde ik desen troost dat ik de eere 

hebbende te mogen spreken den selven de groote gunste en weldaden betuijgen zal die 

wij van uwe excellentie in ’t besonder ontfangen hebben, als mede van andere heeren 

hollanders welke ons onderwegen in onse reijse te gemoet zijn gekomen.’
326

   

 

Commandeur Van der Stel was vier jaar later nog steeds behulpzaam toen op Kaap de Goede 

Hoop opnieuw Franse jezuïeten op een Frans schip in de baai verschenen. De verhoudingen 

waren inmiddels dramatisch gewijzigd doordat een oorlog tussen de Republiek en Frankrijk 

was uitgebroken. De Fransen werden gevangen genomen, onder wie twee jezuïeten. Dit waren 

Marcel Le Blanc, die in 1687 onder leiding van Tachard tijdens het tweede Franse 

gezantschap naar Siam gereisd had, en ‘Colluson’. Het onuitgegeven verslag van Le Blanc 

geeft een levendig beeld van zijn ontmoeting met de VOC-gezaghebber. Le Blanc beschreef 

uitvoerig en met enigszins bloederige details hoe de Franse zeelieden gevangen genomen 

werden. Hij werd tijdens zijn gevangenschap echter goed verzorgd, en had op een dag bezoek 

gekregen van de Nederlandse commandeur. Deze man was   

 

‘dezelfde als drie jaar geleden en heette Simon Vanderstel. Hij herkende mij, en bood 

een goede ontvangst. ... Hij antwoordde me dat hij woedend was over het ongeluk dat 
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over ons was uitgestort, maar dat wij er zeker van konden zijn dat hij niets zou 

vergeten om het ons draaglijker te maken, om zodoende ons zijn affectie en achting te 

tonen voor de eerwaarde pater De la Chaise’.
327

  

 

Le Blanc, Colluson en twee aalmoezeniers werden dan ook twee maanden ondergebracht in 

het huis van de commandeur, en mochten elke dag onder bewaking een wandeling te maken. 

Ook had de commandeur de geestelijken de keuzevrijheid geboden zelf één van de VOC-

schepen te kiezen waarmee zij vervoerd zouden worden. Zodoende nam elk schip een priester 

mee die voor de zieken aan boord zou gaan zorgen. Bovendien kreeg Le Blanc van de 

commandeur een ‘seculier habijt … om door Nederland te gaan’.
328

 Toen de dag aangebroken 

was waarop de geestelijken als krijgsgevangenen naar Europa werden verscheept, vond er een 

interessant afscheid plaats tussen Le Blanc en Van der Stel. De jezuïet verscheen in zijn 

nieuwe dracht in de kamer van de VOC-gezaghebber om afscheid te nemen, waarbij de 

commandeur lachte om zijn nieuwe uitdossing. Hierbij voltrok zich in de bewoordingen van 

Le Blanc de volgende geestige woordspeling. De commandeur zou gezegd hebben:  

 

‘Kijk hier eens, de pater is een ruiter geworden van Kaap de Goede Hoop.’ 

 

Hierop antwoordde de jezuïet: 

 

‘Een ruiter, nee, dat ben ik niet, maar ik heb wel goede hoop.’
329

 

 

Vervolgens bood de commandeur de priester een lichte maaltijd van fruit en jam aan, wat Le 

Blanc deed ‘lachen om de waanzin van de wereld en de komedies die zich afspelen’: 

  

‘men geeft ons achter de schermen geschenken, en op het toneel komt men ons 

vernederen onder dezelfde ogen van een gouverneur van wie wij krijgsgevangenen 

waren en die ons twee maanden in zijn huis heeft gevoed en alle dagen vertrouwelijk 

met ons praatte.’
330

 

 

Wel bestond soms een groot verschil in de mate waarin VOC-dienaren van verschillende 

rangen medewerking verleenden. Terwijl de commandeur een duurzame welwillendheid had 

getoond, waren enkele hoge officieren van de schepen bij het afscheid allesbehalve 

behulpzaam. Le Blanc moest al zijn bezittingen aan hen overhandigen. De VOC-officieren 

waren verbaasd dat de jezuïet die uit Indië kwam, en op een schip vol diamanten gereisd had, 

niets van waarde kon laten zien. In de Republiek werd Le Blanc, het wereldse habijt ten spijt, 
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een jaar in de gevangenis van Middelburg ondergebracht, waarna hij als krijgsgevangene 

uitgewisseld werd.
331

  

Elders werden Franse jezuïeten die tot dezelfde groep van geleerde jezuïeten behoord 

hadden, ten tijde van de oorlog minder respectvol behandeld. Tachard had met zijn gezelschap 

opnieuw in Batavia gelogeerd en had volgens de Nederlanders gesproken over de zwakheid 

van het Nederlandse leger op Kaap de Goede Hoop. Dit baarde de VOC-gezaghebbers 

ernstige zorgen: 

  

‘sig [Tachard] verwonderend over de swakheit van ons garnisoen aldaar, en 

sorgeloosheijt der gener die daar over het gesag voerden, soo verre dat het die 

messieurs weijnig moeijte soude behoeven gekost te hebben om haar op sekere tijd 

van die plaats meester te maken wanneer bij ongeval van brand buijten het Casteel 

ontstaan de meeste posthouders sonder geweer daar uijt om het vuur te blusschen 

waren gelopen, en seer weijnige binnen souden sijn gebleven, niet sufficant wesende 

(soo hij oordeelde) om het selve te sullen hebben konnen defenderen.’
332

   

 

De VOC-gezaghebbers vreesden voor een ‘attacqie’ op de terugreis van de drie schepen 

waarmee het gezantschap reisde, nu ‘het wel konde gebeuren dat daarop nu agt geslagen 

sijnde’.
333

 Tachard werd als spion beschouwd en werd uiteindelijk in 1693 in Pondicherry 

door de Nederlanders gevangen genomen, toen zij hier het Franse fort tijdelijk bezet 

hadden.
334

  

Twee reisgezellen van Tachard, Claude de Bèze en Patricius Comilh, hadden na hun 

deelname aan het gezantschap naar Siam naar China willen gaan. Zij waren echter in Malakka 

samen met een groep Franse handelaren door de Nederlanders vastgehouden ‘onder het 

voorwendsel van de oorlog’. Beiden werden in 1690 naar Batavia gebracht, vanwaar zij als 

krijgsgevangenen naar de Republiek werden verscheept.
335

 De Franse jezuïeten leken in 

Batavia aanvankelijk gedacht te hebben de gedwongen reis naar de Republiek af te kunnen 

wenden. In een brief aan de Bataviase autoriteiten boden zij hun diensten aan, en probeerden 

zelfs om een bundel brieven mee te geven naar Frankrijk: 

 

‘Wij hebben verstaan dat gij volhard in het voornemen van ons na holland weder te 

senden ... kond gij de selve voordeelen trekken door ons te bewaren hier in Indiën, en 

ondertussen te schrijven na Holland om met ons hier te doen ‘tgeene men voorwend te 

geschieden in Europa. Wij zouden indien gij het goed vind onse brieven daar kunnen 

bij voegen, om onze vriende in Vrankrijk ’t onderrigten .. .’
336

  

 

De door de jezuïeten genoemde ‘voordeelen’ hadden kunnen bestaan uit het delen van kennis. 

Onderweg naar Siam had De Bèze namelijk astronomische observaties verzameld en een 

kaart van Kaap de Goede Hoop gemaakt. Ook was De Bèze er in geslaagd om tijdens zijn 

gevangenschap in ‘de toren van het fort’ in Malakka enkele astronomische observaties te 
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doen.
337

 Toch had De Bèze in Batavia met zijn expertise geen vrijlating of doortocht kunnen 

bewerkstelligen.  

In de ogen van gouverneur-generaal Camphuys stelden beide jezuïeten zich bovendien 

te vrijpostig op. In de generale missive werd genoteerd dat de jezuïeten van de gedwongen 

reis ‘gaarne geëxcuseert ... geweest [waren] om haar heylig geloof in dese gewesten te mogen 

voortsetten, ... waarop wel wat anders gepast soude hebben, in plaats van zo een gemakkelijk 

reijs haar van hier te laten vertrekken’. Zij mochten dus blij zijn met ‘... een deksel van hare 

naakte lichamen ... ten bedrage van 73 rijksdaalders, ... als een werk van barmhartigheijt op 

haar versoek hebben gecondescendeert’.
338

 Hun reis leek dus bij uitzondering betaald te 

worden door de VOC. De gouverneur-generaal beval de scheepsoverheden ‘gedurende de 

reys goede agt te slaan, dat se in d’een of d’andere onbehoorlijkheyt niet kome uyt te spatten 

en voornamelijk de paters.’ Volgens een levensbeschrijving over De Bèze was de reis 

allesbehalve gemakkelijk geweest. De jezuïeten werden onderweg bij de ‘varkens’ gegooid, 

en mochten geen frisse lucht scheppen op het dek. Comilh zou na zijn vrijlating uit de 

gevangenis van Rotterdam zo verzwakt zijn dat hij Frankrijk nooit meer zou verlaten.
339

  

Voor Franse jezuïeten was het aanbieden van kennis inmiddels niet langer een middel 

om op Nederlands grondgebied te mogen verblijven. De oorlogssituatie bepaalde nu de 

betrekkingen volledig, waardoor Franse jezuïeten gevangen genomen werden die eerst 

welkom waren geweest in VOC-gebieden. In Batavia werd dit de gewone gang van zaken.  

 

2.3 Betrekkingen in Batavia 

 

Batavia was als centraal knooppunt in de Aziatische handel de locatie waar missionarissen en 

VOC-dienaren het vaakst met elkaar in contact kwamen. Tot circa 1760 verbleven hier bijna 

jaarlijks jezuïeten en missionarissen van andere orden, die op reis waren naar of van Europa 

of een andere bestemming in Azië. De meeste momenten van samenwerking tussen jezuïeten 

en VOC-dienaren vonden dan ook plaats in Batavia. In deze paragraaf zullen enkele jezuïeten 

van de Portugese en de Franse missie gevolgd worden die tussen 1680 en 1710 Batavia 

bezochten. Deze voorvallen laten zien dat de betrekkingen verschilden die VOC-dienaren 

hadden met jezuïeten van de Portugese en van de Franse missie. 

 

De hulp van predikant Sas 

 

Om te beginnen was er in Batavia een predikant werkzaam die een belangrijke rol speelde in 

de samenwerking tussen VOC-dienaren en enkele jezuïeten in Macao. Dit was Theodorus 

Sas, die zich hiervoor tussen 1681 en circa 1704 actief inzette. Sas wisselde vooral kennis en 

diensten uit met de Italiaanse jezuïet Carlo Turcotti die vanaf 1681 in Macao leefde.
340
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Turcotti was een half jaar eerder als krijgsgevangene in Batavia vastgehouden, en moet toen 

de relatie met Sas opgebouwd hebben.
341

 Hij had hier net als Couplet in het geheim enkele 

priesterlijke taken uitgevoerd, maar werd net als Couplet niet bestraft.  

De predikant verzorgde de correspondentie van Turcotti met Europa, en werd door 

Turcotti beloond met een Chinees woordenboek en astronomische werken.
342

 Ook Sas had 

contact met geïnteresseerden in de Lage Landen, en was net als Cleyer een tussenpersoon in 

de correspondentie tussen Macao en Antwerpen. Sas was waarschijnlijk ook betrokken bij de 

logistiek van de Franse jezuïeten die in 1685 kort in Batavia verbleven. Volgens de Franse 

jezuïet Bouvet hadden zich na het diner met de gouverneur-generaal twee geestelijken 

aangesloten, waarvan ‘Zass’ er één was. Deze predikant droeg volgens Bouvet zorg voor het 

briefverkeer tussen jezuïeten in China en geïnteresseerden in Europa, en had zijn diensten 

tevens aan de Franse jezuïeten aangeboden.
343

 

Toen Sas in 1704 gestorven was, hield de verbinding in deze vorm op te bestaan. 

Zuid-Nederlandse jezuïeten van de Portugese missie zouden sindsdien weer de voorkeur 

geven aan het versturen van brieven via Goa en Manilla.
344

 Uit Hoofdstuk 3 zal echter blijken 

dat jaren later andere predikanten in Batavia nog steeds een rol speelden in de communicatie 

tussen jezuïeten van zowel de Portugese als de Franse missie in China en betrokkenen in 

Europa.  

Het is niet bekend of Sas zijn diensten ook aanbood aan andere jezuïeten die sindsdien 

een bezoek brachten aan Batavia. Wel maakten VOC-gezaghebbers het moeilijker om met 

jezuïeten in contact te komen. Hierbij ontstond een groot verschil in de manier waarop 

jezuïeten van de Portugese en van de Franse missie werden behandeld.  

 

Jezuïeten van de Portugese missie: ongestrafte gasten 

 

We zagen dat Turcotti zijn functie als priester ongestraft had kunnen vervullen voor inwoners 

van Batavia. Wel kreeg hij de volgende waarschuwing van de VOC-autoriteiten, die ook 

bestemd was voor andere jezuïeten:  

 

‘dogh niettemin, datmen haar daar bij sal aenseggen en bekentmaken ... dat sij off die 

van haar consoorten, na desen wel soo civiel niet meer en moghten komen gehandelt 

en getracteert te worden, als se wederom sodanige onbehoorlijke proceduren quame in 

t werk te stellen, om onse onderdanen en dienaren te verleijden en tot haar te trekken 

....’
345

 

 

VOC-gezaghebbers kampten vaker met het opportunisme van Portugese jezuïeten. Twee jaar 

later stuurde gouverneur-generaal Speelman de Portugese missionaris Niccolau Suero als 

‘lastige Roomse paap’ onmiddellijk terug naar Macao op een Portugees scheepje, omdat 

gebleken was dat ‘hij al verscheijde onfatsoenelijke en onbeschaamde versoeken hadde 

durven ondernemen’.
346

 Ook de Portugees zal zijn diensten als priester hebben aangeboden, 
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wat de autoriteiten de hoop uit deed spreken ‘dat wij met dat listig en quaadaardig volk soo 

ligt niet weder belast zullen werden, want se dog nimmer veel goets doen.’
347

 Het 

aangewakkerde wantrouwen van de Bataviase autoriteiten leek weinig goeds te voorspellen 

voor toekomstige jezuïeten van de Portugese missie. 

Toch werden twee jezuïeten van de Portugese missie die in 1685 uit Tonkin waren 

gekomen nog vriendelijk ontvangen. Dit leek echter uitzonderlijk te zijn geweest. De 

Portugese jezuïet Emanuel Ferreira en de Italiaanse jezuïet Domenico Fuciti waren door de 

paus teruggeroepen naar Europa. VOC-dienaren in Tonkin hadden hen met een groep 

Tonkinese christenen op het ‘jagt de Bombain uyt bevel des Conings mede passagie na Siam 

moeten verleenen’.
348

 Door noodweer waren zij niet in Siam maar in Batavia beland. De 

gezaghebbers hadden hen vervolgens ‘... met hun gevolg, bestaande uyt seven Christen-

Tonckindres, gelogeert in de tuin van gouverneur Speelman’. VOC-officieren in Tonkin 

hadden dus gehoor gegeven aan het bevel van de Tonkinese vorst jezuïeten te vervoeren op 

hun schip. De gezaghebbers in Batavia waren vervolgens bereid om voor goede opvang te 

zorgen. Gouverneur-generaal Joannes Camphuys gaf hen toestemming om aan wal te gaan, en 

‘aldaar van het geleden ongemack ter zee wat uyt te rusten, onder betuygingh dat zij (die niet 

met haer genegentheyt, maar alleen door nootgeval hier waren aangekomen) geen meeninge 

hadden yets te doen ofte leren tegen de reliegie, waarvan in deze stadt professie wierde 

gedaan’. De groep werd naar de tuin van Speelman gebracht, ‘alwaarse met spijs en dranck 

van des tegenwoordigen gouverneur generaals taeffel worden besorgt, en soo lange sullen 

moeten verblijven tot datter gelegentheijt is om haar, ‘tzij nae Siam ofte nae de cust van India 

te laeten vertrecken.’
349

 Ondanks het wantrouwen dat in Batavia bestond ten aanzien van 

Portugese jezuïeten, werd het gezelschap in de watten gelegd. Ferreira wees net als Bouvet op 

het goed verlopen verblijf van de jezuïet Couplet, die in Batavia beroemd was geworden en 

daarom de reden kon zijn voor het warme onthaal.
350

 De ware reden hiervoor moet echter 

hoogstwaarschijnlijk gezocht worden in de wens van de VOC-gezaghebber om een goede 

relatie met de Tonkinese vorst te behouden.
351

 

De jezuïeten waren onderweg op het VOC-schip daarentegen minder goed behandeld. 

Zij schreven aan hun superieuren dat zij hard hadden moeten werken op het schip van de 

‘heidenen die niet erg van hen hielden, en hen, Papisti, haatten’. Bovendien hadden zij al hun 

geld aan de Nederlandse kapitein moeten geven. Toen zij in Batavia aankwamen, hadden zij 

daarom geen geld en middelen gehad om meteen verder te reizen, en besloten zij te wachten 

op een schip uit Macao om geld te lenen. De wegen van beide priesters scheidden al snel. 

Ferreira wenste als Portugese jezuïet om vanuit India naar Portugal te reizen ‘op een schip van 

katholieken’, en vertrok naar Macao. Fuciti wachtte nog enkele maanden op een schip dat 

naar Siam zou zeilen.
352

  

Laatstgenoemde werd onder streng toezicht gesteld om contact met katholieken te 

voorkomen. Jezuïeten waren zoals we zagen echter volhardend, en men kwam erachter dat 

                                                 
347

 Generale missiven IV, 704, 31 mei 1684. Het betrof hier ene Niccolau Suero. 
348

 NA, VOC, inv.nr 1394, f.282. 
349

 Generale missiven IV, 759, 12 februari 1685.  
350

 ARSI, JS 81, f.272-272v, Ferreira aan de assistent van de provincie Portugal, 3 februari 1685, Batavia. 
351

 Het rijk Tonkin lag in het noorden van het tegenwoordige Vietnam. De VOC had de handelspost in Tonkin al 

jaren opgeheven. Ook hadden zij een factorij gehad in Faifo, dat gelegen was in het midden van Vietnam (bij het 

huidige Hoi An). Deze plaats lag in het zuidelijke rijk Cochinchina, of Quinam volgens de Nederlanders. Ook 

deze handelspost werd opgeheven, maar Nederlandse handelaren bleven betrokken bij de handel in zijde en goud 

in Cochinchina, zie Li Tana, Nguên Cochinchina. 
352

 APF, Informationis Liber 135, f.261, Ferreira aan de Assistent van Portugal, 3 februari 1685, Batavia; Fuciti, 

2 februari 1685, Batavia. Overigens beschouwde Ferreira zijn collega Fuciti als te oud en te ziek om een 

onmiddellijke doorreis te overleven. Volgens Tachard had de Italiaanse jezuïet inderdaad een leven van leed 

achter de rug, waarin hij onder meer maanden in gevangenschap had geleefd, Pfister, Notices biographiques, 

423. 



Samenwerking en tegenwerking 

80 

ook Fuciti zijn geloof ‘celebreerde’. Hierop besloot de kerkenraad ‘nauwer toesigt te laten 

houden als tot voorkominge ende belettinge van die ergernisse komt te vereijssen.’
353

 Toen 

Tachard en zijn gevolg uit Kaap de Goede Hoop arriveerde, werd Fuciti de vrijheid 

geschonken en ging hij met de Franse jezuïeten mee naar Siam.  

Jezuïeten van de Portugese missie die sindsdien een bezoek brachten aan Batavia, 

kregen geen toestemming meer om aan wal te komen. Wel konden zij altijd hun weg 

vervolgen. Jezuïeten wisten hiervan, en verhulden hun hoedanigheid van priester.
354

 Vaak 

werden zij toch ontmaskerd. Zo werd in 1690 de Portugese jezuïet Pedro D’Acosta 

vastgehouden, die vanuit Malakka naar Cochinchina reisde en in 1690 in Batavia aan wal 

wilde gaan. Hij was in Batavia in wereldse kleding gearriveerd maar werd ontmaskerd. 

Volgens de VOC-autoriteiten had hij ‘stilzwijgend onder de hier wonende paapsgezinde zijn 

kwade leer [willen] zaaien’. Toch werd hij na deliberatie door de Haagse Besogne vrijgelaten 

en kreeg hij toestemming zijn reis te vervolgen ‘nae sijn landaert’. Wel diende de jezuïet in de 

kajuit te blijven, totdat de gelegenheid zich zou voordoen verder te reizen ’tsij met portugees 

vaartuig of met jachtje de herderin dat naar Banjermassing staat te vertrekken alwaar de 

portugezen een residentie hebben’. Hij diende voor het genoten onderhoud ‘vierentwintig 

swarte stuivers daags’ te betalen.
355

 In 1708 waarschuwde gouverneur-generaal Van Hoorn de 

gouverneur van Malakka dat er daar mogelijk enkele Portugese jezuïeten in het geheim aan 

land zouden gaan. Hen was in Batavia geweigerd per ‘burgerchialoup’ naar Malakka te 

reizen, omdat ‘dat slag van volk hier ... dog ook bijzonder tot Malacca heel schadelijk en 

ondienstig altijd is aangezien’. In het geval zij zich ‘clandestien op malakka verstouten aan 

land te komen, zult u hen in civil arrest nemen totdat een portugees schip hen verder kan 

brengen’, besloten de autoriteiten in Batavia.
356

  

Ondanks het grote wantrouwen ten aanzien van Portugese jezuïeten behandelden 

VOC-gezaghebbers hen beter dan de meeste Franse jezuïeten, zoals we in de volgende sectie 

zullen zien. Toen tussen 1701 en 1713 Frankrijk en de Republiek in staat van oorlog waren, 

verslechterde de verhouding tussen Franse jezuïeten en VOC-dienaren. 

 

Franse jezuïeten: de nieuwe vijand 

 

We zagen al dat de jezuïeten Tachard en De Bèze en Comilh in India en in Malakka 

slachtoffer werden van de oorlog tussen de Republiek en Frankrijk. Ook Franse jezuïeten die 

in Batavia werden ontdekt, werden zonder pardon als krijgsgevangenen naar de Republiek 

verscheept.  

In 1706 eindigde zo voor drie Franse jezuïeten hun missie in Azië al voordat zij 

aankwamen op de plaats van bestemming. Michel Pernet, Jacques de Prémilly en Gilbert 
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Bordes waren samen met twee franciscanen die onder gezag van de Propaganda Fide vielen, 

op een Engels schip aangekomen in Batavia. Hier zouden zij wachten op een schip dat naar 

China zeilde. Hoewel de missionarissen al in Frankrijk gewaarschuwd waren niet aan land te 

gaan op de Kaap en in Batavia, verbleven zij in Batavi in het geheim bij enkele katholieke 

inwoners. De ontdekking van hun illegale verblijf leidde in deze periode tot de enige 

rechtszaak in Batavia waarbij missionarissen terecht stonden.
357

 De missionarissen werden er 

onder andere van beschuldigd dat zij ‘zaken rakende de staat en gelegentheijt desen plaatse ... 

g’espionneerd ... hebben’. Aan elke verdachte werd gevraagd of hij informatie had verstrekt 

over de grootte van het Nederlandse garnizoen, de fortificatie van Batavia en andere plaatsen 

in Indië, en het aantal rooms-katholieken in Nederlandse buitengewesten.
358

 De leden van de 

Raad van Justitie concludeerden uiteindelijk dat van spionage geen sprake was geweest en dat 

de geestelijken slechts in beperkte mate hun functie hadden uitgeoefend. Ondanks de 

gebleken afwezigheid van het gevaar voor de staat, besloot gouverneur-generaal Joannes Van 

Hoorn vanwege hun ‘clandestiene aankomst en verblijf tegen de compagnie nog so onlanx 

gerenoveerde ordres en placcaten’ iedereen behalve Bordes naar de Republiek te verschepen. 

Pernet en Prémilly boden nog vergeefs aan ‘altijd alle diensten van onze sociëteit beschikbaar 

te stellen’.
359

 Ook deze krijgsgevangenen werden net als De Bèze en Comilh onderweg 

voorzien van levensonderhoud. Zij ontvingen proviand ter waarde van een kleine vijftig 

rijksdaalders dat onder meer bestond uit beschuit, gedroogde visjes, boter, koffie, thee, één 

stuk kaas, een potje tamarinde, en wat eetgerei. Ook kregen zij voor zeven rijksdaalders per 

maand eten.
360

 Voor de twee Franse jezuïeten was hun China-avontuur na hun terugkeer naar 

Europa voorgoed afgelopen.
361

 De beide franciscanen, François Drion uit Huy en Jacob Hartel 

van Dale uit Augsburg, waren ‘gevolgelijk nu onse buuren en bondgenoten’ en werden 

vrijgelaten.
362

 Zij zouden opnieuw een reis naar China ondernemen, en we komen hen weer 

tegen in Hoofdstuk 3. 

Bordes werd om onbekende redenen nog enige tijd in arrest gehouden. Hij was 

onderweg geweest naar Peking om aan het hof te werken als geneesheer, en bezat dus kennis 

die nuttig zou kunnen zijn voor de Nederlanders. Hij probeerde dan ook de Nederlandse 

autoriteiten zijn kennis aan te bieden in ruil voor zijn vrijlating. Hij schreef hen dat hij hun 

besluit gerechtvaardigd vond ‘volgens de wetten van oorlog’. Hij had echter nooit gewild dat 

de priesters stiekem in Batavia aan wal gingen. Vergeefs had hij geprobeerd de anderen te 

overtuigen van het belang eerst een verzoek in te dienen bij de Nederlanders. Na acht dagen 

was hij toch maar als laatste aan wal gegaan. In zijn brief aan de gouverneur-generaal bood hij 

gul zijn diensten als geneesheer aan:  

 

‘ik wacht op uw orders, om de reis te vervolgen als de tijd daar is, of om hier te blijven 

tot aan de vrede, in welk geval ik mijn diensten aanbied aan de compagnie als 

chirurgijn of apotheker, of om terug te keren naar Europa,’
363

  

 

Toch maakten de VOC-gezaghebbers geen gebruik van zijn kennis. Ook zijn 

doktersbenodigdheden, ‘een gantsche kist met medicamenten ende een kofferken met 
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exquisite chirurgicale instrumenten’, wekten weinig belangstelling. Een deel van de 

medicamenten werd weliswaar door een sergeant-majoor gekocht, maar het restant werd naar 

de Republiek gezonden.
364

  

 Bordes werd enkele maanden later alsnog naar de Republiek gebracht. Twee jezuïeten 

die toen kort aan de rede in Batavia verbleven, hadden nog door middel van een 

verzoekschrift geprobeerd om Bordes zijn reis naar China te laten vervolgen. Dit waren de 

Franse jezuïet Antoine de Beauvolliers en de Portugese jezuïet António de Barros, die als 

‘procureurs’ van de Chinese keizer een bezoek zouden gaan brengen aan Rome om de 

ritencontroverse te bespreken.
365

 Zij arriveerden in 1707 op het Engelse schip Loyal Bless en 

vernamen dat Bordes in Batavia werd vastgehouden: ... De heeren die ons gisteren de eer 

gegeven hebben om aan ons boort te komen hebben ons van een seker chirurgijne genaamd 

Borde gesproken, die op Batavia is. ... ‘. Zij wisten ook dat de Chinese keizer vol ongeduld 

wachtte op de komst van een nieuwe geneesheer, die de overleden hofarts en jezuïet Frapperie 

zou vervangen. Volgens hen was de keuze op Bordes gevallen, en had de keizer hen bevel 

gegeven ‘met ons vertreck van Pekingh om hem dien chirurgijn op ’t spoedigste toe te 

senden.’ Zij zetten keurig geen voet aan land, en stelden op hun schip hun verzoekschrift op. 

Hierin benadrukten zij dat de vrijlating van Bordes de relatie met de Chinese keizer zou 

verbeteren:  

 

... Alsoo mijn Seigneur, durven wij Uwe Excellentie te bidden als gesondenen van sijn 

maijesteijt van die genoegen aan den keijser van China te geven en bij de eerste 

occasie sijn chirurgijn na China doen gaan ... De persoonen die in sulcke hooge en 

groote digniteijte sijn als Uwe Excellentie doen sich een vermaek aan, om goede 

correspondentie met soo een groot prins te onderhouden...’
366

 

 

De VOC-gezaghebbers zagen nog steeds geen voordeel in de vrijheid van Bordes. Zijn 

geneeskundige kennis en zijn toekomstige functie van hofarts in Peking konden hen niet 

vermurwen. De oorlogssituatie belemmerde opnieuw elke vorm van samenwerking. Mogelijk 

hadden VOC-gezaghebbers in Batavia bovendien weinig vertrouwen in jezuïeten die aan het 

Chinese hof werkten. Dit wantrouwen bestond al langer, zoals zal blijken uit Hoofdstuk 3. 

 

Conclusie  
 

De VOC was rond 1680 in Azië de grootste handelscompagnie, en de jezuïeten behoorden tot 

de grootste orde die er aanwezig was. Jezuïeten en VOC-dienaren kwamen elkaar in Azië dan 

ook vaak tegen. Jezuïeten waren altijd pragmatisch geweest wanneer zij hun briefverkeer en 

transport tussen Azië en Europa regelden. Hoewel zij in enkele VOC-gebieden officieel niet 

welkom waren, werden zij door VOC-gezaghebbers soms gedoogd, en werden hun brieven 

meegenomen op VOC-schepen.  

Tussen circa 1680 en 1710 konden betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren op 

verschillende plaatsen en momenten nogal verschillen. Gekeken is in hoeverre religie hierbij 

bepalend was, en welke andere factoren een rol konden spelen.  
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Het religieuze conflict dat in de Republiek en Frankrijk was losgebarsten, speelde 

overzee in deze periode een ondergeschikte rol. Hoewel in Batavia strenge regels bestonden 

ten aanzien van het aan wal gaan van Portugese priesters, konden jezuïeten van de Portugese 

missie doorgaans in Batavia wachten op een schip waarmee zij hun weg konden vervolgen. 

Portugese jezuïeten die betrapt werden op het uitoefenen van hun priesterlijke functie, wekten 

veel verontwaardiging onder de gezaghebbers, maar dit misdrijf had nooit tot gevolg dat zij 

werden vastgehouden of vervolgd. Franse jezuïeten konden aanvankelijk eveneens in Batavia 

verblijven. Net als in de zeventiende eeuw hadden de religieuze spanningen in de Republiek 

dus geen grote gevolgen voor betrekkingen overzee.  

Politieke en individuele belangen bleken daarentegen wel een grote rol te spelen. In 

Cochin vormden jezuïeten een bedreiging voor de harmonie in de gemeenschap, en mocht de 

Zuid-Nederlandse jezuïet Thomas daarom niet aan wal gaan of zijn reis op een VOC-schip 

vervolgen. Op Kaap de Goede Hoop waar de katholieke gemeenschap klein was, waren VOC-

gezaghebbers juist behulpzaam. Hier ontstond zelfs een samenwerkingsverband tussen Franse 

jezuïeten en commandeur Van der Stel dat tijdens de oorlog tussen Frankrijk en de Republiek 

achter de schermen werd voortgezet. In Batavia werden Franse jezuïeten daarentegen 

onverbiddelijk naar de Republiek afgevoerd als krijgsgevangenen. Enkele andere VOC-

dienaren in Batavia zetten hun samenwerking met Zuid-Nederlandse jezuïeten die in China 

leefden, gewoon voort.  

Kennis speelde in de betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren enkele malen 

een belangrijke rol. Zo leek kennis van lengtebepalingen en astronomie zeer doelbewust door 

jezuïeten als ruilmiddel te zijn ingezet voor hun logistiek. Deze bevindingen passen in het 

beeld dat door Davids geschetst is van de complementaire activiteiten van jezuïeten en VOC-

dienaren in de tweede helft van de zeventiende eeuw. In andere gevallen voerden VOC-

gezaghebbers echter het beleid uit, en werd kennis niet uitgewisseld waar dit wel mogelijk 

was geweest. Daarom moet de uitwisseling van kennis en diensten, net als samenwerking, 

nadrukkelijk als een incidenteel verschijnsel beschouwd worden.  

In het volgende hoofdstuk worden de betrekkingen onderzocht tussen jezuïeten en 

VOC-dienaren die in China verbleven. Hier waren Chinese regels van kracht, en waren 

Europeanen op elkjaar aangewezen. Ondertussen wilde men in Europa dolgraag kennis over 

China ontvangen. 
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Hoofdstuk 3 

Doorgifte van kennis: jezuïeten en VOC-dienaren in China, circa 1685-1795 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wat betreft de manier om de bomen over te brengen ... de band met het hof is nodig, de ijver 

van een scheepskapitein, en de zorgvuldigheid van een missionaris.’
367

 
De Franse jezuïet Pierre-Martial Cibot, Peking, na 1767. 

 

 

                                                 
367

Mémoires concernant les Chinois XI, 265, ‘Observations sur les plantes, les fleurs et les arbres de la Chine’, 

‘Quant à la façon de faire passer ... les arbres ... il faut l’attache de la Cour, la zèle d’un capitaine de vaisseau et 

les soins d’un missionaire.’ 
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De Franse jezuïet Cibot schetste in het voorgaande citaat duidelijk dat de kennisstroom van 

China naar Europa mogelijk gemaakt werd dankzij de betrokkenheid van meerdere partijen. 

Allereerst was een goede relatie met de keizer uiteraard onontbeerlijk voor het verwerven van 

kennis. Hierover zal in de volgende hoofdstukken worden gesproken. Wanneer jezuïeten 

eenmaal boeken, kopieën en voorwerpen verkregen hadden, waren Europese handelaren 

onmisbaar voor het meenemen van de brieven en pakketten naar Europa. De betrekkingen die 

deze jezuïeten hadden met handelaren waren dan ook van groot belang voor de kennisstroom, 

en vormen het thema van dit hoofdstuk.  

We zagen in Hoofdstuk 2 dat het religieuze conflict tussen Nederlanders en jezuïeten 

in Azië samenwerking tussen hen nooit ernstig hinderde. VOC-dienaren hadden eerder een 

individueel of een politiek motief om wel of geen medewerking aan jezuïeten te verlenen. 

Ook zagen we dat onder hen soms veel belangstelling bestond voor de kennis van de Franse 

jezuïeten. De oorlog tussen de Republiek en Frankrijk kon echter de betrekkingen tussen 

VOC-dienaren en Franse jezuïeten ernstig verstoren. In het grootste deel van de achttiende 

eeuw zouden de Republiek en Frankrijk niet langer vijanden zijn, en de Franse jezuïeten die 

in China aankwamen, besteedden veel tijd aan het verzamelen van kennis. Het zou daarom 

niet verwonderlijk zijn als VOC-dienaren en Franse jezuïeten in de achttiende eeuw wel eens 

met elkaar samenwerkten.  

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre er sprake was van samenwerking en 

uitwisseling van kennis tussen jezuïeten en VOC-dienaren in China in de periode tussen circa 

1685 en 1795. In de eerste paragraaf wordt beschreven hoe jezuïeten de doorgifte van kennis 

regelden, en wat in theorie hierin de rol van VOC-dienaren kon zijn. Vervolgens wordt in drie 

perioden van ongeveer dertig tot veertig jaar gekeken tot welke handelaren Franse jezuïeten 

zich richtten voor de doorgifte van hun kennis, en in hoeverre VOC-dienaren hierbij een rol 

speelden. Deze perioden beginnen en eindigen met de twee Nederlandse gezantschappen naar 

Peking in 1686 en 1795, waarbij jezuïeten en VOC-dienaren elkaar aan het hof tegenkwamen.  

 

3.1 Samenwerking tussen jezuïeten en VOC-dienaren: de mogelijkheden 

 

Wat waren nu de mogelijkheden voor de jezuïeten in China om hun brieven en pakketten naar 

Europa te versturen, of om als passagier op een Europees schip te reizen? In deze paragraaf 

wordt een beeld gevormd van de voor- en nadelen van samenwerking met handelaren van de 

verschillende Europese handelscompagnieën en naties, en van de VOC in het bijzonder. 

 

Briefverkeer en transport 

 

De correspondentie tussen China en Europa kon allereerst plaatsvinden via de Russische 

handelskaravaan die tussen Peking en Moskou reisde. Het nadeel van deze route was dat deze 

karavanen onregelmatig reisden, waardoor de verzending van brieven en pakketten traag 

verliep. In een enkel geval was de landroute kostbaarder dan de zeeroute. In 1755 bleek de 

verzending aan een Franse taalkundige over land duurder te zijn dan de route via de Franse 

handelaren in Kanton.
368

 We zullen zien dat in de achttiende eeuw de betrekkingen tussen de 

keizer en de tsaar, en later de tsarina, niet altijd goed waren, wat invloed had op de 

populariteit van deze route voor briefverkeer.  

 

                                                 
368

 Simon, Correspondance de Pékin, 815, Gaubil aan Deshauterayes, 12 mei 1755. 
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De correspondentie met Europa verliep dan ook grotendeels via Kanton vanwaar tussen 

november en februari de volgeladen schepen van de verschillende handelscompagnieën en 

privéhandelaren naar Europa of een Aziatische handelsstad vertrokken. De jezuïeten in 

Peking en de provincies dienden er dan ook voor te zorgen dat hun brieven en pakketten in 

Kanton aankwamen vóór het vertrek van de schepen. Uit Peking vertrokken Chinese 

bedienden idealiter begin oktober al met de brieven, aangezien de reis naar Kanton ongeveer 

vijftig dagen duurde, en men in verband met ongelukken en onervaren personeel een extra 

maand moest rekenen. De lazarist Nicolas Joseph Raux die de coördinatie van het 

briefverkeer na de opheffing van de Jezuïetenorde overnam, onderschatte de reisduur volgens 

een Franse jezuïet volledig en had Chinese bedienden met de brieven pas half november van 

Peking naar Kanton gestuurd.
369

  

Soms werd ook een andere Chinese havenstad gekozen voor de correspondentie met 

Europa. Franse jezuïeten die in noordoostelijke provincies werkten, waaronder zoals 

François-Xavier Dentrecolles, stuurden hun brieven niet alleen naar Kanton, maar ook naar 

het dichterbij gelegen Ningpo, vanwaar met name Chinese en enkele Engelse schepen 

vertrokken. 

Andere keren waren jezuïeten te vroeg of te laat om brieven met de uit Kanton 

vertrekkende schepen mee te geven die rechtstreeks naar Europa zeilden. Dan kozen zij voor 

schepen die onderweg meer tussenstops maakten. Zo stuurde een jezuïet in september van het 

jaar 1709 brieven via India en vandaar met een Deens schip.
370

 Toen voornoemde 

Dentrecolles in februari in 1715 van de Engelsen in Ningpo hoorde dat zij in India een 

tussenstop zouden maken, was volgens hem de Spaanse route via Kanton en de Filippijnen de 

enige route die overbleef.
371

 Routes met veel tussenstops waren dus minder populair. 

De keuze viel soms op de Spaanse route via de Stille Oceaan, die volgens sommigen 

snel was. Zo stuurde de Franse jezuïet De Goville, die als procureur in Kanton 

verantwoordelijk was voor de logistiek, in april een brief via de Filippijnen en Peru. Hij 

noteerde hierbij dat deze route ‘volgens onze Fransen’ een snelle route was, omdat er op deze 

route meerdere gelegenheden waren met Franse of Spaanse schepen verder te gaan.
372

 De 

schepen die via de Pacific zeilden, deden er echter doorgaans het langste over om Europa te 

bereiken, zoals nog zal blijken. 

Naast het vervoeren van brieven waren ook schepen nodig voor het maken van een 

overtocht. Jezuïeten hoefden in hun leven niet vaak vervoer te regelen als passagier op een 

Europees schip, aangezien zij doorgaans de rest van hun leven in China bleven. De jezuïeten 

die als procureur naar Europa werden gezonden door de keizer, of naar Rome werden 

geroepen door de generaal-overste, hadden wel vervoer nodig.
373

 Enkelen van hen die via 

Batavia reisden, zijn we in het vorige hoofdstuk tegengekomen. Ook veroorzaakten 
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 Bibliothèque Nationale (BN), Fonds Bréquigny 2, f.233, De Grammont aan Bertin, 21 maart 1789. 
370

 ARSI, JS 173, f.258, Hervieu aan de generaal-overste, 29 september 1709. 
371

 ARSI, JS 174, f.158, Dentrecolles aan de generaal-overste, 23 februari 1712. Jezuïeten maakten dus soms hun 

keuze voor een route voordat de brief verstuurd werd naar de Chinese kust. Zij hadden kennelijk van een afstand 

invloed op de logistiek. Aangezien de scheepsofficieren de aankomst van brievenbundels en kisten uit andere 

delen van het rijk uiteraard niet afwachtten, dienden jezuïeten doorgaans toch genoegen te nemen met een schip 

dat nog niet vertrokken was. 
372

 ARSI, JS 176, f.264, De Goville aan de generaal-overste, 7 april 1715. Ook Hervieu maakte van deze route 

gebruik, ARSI, JS 173, f.258, Hervieu aan de generaal-overste, 29 september 1709. 
373

 In de lijst van katholieke priesters die Batavia bezochten, kwamen verschillende jezuïeten voor die als 

procureurs naar Europa reisden. Ook is rondom 1732 een toename van priesters in Batavia te zien, toen vele 

missionarissen uit China werden verdreven.  
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christenvervolgingen in China kortstondig concentraties van missionarissen in Kanton, die 

vervoer zochten om het rijk te ontvluchten.  

Veilige en snelle schepen leken de voorkeur te hebben voor de overtocht tussen 

Europa en China. De Italiaanse procureur van de Propaganda Fide in Macao, Emiliano 

Palladini, schreef in 1760, tijdens de Zevenjarige Oorlog, aan een collega in Rome het 

volgende:  

 

‘Wanneer we vanuit Cadiz naar China vertrekken doen we alle mogelijke moeite om 

in de eerste plaats te arriveren met de grootste zekerheid en snelheid. We proberen in 

te schepen op een schip van de Hollanders, Zweden of Denen, die richting China 

willen gaan’
374

 

 

Ten tijde van de Zevenjarige Oorlog werden schepen van deze neutrale naties dus beschouwd 

als het veiligste vervoermiddel.  

Missionarissen die hun reis over zee voorbereidden, moesten zich soms veel moeite 

getroosten om - liefst kosteloos - mee te kunnen reizen op een Europees schip. Zij slaagden er 

soms in een overtocht te regelen door betrokken te zijn bij de bodemerij, de verstrekking van 

een lening aan scheepsoverheden. Dit was althans de aanpak van missionarissen van de 

Propaganda Fide, aldus dezelfde procureur Palladini:  

 

‘... omdat de genoemde [oftewel de Nederlandse, Zweedse en Deense] naties geen 

enkele passagier willen toelaten zonder betaling, kan dit vergemakkelijkt worden met 

de inspanning van hun respectievelijke consuls of van een machtige handelaar die 

belangen heeft in genoemde schepen’
375

 

 

Met deze ‘belangen in schepen’ zal gedoeld zijn op de bodemerij. Iemand die een dergelijke 

risico-investering in een schip gedaan had, kon mogelijk ook een overtocht van een 

missionaris op ditzelfde schip afdwingen.
376

 

 

Het aanbod van vervoermiddelen in Kanton 

 

In Kanton was er jaarlijks een ruime keuze uit Europese schepen die brieven konden 

meenemen naar Europa. Hierbij konden natuurlijk onvoorziene omstandigheden zoals slecht 

weer en rampspoed van invloed zijn op de beschikbaarheid van schepen. Zo kwamen er 

volgens De Goville in 1716 heel veel schepen aan, terwijl Franse jezuïeten in de winter van 

1735 juist klaagden over de afwezigheid van Europese schepen in Kanton.
377

  

Het aantal Europese schepen in Kanton varieerde in de loop van de achttiende eeuw 

bovendien onder invloed van enkele commerciële en politieke ontwikkelingen. Er verschenen 

                                                 
374

 APF, SC Indie-Or./C 29, f.261v, Palladini, Napels, 5 augustus 1760, ‘Giunti che saremo a Cadice faremo ogni 

sforzo per passare alla Cina ed in primo luogo per giungere con mag.r sicurezza e sollecitudine, tentaremo 

l’imbarco sopra una nave sia di Olandesi Svezzesi o Danesi, che vogliono a dirittura portarsi a Cina. 
375

 Ibidem, ‘Ma comeche dette nazioni non vogliono ammettere passagiere alcuno, perciò potrá facilitarsi 

coll’impegno de loro respettivi consoli, o di qualche potente mercante di questa piazza, che averá interessi colle 

sudette navi.’ 
376

 De procureur Palladini verbleef in 1765 in Kanton, en was betrokken bij een betaling die gedaan werd tussen 

handelaren. Hij ondertekende een transactie tussen een Zweedse en Armeense handelaar van ‘2000 piastres’, 

Van Dyke, The Canton trade, 152-155, plaat 38. Overigens was in Kanton de rente op de leningen die 

handelaren elkaar verstrekten aanzienlijk. Deze kon tussen zestien en maar liefst veertig procent per schip zijn, 

wat nogal verschilde van de rente in bijvoorbeeld het Portugese Brazilië, waar een percentage van achttien 

procent uitzonderlijk hoog was, Alden, Making of an enterprise, 552; Van Dyke, The Canton trade, 151. 
377

 ARSI, JS 177, f.65, ‘Copie Nouvelles de la Chine’, De Goville aan Orry, 10 augustus 1716. 
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schepen van nieuwe, en er verdwenen schepen van oude Europese handelscompagnieën.
378

 

Ook de inter-Europese oorlogen hadden uiteraard invloed op de beschikbaarheid en veiligheid 

van schepen voor briefverkeer en transport.  

Zoals blijkt uit de woorden van de procureur Palladini was het van belang dat brieven 

en pakketten snel hun bestemming bereikten. De duur van de terugreis van Kanton naar 

Europa van de schepen van de verschillende compagnieën verschilde, wat vooral samenhing 

met de tussenstops die gemaakt werden. De schepen van de Compagnie des Indes stopten op 

de terugweg op Ile de Bourbon en later op Ile de France. Deze deden er gemiddeld negen tot 

tien maanden over om Frankrijk te bereiken.
379

 Ook de schepen van de East India Company 

zeilden in ongeveer tien maanden van Kanton naar Londen.
380

 De EIC had ook speciale 

Chinaschepen die de partijen thee zonder tussenstops naar Engeland brachten.
381

 Engelse 

schepen bezaten in vergelijking met schepen van andere handelscompagnieën enkele 

voordelige eigenschappen voor briefverkeer en transport. Zij waren vanaf het begin van de 

achttiende eeuw jaarlijks in Kanton aanwezig, vertrokken regelmatig naar India en Europa, en 

groeiden snel in aantal. Later zouden Engelse schepen bovendien vaak langer in Kanton 

blijven dan bijvoorbeeld Franse en Nederlandse schepen.
382

 De Zweden en de Denen maakten 

een stop op één van de eilanden in de Straat Sunda en op Sint Helena voorbij Kaap de Goede 

Hoop. De handelaren van de Oostende Compagnie daarentegen waren noch aan de 

Nederlandse Kaap noch op het Engelse Sint Helena welkom, en maakten daarom soms geen 

tussenstop, of weken uit naar Brazilië. Hierdoor arriveerden schepen van de Oostende 

compagnie soms relatief snel in Europa, gemiddeld in een kleine zeven maanden (ongeveer 

200 dagen).
383

 De Denen zeilden nog sneller van China naar Kopenhagen, namelijk 

gemiddeld in circa 191 dagen. De route via de Filippijnen en Mexico was een langere route 

omdat het deel tussen Veracruz en Acapulco per vrachtdier over land werd afgelegd.
384

 

Voor de reizende missionaris waren schepen van kleinere handelscompagnieën 

comfortabeler dan schepen van de grote handelscompagnieën. De schepen van de grote 

handelsnaties vervoerden honderden soldaten en ander personeel, waarmee hun koloniën 

aangevuld werden. Franse missionarissen verzochten de ‘Compagnie des Indes’ om deze 

reden ‘fatsoenlijk geaccommodeerd’ te worden, dat wil zeggen, niet bij de grote groep 

opvarenden.
385

 In Zweedse en de Deense schepen was daarentegen meer ruimte beschikbaar, 

waardoor de leefomstandigheden aan boord beter waren. 

 

VOC-schepen als vervoermiddel 

 

In de periode voordat de VOC een factorij bemande in Kanton, was Batavia voor 

missionarissen in China een belangrijke locatie waar transport van brieven en personen van en 

naar Europa kon worden geregeld. De oorlogen tussen de Republiek en Frankrijk hadden 

echter een negatief effect op de samenwerking tussen Franse jezuïeten en VOC-dienaren in 
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 Zie Hoofdstuk 1. 
379

 Haudrère, La Compagnie Française II, 635-655, 711. 
380

 Morse zegt in zijn overzichtswerk over de EIC weinig over de gemiddelde duur van de reis, maar geeft voor 

het seizoen 1779-1780 een indicatie: enkele schepen die vroeg uit China vertrokken, rond november, kwamen 

voor de ‘September sale’ aan in Londen. De meeste schepen vertrokken eind januari en waren dan nog op tijd 

voor de ‘December sale’. Een grove berekening komt uit op een reisduur van respectievelijk 9 tot 10 maanden, 

en 10 maanden, zie Morse, The chronicles I, ix-x. 
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 Findlay, Power and plenty, 292. 
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 In het dagregister van 1769 werd in mei vermeld: ‘alleen de Engelsen blijven nog … Zij kunnen 

waarschijnlijk het vertrek vermijden omdat hun schip niet voor 15 of 20 juni kan zeilen, en intussen een ander 

Engels schip alweer wordt verwacht’, NA, Canton 78, 2 mei 1769. 
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 Degryse en Parmentier, ‘Maritime aspects‘, 157, 160. 
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 Clossey, Globalization and salvation, 148. 
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 Haudrère, ‘La ‘Compagnie des Indes’’, 89. 
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Batavia. VOC-schepen zullen hierdoor in deze perioden door Franse jezuïeten mogelijk zijn 

vermeden.  

Vanaf 1729 vertrokken jaarlijks tussen twee en zes VOC-schepen uit Kanton. In 

sommige perioden was het aantal VOC-schepen hiermee gelijk aan of zelfs groter dan het 

aantal schepen van de Engelse en Franse handelscompagnieën. Het aantal VOC-schepen was 

dus stabiel en relatief goed vertegenwoordigd. In vergelijking met schepen van de Deense en 

Oostendse compagnie is een significant langere reistijd gevonden voor schepen van de VOC, 

die gemiddeld een kleine maand meer, namelijk ongeveer zeven en een halve maand, nodig 

hadden voor de reis van China naar de Republiek.
386

 Toch arriveerden VOC-schepen nog 

steeds relatief snel, namelijk tussen zes en negen maanden, op de rede van Texel.
387

 Deze 

gegevens passen goed bij de voorkeur die de procureur van de Propaganda Fide Palladini in 

Macao had voor de in zijn ogen snelle Nederlandse, Zweedse en Deense schepen.  

Op de grote VOC-schepen was genoeg ruimte voor passagiers, maar scheepsofficieren 

toonden zich zoals beschreven is in Hoofdstuk 2 terughoudend ten aanzien van transport van 

personen. In de rapporten die in Kanton werden opgesteld, werd dan ook zelden melding 

gemaakt van het meenemen van passagiers. Ten tijde van de Zevenjarige Oorlog werd 

bovendien het verbod op het vervoer van vreemdelingen opnieuw uitgevaardigd. Dit plakkaat 

ontving men in 1758 in Kanton, en was waarschijnlijk de reden om in 1760 een Engelsman 

vervoer op een VOC-schip van Kanton naar Batavia te weigeren, hoewel hij bruikbare kennis 

voor de navigatie beweerde te bezitten:  

 

‘Hij beweerde de gehele Chinese kust in kaart te hebben gebracht en vraagt nu om 

vervoer naar Batavia. Wij geloven hem niet, want waarom zouden de Engelsen hem 

dan niet willen vervoeren?’
388

  

 

Overigens diende ook een Zweedse supercarga vanwege het uitbreken van de oorlog in 1756 

het verzoek in om op een VOC-schip te repatriëren. Bekend is dat tenminste zijn bagage toen 

werd meegenomen naar de Republiek.
389

  

Het briefverkeer van VOC-dienaren verliep in het algemeen ‘vrijwel volledig’ op de 

eigen schepen, zoals Moree gesteld heeft.
390

 In Kanton gaven Nederlandse, Engelse, Franse 

en Deense handelaren elkaar echter herhaaldelijk bundels brieven mee die bestemd waren 

voor hun superieuren in Europa.
391

 Zij hadden dus geen moeite met het vervoeren van brieven 

van andere Europeanen. Binnen hun onderlinge samenwerking werden wel enkele regels in 

acht genomen. Indien brieven met schepen van de andere naties meegezonden werden, 

mochten geen zaken beschreven zijn die nadelige gevolgen konden hebben voor de 

compagnie. Bovendien gaf de ‘Chinasche Commissie’ vanuit de Republiek de instructie 

‘onder een couvert [te] adresseeren’, ofwel om belangrijke brieven in een briefomslag te 

versturen.
392

 Zo gaven de Nederlanders in Kanton Engelse handelaren brieven mee ‘onder 

couvert van André l’Heureux in Amsterdam, en geadresseerd aan William Devismo in 
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 Gaastra en Bruijn, ‘Dutch East India Company’s shipping’, 194-5. 
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 Deze schatting is gebaseerd op de gegevens uit de databank van Dutch-Asiatic Shipping. 
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 NA, VOC, inv.nr. 4383, f.329. 
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 NA, VOC, inv.nr 4380, Willem Eliott aan gouverneur-generaal Mossel en raden, 6 maart 1757.  
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 Moree, Nederlands-Aziatisch postvervoer, 25. 
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Ganzenhoef, instructie nr. 29, 14 september 1766; NA, VOC, inv.nr. 4544, particuliere instructie voor de 

supercarga’s en assistenten van de schepen Geynwensch en Ganzenhoef, instructie nr. 21, 14 september 1766. 
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Londen’. De Denen schreven op dezelfde wijze brieven aan ‘Chr. Van Orsoij en Zonen in 

Amsterdam, en ook de Fransen hadden in Amsterdam een tussenpersoon met de naam 

‘Horneca en Comp’ aan wie zij hun pakketten zonden.
393

 Engelse supercarga’s boden eens 

aan om de post van alle Europese handelaren mee te nemen naar Europa aangezien zij dat jaar 

tot juni in Kanton mochten blijven. Dit getuigde van collegialiteit, en men maakte hier dan 

ook onmiddellijk gebruik van.
394

 Ook in tijden van oorlog gaven Europese handelaren elkaar 

brieven mee. Wel werd opgemerkt, toen VOC-dienaren in 1762 brieven meegaven aan 

Deense, Engelse en Zweedse schepen, dat ‘de bewindhebbers mogen nagaan of die naties de 

behoorlijke zorg voor onze brieven dragen’.
395

 Scheepsoverheden namen ten slotte zelfs 

brieven van Chinezen mee naar Europa. In 1731 ging het gerucht dat de Chinese koopman 

Tanhonqua brieven naar Engeland en de Republiek had gestuurd.
396

 Inderdaad had 

Tanhonqua rond 1730 in een brief aan de Heren XVII een aanbod gedaan voor de theehandel. 

De Heren XVII hadden dit aanbod afgeslagen, maar hadden als geschenk enkele spiegels aan 

hem gestuurd.
397

 De hoppo verbood Chinezen sindsdien om briefwisselingen te houden met 

Europa.  

 Nederlandse scheepsoverheden dienden behoedzamer te zijn bij het ‘overvoeren van 

volumineuze goederen en wel in het bijzonder voor ... rekening van vreemde natien’. VOC-

dienaren hadden toestemming om voor henzelf behalve hun bagage een bepaalde hoeveelheid 

thee in te laden, maar namen soms meer spullen mee. Deze ‘overvoer der particuliere 

goederen’ leidde tot ergernis bij de autoriteiten, die zich beklaagden over de ‘onvergeeflijk zo 

niet ongeloofbare onagtzaamheid van de scheepsoverheden’.
398

 Pakketten van handelaren van 

andere naties zullen dan ook niet veel op VOC-schepen naar Europa vervoerd zijn. Ten tijde 

van de Zevenjarige Oorlog gingen de Nederlandse supercarga’s in ieder geval niet in op het 

verzoek van een Franse officier om een pakket mee te nemen en in Amsterdam te 

overhandigen aan een Fransman. Voor de weigering leek bij de Franse officier begrip te 

bestaan. In het VOC-rapport werd genoteerd: ‘Toen wij hem vertelden dat we hiertoe liever 

een order van de compagnie hadden, wilde hij ons er niet mee lastig vallen’.
399

  

VOC-schepen waren samenvattend een gunstig vervoermiddel omdat er jaarlijks 

enkele beschikbaar waren en zij in vergelijking met Engelse en Franse schepen relatief snel de 

afstand tussen China en Europa aflegden. Scheepsoverheden stelden zich bovendien 

behulpzaam op waar het briefverkeer van Europeanen betrof. Het was hierbij zelfs mogelijk 

brieven mee te geven in tijden van oorlog. VOC-schepen waren daarentegen minder geschikt 

voor het maken van een overtocht. Verondersteld kan worden dat jezuïeten in ieder geval een 

beroep deden op VOC-dienaren voor het vervoer van hun brieven.
400
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In de volgende drie paragrafen zal in drie perioden van dertig tot veertig jaar de logistiek 

onderzocht worden van jezuïeten die een bijdrage leverden aan de kennisstroom van China 

naar Europa. Gekeken wordt tot welke handelaren van zeevarende naties zij zich richtten en 

welke rol VOC-dienaren hierin speelden.  

De eerste periode begint met de komst van de eerste Franse jezuïeten in China rond 

1685 en loopt tot 1725. Tijdens deze periode organiseerden de Nederlanders tevens voorlopig 

het laatste gezantschap naar Peking. Ondertussen begon de Duitse geleerde Leibniz een 

correspondentie met enkele Franse jezuïeten en VOC-bewindhebber. In de tweede periode, 

die van 1725 tot 1765 loopt, speelde de Zevenjarige Oorlog een belangrijke rol en ontstonden 

verschillende briefwisselingen tussen Franse jezuïeten en geïnteresseerden in Europa. In de 

derde en laatste periode die stopt in 1795 staat de logistiek centraal van de jezuïeten die 

correspondeerden met de Franse minister Bertin. In deze periode ging voor de laatste keer een 

Nederlands gezantschap naar het hof. De route over land via Rusland speelde daarnaast in de 

gehele periode ook een rol in de kennisuitwisseling tussen China en Europa. In elke periode 

zullen dan ook ontwikkelingen in het gebruik van de landroute vooraf gaan aan de analyse 

van de samenwerking met handelaren in Kanton. 

 

3.2 De logistiek van de jezuïeten, en de rol van de VOC, 1685-1725 

 

Deze paragraaf begint met de analyse van de ontmoeting tussen jezuïeten en deelnemers van 

het VOC-gezantschap aan het hof in Peking in 1686. Vanaf vrijwel hetzelfde moment 

arriveerden tientallen Franse jezuïeten in China, van wie een deel kennis opstuurde naar 

Europa. Leibniz was hierbij persoonlijk betrokken, en had veel belangstelling voor de wegen 

waarlangs deze kennis het beste kon worden doorgegeven. Hoe waren deze ontwikkelingen 

van invloed op de logistiek van de jezuïeten?  

 

Het Nederlandse gezantschap naar het hof in Peking, 1685-1686 

 

Over de rol die jezuïeten speelden tijdens de Nederlandse gezantschappen naar het Chinese 

hof bestaat in de geschiedschrijving een eenzijdig beeld. Hofjezuïeten zouden deze 

gezantschappen opzettelijk tot een mislukking hebben laten uitdraaien. Tot op heden is dit 

beeld regelmatig teruggekeerd in werken van zowel Nederlandse als Amerikaanse historici 

die de verhouding tussen China en Europa en de rol van jezuïeten hierin onderzochten, en het 

is zelfs te vinden in een politicologische studie naar internationale diplomatie.
401

  

Het beeld van de saboterende hofjezuïet danken we aan VOC-dienaren die verslagen 

schreven van de gezantschappen, en een verklaring zochten voor het feit dat elk gezantschap 

weer op een mislukking uitliep. Nieuhof schreef in zijn reisverslag van het gezantschap in 

1655 over de ‘listigheden der Portugese jezuïeten’ die de Nederlanders als ‘rovers zonder 

land’ hadden afgeschilderd.
402

 Ook zou de Duitse jezuïet Adam Schall von Bell als tolk het 

gesprek met de keizer hebben verdraaid.
403

 De mislukking van het gezantschap van 1685 was 

volgens VOC-gezaghebbers in Batavia eveneens te wijten aan de inmenging van 

hofjezuïeten.
404

 Toen het gezantschap nog niet eens was teruggekeerd uit China, liet men zich 
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al sceptisch uit over de bedoelingen van enkele jezuïeten die aan het hof hadden gewerkt, en 

in Kanton een bezoek hadden gebracht aan de Nederlanders. Deze jezuïeten, waaronder de 

Italiaanse jezuïet Grimaldi, hadden gesproken met de opperkoopman Leeuwenson, die tijdens 

het gezantschap van Paets een poging deed om in Kanton alvast betere handelsvoorwaarden te 

bespreken. In de generale missive van het jaar 1686 werd genoteerd:  

 

‘[men hoopt nader te vernemen] wat de affgecome Portugese padres uyt Peckin, 

daeronder een Italiaen Philippus Grimaldy, hebbende ... den edele Leeuwençon in de 

Cantonse Eylanden aen der onsen boort wesen besoecken en veel vant presente groot 

credit der Roomsche geestelijckheyt door de mathematique en astronomie etcetera bij 

den Tartarischen Keyser in Peckin geswetst, twelck altoos van hun gewoonte is, maer 

hun gedoente voor ons gantsch niet ten goede te dencken.’
405

 

 

Na de terugkeer van het gezantschap had gouverneur-generaal Joannes Camphuys kritiek op 

gezant Paets, die in zijn ogen een te groot vertrouwen had gehad in de missionarissen: ‘die 

[ofwel Paets] loose jesuiten al veel goets schijnt te betrouwen ‘tgunt wij even wel zoo vast 

niet geloven’.
406

 De wiskundige boeken die Camphuys bij de terugkeer van het Nederlandse 

gezantschap in 1687 overhandigd had gekregen als geschenk van de hofjezuïeten, hadden 

niets uitgehaald. Het wantrouwen van Camphuys zal alleen gericht zijn geweest tot de 

hofjezuïeten, die betrekkingen tussen Nederlanders en de keizer negatief konden beïnvloeden. 

Hij had zich immers twee jaar eerder juist gastvrij opgesteld ten opzichte van de jezuïet Fuciti 

en de Franse ‘mathématiciens du roi’ die in de tuin hadden mogen verblijven, zoals in 

Hoofdstuk 2 is beschreven.  

Het is betwijfeld of jezuïeten aan het hof werkelijk hun macht ten nadele van de 

Nederlanders gebruikten.
407

 De jezuïet Francesco Brancato kaartte in een brief aan de 

generaal-overste juist aan hoe belangrijk Zuid-Nederlandse jezuïeten in Peking konden zijn 

als tolken voor toekomstige Nederlandse bezoekers. Ook was de macht van de jezuïeten aan 

het hof betrekkelijk. Het was de keizer geweest die de Zuid-Nederlandse jezuïet Ferdinand 

Verbiest had aangewezen om als tolk op te treden, en de keizer had de jezuïeten aangespoord 

om in nauw contact te blijven met de Nederlanders. Enkele hofjezuïeten waren juist bereid 

geweest om de Nederlandse handelaren van diplomatieke informatie te voorzien. Zo is in de 

officiële papieren van de VOC een verhandeling gevonden over de werking van Chinese 

besluitvorming. Grimaldi had dit traktaat overhandigd aan de VOC-gezanten ‘om aan hun 

verzoek te voldoen’.
408

 De Nederlanders lieten op hun beurt op verzoek van de jezuïeten twee 

Javaanse slaven achter, die als zeer bedreven muzikanten de keizer zouden behagen.
409

 Toen 

zij op de heenreis aan de kust met jezuïeten hadden gesproken, hadden zij hun brieven naar 

Europa meegenomen.
410

 Er was kortom geenszins sprake van sabotage, maar eerder van een 

wederzijdse uitwisseling van diensten.  

Wel hadden de jezuïeten aan het hof ten tijde van het gezantschap een acute reden om 

de Nederlanders als concurrenten te beschouwen. De Chinese keizer en de Russische tsaar 

haalden hun onderlinge band aan. De hofjezuïeten mengden zich al enkele jaren als 

tussenpersonen in deze relatie. Toen de keizer tijdens het gezantschap de VOC-handelaren 

verzocht om een brief aan de tsaar te overhandigen, was dat voor de jezuïeten een directe 
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bedreiging voor hun bemiddelaarpositie in de relatie tussen de keizer en de tsaar.
411

 In hun 

strijd om de gunst van de keizer, probeerden jezuïeten dezelfde brief sneller bij de tsaar af te 

leveren dan de Nederlanders. Grimaldi, die als procureur naar Europa zou gaan, was hiervoor 

de aangewezen persoon. Verbiest kondigde aan zijn superieur aan dat Grimaldi de brief van 

de keizer via een kortere route bij de tsaar zou bezorgen, waarmee de Nederlanders hun 

krediet bij de keizer zouden verspelen. De VOC-route naar Moskou over zee via de Kaap zou 

echter sneller blijken dan die van de jezuïeten over land.
412

   

De voor- en nadelen van de route over land en de route over zee voor de communicatie 

tussen Peking en Europa werden een belangrijk gespreksonderwerp voor zowel de jezuïeten 

in Peking als voor geïnteresseerden in Europa. 

 

De route over land 

 

Als bewonderaar van de Chinese beschaving spoorde Leibniz de uitwisseling van kennis 

tussen China en Europa aan.
413

 Hij was van mening dat er hiertoe gebruik gemaakt moest 

worden van twee routes. Een route zou lopen over zee via de handelscompagnieën van de 

Nederlanders en de Engelsen, maar Leibniz wist dat de Nederlanders en Engelsen maar zeer 

beperkt toegang hadden tot China. Een andere zou over land gaan en tot stand komen door de 

verbeterde betrekkingen tussen het hof van de Brandenburgse keurvorst en de tsaar.
414

 Ook de 

route verder oostwaarts leek veiliger te worden. De betrekkingen tussen de Chinese keizer en 

de tsaar waren sinds het verdrag van Nerchinsk in 1689 verbeterd en de tsaar stuurde na 1697 

zelfs jaarlijks Russische handelskaravanen naar Peking.
415

 In 1699 schreef VOC-

bewindhebber Nicolaes Witsen aan Leibniz dat de wegen tussen Tobolsk en Peking zo 

verbeterd waren dat men zich in plaats van op kamelen met paard en wagen verplaatste.  

 Witsen beweerde dat de tsaar toegestemd had om Duitse jezuïeten door Rusland te 

laten reizen, maar de praktijk wees anders uit. Hoewel de jezuïeten bij het verdrag van 

Nerchinsk hadden bemiddeld, verleenden Russische ambassadeurs hen niet de doorgang van 

China naar Moskou. Ook enkele jaren eerder was de landroute nog niet geschikt geweest voor 

reizende missionarissen. Toen Grimaldi zijn rondreis door Europa had voltooid en in 1694 via 

Rusland land terug wilde gaan naar Peking, kreeg hij geen toestemming van de tsaar. Hij had 

alsnog zijn toevlucht moeten nemen tot de standaardroute over zee, en reisde via Perzië op 

Portugese schepen naar Goa en Macao. Deze reis werd door Leibniz belangstellend gevolgd 

zoals we zullen zien in Hoofdstuk 4.
416

  

Brieven die vanuit Nerchinsk naar Moskou werden gestuurd, kwamen door de 

verbeterde wegen zeker twee keer zo snel aan, in slechts vier maanden. Toch hadden zowel 

Witsen als Leibniz twijfels over de betrouwbaarheid van de landroute.
417 

Brieven en boeken 

die jezuïeten via Moskou naar Europa stuurden, werden door Russen geopend, gekopieerd en 

verspreid.
418

 Ook bleek dat informatie die langs deze route bij geïnteresseerden in Europa 
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terechtkwam, niet altijd klopte. Zo schreef Witsen aan Leibniz dat hij via de 

karavaanhandelaren vernomen had dat de Chinese keizer gestorven was. Leibniz stuurde 

verbaasd een fragment van de brief van Witsen door aan de Franse jezuïet Antoine Verjus in 

Parijs. Dit was de procureur van de missie in China, die van al het laatste nieuws op de hoogte 

was en het bericht daarom kon verifiëren.
419

 Verjus schreef een bezorgde brief terug, waarin 

hij aangaf dat het nieuws slechts een gerucht betrof, en dat het Russische kanaal dus zeer 

onbetrouwbaar was.
420

 Politieke ontwikkelingen belemmerden bovendien de uitvoering van 

Leibniz’ plan. Zo brak in 1700 een oorlog uit tussen de tsaar en de koning van Zweden, 

waardoor tot ergernis van Leibniz de route van het hof van Brandenburg via Moskou naar 

China gevaarlijk werd.
421

 Mogelijk leidden deze gebeurtenissen ertoe dat de route over land 

niet veel meer gebruikt werd voor de logistiek van de jezuïeten. Hoewel tot 1715 jaarlijks 

Russische staatskaravanen in Peking arriveerden, zijn er namelijk geen aanwijzingen meer 

gevonden dat er Russen betrokken waren bij de doorgifte van kennis naar Europa. 

Pas in 1715, toen een Russisch gezantschap naar het Chinese hof georganiseerd werd, 

vond weer samenwerking plaats tussen jezuïeten en twee deelnemers van het Russische 

gezantschap. Thomas Garvine was in Sint Petersburg een bekende arts en was samen met de 

gezant Lorenz Lange naar Peking gezonden omdat keizer Kangxi om goede geneesheren en 

chirurgen gevraagd had.
422

 Tijdens het onderhoud met de keizer had de Franse jezuïet 

Dominique Parrenin de twee gezanten grote diensten bewezen als tolk.
423

 Op de terugreis 

schreef Garvine de jezuïet een brief waarin hij hem bedankte voor zijn hulp en het ‘prettige 

gesprek’. Hij gaf ook groeten door aan andere jezuïeten van de Franse en de Portugese 

missie.
424

 De gezanten namen op hun beurt op de terugweg pakketten van jezuïeten mee naar 

Moskou, waarbij de Franse jezuïeten pakketten hadden meegegeven aan Garvine, en de 

jezuïeten van de Portugese missie hun brieven aan ‘de Duitser’, ofwel Lange, hadden 

toevertrouwd.
425

  

Na dit gezantschap verslechterden de betrekkingen tussen de keizer en de tsaar, 

waardoor minder karavanen naar Peking trokken. De Chinese keizer verbood Russische 

handelaren in 1718 om naar Peking te komen, en voerde in 1720 een algeheel verbod op de 

karavaanhandel in. Lange die aanvankelijk toestemming had gehad om als eerste Russische 

consul in Peking te verblijven, werd teruggestuurd naar Rusland. Hoewel met de komst van 

keizer Yongzheng in 1723 de handelsbetrekkingen tussen China en Rusland weer 

verbeterden, zouden er pas na het verdrag van Kjachta in 1727 weer regelmatig 

handelskaravanen in Peking arriveren. Van samenwerking tussen jezuïeten en Russische 

gezanten zou pas rond 1732 weer sprake zijn, zoals in paragraaf 3.3 wordt besproken. Dan 

zullen we de gezant Lange opnieuw tegenkomen. 

 

Franse, Engelse en Oostendse partners 

 

De doorgifte van brieven en pakketten vond in grotere mate plaats in de havenstad Kanton, 

waar zoals in paragraaf één beschreven is, de keuze uit schepen tot aan circa 1714 grotendeels 
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bestond uit Franse, Engelse en Aziatische schepen.
426

 Toch was er soms sprake van een grote 

diversiteit aan schepen van zowel Europese als Aziatische handelaren. Zo telde de procureur 

van de Franse jezuïeten in Kanton, Pierre De Goville, in 1716 vijf Franse schepen, drie 

Engelse, een Moorse uit Suratte, schepen uit Manilla, Timor en Batavia, en een schip van een 

Armeniër.
427

 Vanaf 1717 meerden ook jaarlijks tussen één tot vier schepen van de Oostende 

compagnie aan. In Bijlage D is een indicatie gegeven van de beschikbaarheid van schepen in 

Kanton in de periode 1685-1725 voor de logistiek van de jezuïeten. 

De eerste Franse jezuïeten kwamen in 1687 op een Chinese jonk aan in China, nadat 

zij twee jaar eerder op een Frans schip naar Azië waren vertrokken. Deze ‘hofwiskundigen’ 

richtten zich voor vervoer van hun brieven en zichzelf in eerste instantie tot de Compagnie 

des Indes. Franse compagniedienaren waren met regelmaat betrokken bij de 

kennisuitwisseling van deze Franse jezuïeten. Zo ontvingen de Franse jezuïeten in Parijs in 

1701 van een franse vaandrig van de Compagnie des Indes brieven van één van de Franse 

koninklijke wiskundigen en een Franse kaart van de Chinese kust.
428

 Dentrecolles die tot de 

tweede groep van geleerde jezuïeten behoorde, zou enkele invloedrijke Chinese werken 

vertalen. Toen hij in 1698 in Kanton arriveerde, legde hij contact met Franse 

compagniedienaren. Hij had hierdoor een traktaat over kamfer ten dele op informatie kunnen 

baseren die van hen afkomstig was. Zo bracht een Franse chirurgijn kamferolie goedkoop 

naar de havens en behaalde er in Europa veel winst mee. Dentrecolles wist ook dat de 

Nederlanders juist onbewerkte kamfer verkregen, via de Chinezen in Batavia. De beste en 

duurste soorten kamfer waren volgens een recent verschenen Chinees werk afkomstig uit 

Borneo, schreef Dentrecolles, en werden in tegenstelling tot wat geleerden in de Encyclopédie 

beweerden, niet in ruwe vorm getransporteerd.
429

  

Dankzij de Franse jezuïet Pierre de Goville weten we veel over de logistiek van de 

Franse jezuïeten in de periode tussen 1708 en 1724. Hij was toen in Kanton als procureur 

verantwoordelijk voor de logistiek van de Franse jezuïeten in China.
430

 Hij telde zoals we net 

zagen vaak het aantal schepen en schreef over het briefverkeer. Niet alleen werkte De Goville 

nauw samen met Franse handelaren, maar hij bemiddelde ook tussen Franse en Chinese 

handelaren, gaf adviezen en trad op als tolk.
431

 De jezuïet bouwde zelfs een vriendschap op 

met een Franse kapitein, die voor vervoer van zijn brieven zorgde.
432

 Zijn contact met de 

handelaren lag echter gevoelig. De pauselijke gezant Carlo Ambrogio Mezzabarba, die in 

1720 een bezoek had gebracht aan het Chinese hof, beschuldigde De Goville ervan dat hij 

Chinees goud voor Europees geld had verhandeld.
433

 De Fransen, Oostendenaren, en vooral 
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de Engelsen waren hier volgens hem getuige van geweest. De Goville verweerde zich door 

getuigenverklaringen op te stellen van Franse handelaren en zelfs van Giuseppe Ceru, die 

tussen 1713 en 1721 als procureur van de Propaganda Fide werkzaam was in Kanton. Zij 

bevestigden allen dat De Goville als procureur op geen enkele manier betrokken was geweest 

bij de handel in Kanton.
434

 Zoals we nog zullen zien, was de verdediging van De Goville 

waarschijnlijk niet de hele waarheid. Hij zou namelijk Chinees geld bij de Engelse compagnie 

gestald hebben. De procureur was ook behulpzaam bij de doorgifte van kennis aan 

geïnteresseerden in Frankrijk. Toen hij in 1724 teruggekeerd was naar Frankrijk, toonde De 

Goville in naam van de Franse missie enkele curiosa aan de koning.
435 

Hij overhandigde 

materiaal dat door Parrenin verzameld was, zelfs persoonlijk aan de secretaris van de 

koninklijke academie van Parijs.
436

 

Franse jezuïeten werkten ook samen met Engelse handelaren. In 1701 had Bouvet zijn 

antwoord op brieven van Leibniz via een Engels schip verstuurd.
437

 De Fontaney zeilde in 

1704 vanuit Ningpo op een Engels schip naar Londen. Terug in Parijs schreef hij Leibniz dat 

hij onderweg heel vriendelijk behandeld was, en in Londen zeer hartelijk ontvangen was door 

‘de directeuren van de Engelse handelscompagnie, de heren van de Royal Society en 

meerdere Mylords van de eerste rang’. De Fontaney had met hen zelfs over Leibniz 

gesproken, en brieven van de geleerde in hun handen gezien.
438

 In Hoofdstuk 4 zullen we zien 

dat deze ontmoeting in Londen het contact tussen Franse jezuïeten en Leibniz zou bevorderen. 

Ook Dentrecolles had contact met Engelse handelaren. Hij was vanaf Madras op een Engels 

schip naar Amoij gereisd, samen met vier andere Franse jezuïeten waaronder de geneesheren 

Pierre Frapperie en Bernard de Rodes.
439

 Toen hij net in China aangekomen was, had hij 

samen met twee Engelsen Chinese verhalen vertaald.
440

  

Ook De Goville stond in nauw contact met Engelsen in Kanton. Hij had duidelijk een 

groot vertrouwen in de werkwijze van enkele Engelse kapiteins en handelaren. De Engelse 

kapitein Douglas was ten minste tussen 1710 en 1716 betrokken bij het verschaffen van 

informatie en vervoer van jezuïeten en hun brieven en boeken. Zo vernam De Goville in 1710 

van kapitein Douglas die toen in Amoij was, dat de vijanden van de jezuïeten in de ritenstrijd 

van plan waren het conflict te hervatten.
441

 Douglas droeg ook meerdere malen zorg voor het 

versturen van pakketten en boeken van Londen en Oostende naar China.
442

 Hierbij was een 

Engelse ‘weduwe Peckberly’ betrokken, die boeken in Europa aanschafte. ‘Het is nodig geld 

te sturen aan weduwe Peckberly’, schreef De Goville dan ook in 1714 aan zijn superieur.
443

 

Douglas vervoerde bovendien in 1715 de Franse jezuïet Armand Nyel die als procureur naar 

Rome werd geroepen.
444

 De Engelse supercarga Joseph Bullock was in 1716 eveneens zo 

‘genereus’ geweest om de verzwakte Franse jezuïet Alexandre Cazaletz van Kanton naar 

Madras te vervoeren, zodat deze in Pondicherry op krachten kon komen.
445

 Het transport was 
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genereus te meer omdat er in 1716 zoals we zagen vele schepen van verschillende naties uit 

Kanton vertrokken, waaronder een Frans schip dat rond dezelfde datum vertrok. Dit zullen 

echter schepen geweest zijn die geen tussenstop maakten in India. De Engelse supercarga 

zorgde voor ‘een aangename reis’ waarbij op het schip een ‘geschikte plaats’ was toegekend 

aan de jezuïet en zijn Chinese bediende.
446

 De betrokkenheid van Engelsen bij de levering van 

brieven en geld leek zelfs gedurende enkele jaren vanzelfsprekend te zijn. Toen in 1717 

Engelse schepen ‘noch brieven, noch geld’ meebrachten, sprak De Goville van een ‘gevoelige 

aderlating’. De droefenis werd nog groter omdat volgens de Engelsen dat jaar geen Franse 

schepen zouden komen.
447

 Toen in oktober nog geen enkele brief uit Europa was gearriveerd, 

benadrukte De Goville het nut van Engelse schepen die regelmatig in Kanton te vinden 

waren: ‘Wie verhindert uiteindelijk ... om altijd enkele brieven via Engeland te sturen?’.
448

 

Het was bovendien soms handig dat Engelse schepen als laatste uit Kanton vertrokken. Zo 

besloot De Goville toen hij in 1720 te laat was om zijn brieven met Franse schepen mee te 

geven, gebruik te maken van Engelse schepen.
449

 Dit jaar adviseerde De Goville Franse 

jezuïeten in Europa zelfs om post te versturen via een behulpzame Engelse kapitein, van wie 

de naam doorgegeven zou worden aan de procureur van de missie in Parijs.
450

 De Goville zou 

zelf in 1724 met een Engels schip naar Europa terugkeren, omdat er geen Frans schip te 

vinden was geweest in Kanton.
451

  

Volgens historicus Morse, die een overzichtswerk schreef van de East India Company 

in China, was er in deze periode sprake van een noodzakelijk samenwerkingsverband tussen 

Engelse handelaren en Franse priesters. De Engelsen hadden een tolk nodig, en zouden slechts 

beschikking gehad hebben over onbetrouwbare Chinezen en Portugezen.
452

 Franse 

missionarissen zouden de Engelsen advies en vertaalhulp aan hebben geboden, waarop de 

Engelsen de priesters regelmatig gratis vervoer naar Europa verleend zouden hebben. Morse 

noemde De Goville als jezuïet die behulpzaam was geweest bij dergelijke vertalingen. Toen 

keizer Yongzheng de christenvervolgingen en de verbanning van de jezuïeten begon, zou dit 

dan ook een klap geweest zijn voor zowel de Franse als de Engelse handelaren.
453

 Deze 

opvallende stelling kan helaas moeilijk geverifieerd worden, omdat de auteur geen 

vindplaatsen aangeeft van ‘de regelmatige gevallen van hulp, advies en 

informatievoorziening’ die hij aantrof in ‘de documenten’. Zijn stellingname past echter goed 

bij de in dit onderzoek gevonden financiële en logistieke samenwerking tussen Franse 

jezuïeten en Engelsen in Kanton.  

Tweemaal vond in deze periode bovendien een opmerkelijke financiële transactie 

plaats tussen Franse jezuïeten en dienaren van de East India Company. De Franse jezuïet 

Bernard de Rodes, die de keizer van een kwaal genezen had, had als dank hiervoor 

goudstaven van de Chinese keizer gekregen. Deze beloning die een waarde had van ongeveer 

200.000 frank, zou hij rond 1715 bij de East India Company in bewaring hebben gegeven. De 

jezuïeten en de Engelse handelaren waren overeengekomen dat de jaarrente op deze storting 

uitgekeerd zou worden aan alle jezuïeten in China en India.
454

 Mogelijk had Rodes al op de 
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heenreis van Madras naar Amoij op het Engelse schip de basis gelegd voor deze 

vertrouwensrelatie. Ook De Goville zou ’10.000 pagoda’s’ bij de East India Company hebben 

gestald, toen de nieuwe keizer in 1724 de missionarissen uit hun kerken jaagde. De Engelse 

compagnie zou jaarlijks zeshonderd pagoda’s uit keren aan de priesters in Kanton.
455

 Het is 

zeer goed mogelijk dat de eerder genoemde Mezzabarba met zijn beschuldiging op deze 

financiële transactie doelde. In deze periode hadden Franse jezuïeten kortom een groot 

vertrouwen in Engelse compagniesdienaren.  

Deze samenwerking wijst er op dat de Franse missie in China en India financieel met 

elkaar verbonden waren. Ook het personeelsbeleid was in deze periode onderling verbonden. 

Nadat Casaletz voor zijn herstel van Kanton naar Pondicherry was gebracht, trad hij namelijk 

als procureur op van deze Indiase missiepost.
456

 Hij werd na zijn dood in 1720 vervangen 

door de Franse jezuïet Joseph Labbe die eveneens eerder met De Goville in Kanton had 

gewoond. De missieposten in India en China waren bovendien niet alleen verbonden binnen 

de Orde, maar werden beiden ook ondersteund door Franse geïnteresseerden. Net als in 

Peking werkten Franse jezuïeten in Pondicherry aan het hof van de vorst, en stuurden 

waarnemingen op naar Franse geleerden.
457

 De verbondenheid van de missieposten in Kanton 

en Pondicherry maakte het eenvoudiger om zich in dit deel van Azië te verplaatsen. Dit gold 

niet alleen voor de jezuïeten zelf, maar ook voor andere reizigers. Zo bezocht de Nederlandse 

reiziger Samuel van de Putte de Franse handelspost in India in 1723, en kreeg hij hier hulp 

van Franse jezuïeten bij het vervolgen van zijn reis naar Tibet. Een van hen, de wiskundige 

Jean Venant Bouchet, adviseerde hem om in Kanton De Goville te benaderen voor zijn 

terugreis. Bouchet had Van de Putte een brief voor De Goville meegegeven, waarin hij de 

Nederlandse reiziger prees die was ‘zoals de Italiaanse reiziger Gemelli’.
458

 Deze brief zou 

Van de Putte gedurende zijn jarenlange reis op zak houden.
459

  

De samenwerking met Engelse handelaren speelde zich ook wel eens al tijdens de 

heenreis naar China af. Zoals we zagen in Hoofdstuk 2 waren in Batavia in 1706 de drie 

Franse jezuïeten Pernet, Prémilly en Bordes, en de twee franciscanen Drion en Hartel van 

Dale berecht. De drie jezuïeten waren rond 1705 vanuit Parijs naar Antwerpen gegaan, waar 

zij een paspoort kregen om in de Republiek te mogen reizen. In ‘wereldlijk gewaad’ kwamen 

zij aan in Den Briel vanwaar zij naar Engeland overstaken, en de twee franciscanen 

ontmoetten. De Engelse kapitein met wie zij op een compagnieschip naar China hadden 

willen reizen, was een week eerder vertrokken, waardoor zij op een ander Engels schip, de 

Charleston, naar de Engelse handelspost Bencoolen op Sumatra zeilden. Omdat zij hier 

volgens eigen zeggen niet ‘bedekt’ konden leven tot het volgende seizoen waarin schepen 

naar China zouden vertrekken, reisden zij verder naar Batavia. Zij besloten om in het geheim 

te logeren bij enkele Franse en Nederlandse katholieke inwoners in Batavia, waaronder de 

katholieke koopman Jan Moors. De missionarissen sloegen hierbij goede adviezen in de wind. 

Zij waren namelijk niet alleen gewaarschuwd door de Engelse gouverneur van Bencoolen, 
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maar de jezuïeten waren zelfs al in Frankrijk gewaarschuwd om niet op Kaap de Goede Hoop 

en in Batavia aan wal te gaan. Het contact met koopman Moors leek door de Engelse kapitein 

Douglas in gang te zijn gezet, die zoals we zojuist hebben gezien later ook andere Franse 

jezuïeten zou helpen. Uit de ondervragingen blijkt namelijk dat de franciscaan Drion een brief 

bij zich had van de Engelse kapitein Douglas die gericht was aan Jan Moors in Batavia. In 

deze brief vroeg Douglas aan Moors om de priesters in het geheim logeerplaatsen te bieden in 

de stad. Moors had zijn hulp aangeboden en namens Douglas de kosten van hun verblijf op 

zich genomen. De missionarissen wisten bovendien al in Engeland dat Douglas in het 

voorjaar in Batavia zou aankomen en daarna naar China zou gaan.
460

 De missionarissen 

hadden dus mogelijk reeds in Engeland met Douglas afgesproken vanaf Batavia met hem naar 

China te reizen. De Engelse kapitein had kennelijk toen al voor hen een goed schuiladres 

geregeld in Batavia waar zij op zijn komst konden wachten.  

Het vervoeren van missionarissen van Londen naar China leek overigens verboden te 

zijn geweest door de bewindhebbers van de East India Company. Matteo Ripa, die onder 

gezag van de Propaganda Fide in China werkte, had zijn reis op een Engels schip gemaakt. 

Hij had rond 1709 dezelfde maatregelen getroffen als de bovengenoemde groep van vijf 

missionarissen. Ook hij had zich in wereldse kleding gehuld om van een Nederlandse haven 

naar Londen over te steken. Ripa presenteerde zich bovendien ook aan de directeuren van de 

EIC in een werelds habijt omdat het vervoeren van missionarissen volgens hem ‘streng 

verboden’ was.
461

 Veel Engelsen waren anglicaan en nadrukkelijk antirooms.
462

 Dit gegeven 

maakt de samenwerking met jezuïeten bijzonder, en duidt er opnieuw op dat religieuze 

spanningen in de praktijk niet altijd een rol speelden in betrekkingen tussen missionarissen en 

handelaren. 

Tot slot leverde de Oostende Compagnie van de Oostenrijkse keizer gedurende haar 

korte bestaan eveneens een bijdrage aan de logistiek van de jezuïeten in China. Voor de 

correspondentie tussen China en Rome was de weg langs Oostende en het bisdom in Brussel 

voor katholieke priesters een aantrekkelijke route.
463

 De ‘via ostenda’ werd dan ook tussen 

1718 en 1722 meerdere keren door Zuid-Nederlandse, Duitse en Portugese jezuïeten gebruikt 

in hun briefverkeer met Rome.
464

 Het eerste keizerlijke schip dat in 1718 in Kanton 

arriveerde, nam bij het vertrek naar Oostende brieven mee van zowel Portugese en Italiaanse 

jezuïeten als Franse jezuïeten. Het contact tussen Franse jezuïeten en Oostendenaren werd nog 

versterkt toen twee Zuid-Nederlandse ‘missionaires navales’ die op de heenreis als 

scheepsaalmoezeniers waren meegereisd, bij de Franse jezuïeten kwamen logeren. Zij wilden 

in de toekomst samen gaan werken, en de Franse jezuïeten gaven hen geld voor de 

terugweg.
465

 De samenwerking werd in de volgende periode voortgezet, totdat de Oostendse 

compagnie 1731 voorgoed uit Kanton verdween. 
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In hoeverre waren Nederlandse handelaren in deze periode nu betrokken bij de 

logistiek van de jezuïeten? Na het laatste Nederlandse gezantschap stuurde de VOC een tijd 

lang geen compagnieschepen meer naar Kanton, maar vanuit Batavia droegen Nederlandse 

handelaren zeker bij aan de logistiek van de jezuïeten in China.  

 

VOC-dienaren in Batavia en de logistiek van de jezuïeten 

 

De Fontaney schreef in 1704 aan een ordegenoot dat in Kanton ‘veertig Chinese schepen 

tegenover vier Hollandse schepen’ aangemeerd lagen. Deze Nederlandse schepen konden niet 

tot de VOC behoren, en waren dus het bezit van Nederlandse privéhandelaren die tussen 

Batavia en Kanton zeilden.
466

 Hoewel deze handelaren mogelijk bereid waren om jezuïeten of 

hun brieven mee te nemen, is samenwerking met Nederlanders vooral in Batavia gevonden.  

Het versturen van brieven van China naar Europa via Batavia verliep redelijk 

gemakkelijk. De Poolse jezuïet Jan Baptista Bakowski had vanuit Kanton in 1710 twee 

gesloten brieven meegegeven voor de Nederlandse ambassadeur in Wenen en de keizerlijke 

ambassadeur in Den Haag. Deze brieven werden volgens de generale missiven van 29 

november 1710, en dus met instemming van gouverneur-generaal Van Riebeeck, op een 

VOC-schip meegenomen. Bakowski, die de Orde binnen was getreden in de ordeprovincie 

Oostenrijk, had grote belangstelling voor de plannen van de Oostenrijkse keizer een eigen 

handelscompagnie op te richten in Oostende. Zo zou deze jezuïet vanuit Macao de komst van 

de Oostendenaren ook bespreken in brieven aan de generaal-overste in Rome.
467

 De inhoud 

van de brief is onbekend, maar had waarschijnlijk betrekking op de relatie tussen Nederlandse 

en Habsburgse autoriteiten.
468

 Hierdoor waren VOC-dienaren hoogstwaarschijnlijk bereid de 

brieven mee te nemen voor de geadresseerden in de Republiek.  

Rond dezelfde periode verstuurde procureur De Goville vanuit Kanton tweemaal 

brieven naar Europa via Batavia. Hij had hierbij zelfs contact met een Nederlander in 

Rotterdam.
469

 Hij stuurde in 1710 één van de kopieën van een brief voor een ordegenoot in 

Frankrijk namelijk naar de Nederlandse kunstverzamelaar Jacques Meyers:  

 

‘Naast de nieuwsbrief (‘la lettre d’avis’) die ik via de heer Jacques Meyers in 

Rotterdam stuurde, is hier nog een beknopt overzicht van onze berichten, teneinde 

geen enkele weg te missen om u het te laten weten, deze brief gaat via de vijfde weg.’ 

 

Aangezien de route via Rotterdam als vijfde genoemd werd, leek de verbinding tussen Kanton 

en Rotterdam een relatief bescheiden rol te spelen in de logistiek van de Franse jezuïeten. 

Waarschijnlijk was de route mede minder geschikt omdat Frankrijk en de Republiek nog in 

een oorlog verwikkeld waren. De tussenpersoon in de Republiek was een kunstverzamelaar, 

wat er mogelijk op wijst dat Franse jezuïeten en Nederlandse geïnteresseerden via Rotterdam 

curiosa uitwisselden.  

De Nederlandse behulpzaamheid bij het briefverkeer van de jezuïeten was 

waarschijnlijk niet incidenteel. Het was namelijk rond 1717 bij missionarissen van de 

Propaganda Fide bekend dat er in Batavia Nederlanders woonden die jezuïeten in China 

hielpen met de bezorging van hun brieven. De procureur van de Propaganda Fide in Madras 
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Cordero, die we in het vorige hoofdstuk al tegenkwamen, gaf in een brief aan zijn superieuren 

zijn visie op de kwaliteiten van de verschillende routes voor briefverkeer tussen China en 

Europa. Hij kende aan de VOC een belangrijke rol toe door de compagnie als tweede optie 

van vijf zeewegen te noemen.
470

 De eerste route was de Portugese weg via Macao, waarover 

hij in de brief vanwege de ‘bekende moeilijkheden’ niet uitweidde.
471

 Deze moeilijkheden 

zullen veroorzaakt zijn door de machtstrijd tussen de paus en de Portugese koning. De derde 

weg liep via Manilla, en was de weg waarlangs men met de grootste zekerheid geld van 

Spanje naar China stuurde. Wanneer er geen oorlog was, bestond er een veilige weg tussen 

Parijs en Pondicherry waarlangs op jaarlijkse basis zendingen verstuurd konden worden. De 

vijfde weg ten slotte was de weg via Londen, vanwaar de schepen via Madras naar China, 

Manilla en Tonkin, of rechtstreeks naar Kanton zeilden.  

De tweede weg, ‘via Holland en Batavia’, zou volgens Cordero nuttig zijn voor 

correspondentie met China, Manilla en Bengalen. In Batavia waren volgens hem namelijk 

enkele Nederlanders nauw betrokken bij het briefverkeer van de jezuïeten in China:  

 

‘De jezuïeten hebben momenteel in Batavia twee correspondenten, één geheime van 

wie ik de naam niet ken, welbekend bij de handelaren aan wie met grote 

voorzichtigheid en geheimhouding pakketten overhandigd zijn. Men zegt dat hij 

priester is. De ander is bekend, en is een calvinistische predikant genaamd Torroneton. 

Dit is een huichelaar, die correspondeert met Macao en met de Franse jezuïeten in 

Kanton’
472

 

 

Augustinus Thornton, of Tornton, de jongere, was tussen 1691 en 1717 predikant in 

Batavia.
473

 Hij was net als predikant Sas een geestelijke die belangstelling had voor wereldse 

zaken, en speelde een belangrijke rol in de informatievoorziening voor VOC-autoriteiten in 

Batavia. Zo had deze predikant samen met raadslid Hendrick Zwaardecroon in het begin van 

de achttiende eeuw de katholieke VOC-soldaat Carolus van der Haeghe een verhoor 

afgenomen naar aanleiding van diens verblijf in Japan en de strategisch interessante 

Filippijnen.
474

 Thornton had dus twee gezichten: hij bood hulp aan jezuïeten in Macao en 

Kanton, en werkte nauw samen met VOC-gezaghebbers in Batavia. In tegenstelling tot wat 

aangenomen is, bleef Batavia ook na de dood van predikant Sas in 1704 een knooppunt voor 
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briefverkeer tussen China en Europa voor katholieke missionarissen. Thornton was mogelijk 

betrokken geweest bij het versturen van de brieven van de jezuïeten Bakowski en De Goville 

maar het is niet met zekerheid te zeggen in welke mate jezuïeten van de Portugese en Franse 

missie in China gebruik maakten van de diensten van Thornton. Bovenstaande gegevens zijn 

dan ook slechts een indicatie voor het voortbestaan van de verbinding tussen Kanton en 

Macao, Batavia en de Republiek, waarlangs mogelijk de doorgifte van Chinese kennis 

plaatsvond.  

Cordero wees er wel op dat voorzichtigheid geboden was wanneer VOC-dienaren 

benaderd zouden worden voor het vervoeren van brieven. De compagniedirecteuren dienden 

hiervoor toestemming te hebben gegeven, anders zou deze route altijd zeer gevaarlijk zijn. 

Mensen met enig aanzien zouden zich er zelfs niet mee willen belasten, meende Cordero. 

Deze bewoordingen duiden op het clandestiene karakter van de betrokkenheid van VOC-

dienaren bij briefverkeer van missionarissen. Cordero had mogelijk ook de pas van de Staten-

Generaal in gedachten waar enkele missionarissen van de Propaganda Fide mee reisden. De 

Italiaanse pauselijke gezant De Tournon verplaatste zich tussen India en China met deze 

reispas van de Nederlandse ‘Staten-Generaal van 9 mei 1702’, en van ‘den Keizer en 

vermoedelijk de Engelse koningin’.
475

 Dankzij deze pas had het gezelschap van De Tournon 

in 1709 toestemming gekregen om enige tijd in Batavia te verblijven. Een jaar later arriveerde 

ook een andere missionaris van de pauselijke missie in Batavia met deze pas op zak. Deze 

Johannes Mullener was weggestuurd uit Macao maar wilde in Batavia zijn kans afwachten om 

weer naar China terug te keren. Hoewel ‘de Nederlanders niet meegaand waren geweest’ 

kreeg hij uiteindelijk toestemming om aan wal te gaan. Hij wist zelfs enkele pakketten mee te 

geven met een VOC-schip dat naar de Kaap zeilde.
476

 Mullener moet de pas voor zijn vertrek 

uit China van De Tournon hebben gekregen toen zij beiden in Macao verbleven. De reispas 

zou niet op elke VOC-gezaghebber in Batavia indruk maken. Toen Mullener was 

teruggekeerd naar Kanton, had hij nog meer brieven naar Europa willen sturen via 

gouverneur-generaal ‘Gio van Horn’. Deze was echter net naar de Republiek teruggekeerd. 

De nieuwe gouverneur-generaal, ‘Ribeck’, wilde niets doen, schreef Mullener teleurgesteld 

aan zijn superieuren.
477

 Zoals we zullen zien in Hoofdstuk 4 was gouverneur-generaal Van 

Hoorn vaker een betrouwbare partner in de uitwisseling van diensten en kennis met 

missionarissen.  

Missionarissen van de Propaganda Fide waren kortom goed op de hoogte van de 

manier waarop jezuïeten hun briefverkeer tussen China en Europa via Batavia organiseerden, 

en hoopten hier zelf eveneens gebruik van te kunnen maken. Zij hadden bovendien ook hun 

eigen contactpersoon in de Republiek. Terwijl Franse jezuïeten brieven stuurden naar 

kunstverzamelaar Meyers in Rotterdam, hadden missionarissen van de Propaganda Fide 

contact met de Italiaanse bankier Cesare Sardi die in Amsterdam woonde. Zij konden hun 

brieven dankzij deze bankier met een gerust hart meegeven aan de scheepsoverheden van de 

VOC. Sardi verzorgde voor Italianen betalingen en de verzending van pakketten binnen en 

buiten Europa.
478

 Ook droeg Sardi met de hulp van de pastoor Willem de Prater zorg voor de 

verzending van brieven van de Nederlanden naar China op VOC-schepen. Deze pastoor 
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beschreef in een brief aan de kardinaalsprefect in Rome de details van de voorwaarden voor 

het versturen van brieven via VOC-schepen. In 1711 konden brieven voor China volgens hem 

nog net mee met de oktobervloot die uit Texel zou vertrekken naar Batavia. In Batavia was 

een procureur aanwezig die de brieven door zou sturen. Een kist met spullen zou echter niet 

meegenomen worden, aangezien de inhoud te groot was om over de bagage van de 

bemanning en de soldaten te worden verdeeld, en er voor het vertrek streng werd 

gecontroleerd. De Engelse compagnie zou hiervoor wel benaderd kunnen worden, meende de 

pastoor.
479

 Het was dus onder missionarissen bekend dat VOC-dienaren wel brieven 

meenamen, maar liever geen pakketten, en dat Sardi een goede tussenpersoon was in de 

Republiek. De Tournon had dan ook in Batavia aan retourschepen brieven meegegeven die 

aan Sardi gericht waren.
480

 Zoals we zullen zien, trad Sardi ook in de volgende periode op als 

contactpersoon in de correspondentie tussen missionarissen van de Propaganda Fide in China 

en de Nederlanden.  

In de periode tot 1729 waarin geen VOC-schepen in Kanton aanwezig waren, was 

Batavia kortom dankzij enkele predikanten ten minste tot 1717 een belangrijk knooppunt in 

het briefverkeer van jezuïeten van zowel de Portugese als de Franse missie in China. 

Missionarissen die beschikten over een reispas werden tot Batavia toegelaten en zelfs 

geholpen met de bezorging van hun brieven en pakketten. Hoewel de Nederlanders de 

missionarissen van de Propaganda Fide De Tournon en Mullener gastvrij ontvangen hadden 

en hun brieven doorstuurden, zorgden niet zij maar enkele Engelsen voor de overtocht van 

deze missionarissen. Mullener sprak over de behulpzaamheid van hun Engelse vrienden, die 

hen heimelijk van Batavia naar Kanton hadden willen brengen.
481

 Engelse autoriteiten 

verleenden hun medewerking mogelijk vanwege dezelfde pas, die immers ook door 

‘vermoedelijk de Engelse koningin’ was ondertekend. Mogelijk waren zij over het algemeen 

sneller bereid om missionarissen te vervoeren, of zij nu jezuïet waren of voor de Propaganda 

Fide werkten. 

 

Doorgifte van kennis: een visuele weergave I 

 

De rol van de handelaren van de verschillende naties en compagnieën in de doorgifte van 

kennis van jezuïeten in China kan als volgt samengevat worden. De route over Rusland bleek 

voor de doorgifte van kennis onbetrouwbaar te zijn. In Kanton vond de doorgifte van kennis 

vooral plaats op Franse en Engelse schepen. Het vertrouwen in Engelse handelaren en 

scheepsoverheden was hierbij opvallend. VOC-dienaren speelden in Batavia een rol in de 

logistiek van de jezuïeten, maar of zij bijdroegen aan de doorgifte van kennis, is niet met 

zekerheid vast te stellen.  

De mate waarin deze Europese handelaren betrokken waren bij de doorgifte van de 

kennis van jezuïeten naar Europa, kan visueel worden weergegeven. In figuur 1a is waar 

mogelijk een onderscheid aangebracht tussen de doorgifte van brieven over het missiewerk, 

als het ware de logistiek in het algemeen, en brieven die kennis bevatten. Wanneer een route 

minimaal één keer gebruikt werd voor de doorgifte van kennis, wordt dit weergegeven met 

een doorgetrokken streep. Wanneer een route alleen genoemd werd voor de logistiek in het 

algemeen, wordt een onderbroken streeplijn weergegeven. Wanneer een route alleen 

geadviseerd werd door jezuïeten of geïnteresseerden die betrokken waren bij de kennisstroom, 

wordt een onderbroken stippellijn gebruikt.  

In de periode 1685-1725 bestonden de routes waarlangs de kennis van jezuïeten werd 

doorgegeven met name uit het Franse en het Engelse kanaal, zoals aangegeven is door middel 
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van de doorgetrokken rode en blauwe lijnen. Ook Russische handelaren waren betrokken bij 

de doorgifte van kennis, maar deze route was erg betrouwbaar. Dit is terug te zien in de 

doorgetrokken groene lijn, die in deze figuur een knik heeft. VOC-dienaren droegen tot 1704 

bij aan de doorgifte van kennis, wat weergegeven wordt met een doorgetrokken gele lijn. Na 

1704 wijzen de gegevens op een voortzetting van het versturen van post tot ten minste 1717, 

maar hun rol in de doorgifte van kennis werd nooit expliciet vermeld. Daarom wordt de 

betrokkenheid van VOC-dienaren van 1704 tot 1717 met een onderbroken streeplijn 

weergegeven.  

De lijnen van de verschillende betrokkenen worden vervolgens vergeleken met de 

betrokkenheid van nationale academies bij de verzameling van kennis over China. De 

doorgetrokken lijnen, oftewel de doorgifte van kennis, van de Fransen en de Engelsen 

bestonden in de periode waarin de koninklijke academie van Parijs en de Royal Society 

betrokken waren bij de verzameling van kennis over China. In Rusland en de Republiek 

waren in deze periode geen nationale academies aanwezig, en zien we geen doorgetrokken 

lijnen. De belangstelling van een nationale academie zou dus bevorderlijk kunnen zijn voor de 

betrokkenheid van handelaren van deze naties bij de doorgifte van kennis van jezuïeten. Op 

deze manier biedt de visuele weergave van de doorgifte van kennis inzicht in de relaties 

tussen jezuïeten, handelaren en academies.  

 

Figuur 1a: Doorgifte van kennis tussen China en Europa, 1680-1725 

 

 
 
Door Jaap Fokkema, Vrije Universiteit Amsterdam 
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3.3 De logistiek van de jezuïeten en de VOC, 1725-1765 

 

De periode van 1725 tot 1765 kenmerkte zich door een regelmatige correspondentie tussen de 

Franse jezuïeten Antoine Gaubil en Pierre D’Incarville in China en Franse, Engelse en 

Russische geïnteresseerden. Hun onderlinge contacten zullen in Hoofdstuk 6 beschreven 

worden. De logistiek van de correspondentie wordt in deze paragraaf onder de loep genomen. 

Door de komst van schepen van nieuwe handelscompagnieën in Kanton nam de 

keuzemogelijkheid voor briefverkeer en transport tussen China en Europa toe. VOC-dienaren 

verbleven vanaf 1729 tijdens de handelstijd in Kanton, en ten minste vanaf 1741 na de 

handelstijd in Macao. Hierdoor waren de mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling 

van kennis gunstiger dan in de periode hiervoor. Gekeken wordt in welke mate VOC-dienaren 

ook in deze periode betrokken waren bij de logistiek van dee jezuïeten. We zullen eerst weer 

de route over land bekijken.  

 

Over land 

 

In 1727 sloten de tsaar en de keizer het verdrag van Kjachta. Hierin werd de vrede getekend 

en werd weer een regelmatige karavaanhandel toegestaan. Sindsdien reisden elke drie jaar 

Russische staatskaravanen van Moskou via Tobolsk en Kjachta naar Peking. Dit verdrag 

kwam voort uit het Russische gezantschap dat een jaar eerder had plaatsgevonden. Tijdens dit 

gezantschap had de Franse jezuïet Dominique Parrenin net als tien jaar eerder als tolk 

opgetreden bij de onderhandelingen.
482

 Hoewel de tsaar desondanks de jezuïeten nog steeds 

niet de gewenste toestemming gaf om door Rusland te reizen en brieven te versturen, was de 

Russische ambassadeur Sava Vladislavich bereid geweest om brieven van Parrenin aan de 

generaal-overste in Rome mee te nemen.
483

  

Franse jezuïeten vertrouwden Russische handelaren nog steeds niet helemaal, en zij 

beschouwden de Russische gemeenschap in Peking als een gevaar voor hun positie. ‘De 

religie, en onze missie, zal sneuvelen wanneer de Russen zich hier komen vestigen’, meende 

Gaubil. In een brief aan de generaal-overste beschreef hij in detail de Russische gemeenschap 

in Peking, die bestond uit ongeveer tachtig voormalige Russische oorlogsgevangenen met hun 

kinderen.
484

 Er was een huis voor de driejaarlijkse karavaan, een kerk, een ‘pope’ ofwel de 

archimandriet, er waren Russische tolken en enkele Russen hadden de status van mandarijn 

verkregen. De Chinese keizer prefereerde volgens Gaubil het Russische geloof boven dat van 

de katholieken, en de handel ontwikkelde zich elke dag.
485

  

Toch waren Russische handelaren tegelijkertijd een interessante partij voor het 

meenemen van brieven en spullen naar Moskou en verder naar Parijs. Bovendien werd Sint 

Petersburg in deze periode een belangrijk knooppunt in de kennisstroom van China naar 

Europa. In deze stad was net de Academie van Kunsten en Wetenschappen opgericht, en 
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hadden zowel geleerden als bestuurders veel belangstelling voor de kennis die de jezuïeten 

over China verzamelden. Zo had de vicepresident Andrej Osterman in 1732 via een geleerde 

van de Russische academie de jezuïeten in Peking gevraagd om boeken over de Chinese 

kunsten en wetenschappen op te sturen voor zijn kabinet.
486

 Lange, die inmiddels als resident 

in Peking handelskaravanen begeleidde, nam deze taak op zich. Hij was bepakt met boeken 

naar Rusland gereisd, die Duitse jezuïeten van de Portugese missie hem - net als vijftien jaar 

terug - hadden meegegeven. Lange werd ook de tussenpersoon in de kennisuitwisseling tussen 

Franse jezuïeten en geïnteresseerden in Sint Petersburg. Gaubil had hem in 1732 ontmoet, en 

omschreef hem als een zeer eerlijke man die Frans en Latijn sprak.
487

 Lange verzekerde 

Gaubil dat hij allerlei zaken zou kunnen overhandigen aan de Franse geograaf Joseph-

Nicholas Delisle. Deze geleerde was aan de Russische academie verbonden, en 

correspondeerde met Gaubil.
488

 Ook was Lange bereid tijdens het volgende handelsbezoek in 

1736 materiaal uit Frankrijk naar Peking mee te brengen, als dit niet te veel zou zijn.
489

 

Gaubil maakte in 1737 in zijn briefwisseling met Delisle dan ook gebruik van de diensten van 

Lange.  

Lange keerde daarna echter voorgoed terug naar Rusland. Hierdoor verslechterde 

volgens Gaubil de communicatie met Sint Petersburg.
490

 De Russische route beschreef hij in 

1748, net als Verjus een kleine vijftig jaar eerder gedaan had, als ongeschikt voor 

correspondentie, vanwege de vele brieven die verdwenen.
491

 Met het vertrek van Lange nam 

bovendien de betrokkenheid van de Russische academie af bij het onderzoek van de jezuïeten. 

Gaubil beklaagde zich bij Delisle over het feit dat de jezuïeten in Peking al jaren niets 

gehoord hadden van Russische geleerden. Zo had de secretaris van de Russische academie 

volgens hem brieven best via Zweden, Denemarken, Frankrijk en Engeland naar China 

kunnen versturen.
492

 Een Russische koerier had in 1755 tot teleurstelling van Gaubil het 

Franse huis niet eens een bezoek gebracht en evenmin boeken of brieven van de voorzitter 

van de academie meegenomen.
493

  

Tot slot kon de onderbreking in het contact tussen jezuïeten en Russische handelaren 

die door de driejaarlijkse karavanen veroorzaakt werd, wantrouwen in de hand wekken. Er 

waren jaren waarin Gaubil zonder problemen geld had geleend aan Russische handelaren. De 

handelaren hadden zelfs aangeboden om hierover een rente te betalen in Chinese stijl, wat 

Gaubil geweigerd had ‘omdat hij geen handelaar was’.
494

 Rond 1750 moest Gaubil ineens 

grote moeite doen om een lening van tachtig taëlen (‘gelijk aan zeshonderd livres’) terug te 

krijgen van Nicetas, een Russische leerling van de taalschool. Hij richtte zich zelfs tot Delisle 

in Parijs in de hoop dat deze geleerde de Russische betrokkenen kon aansporen het geld terug 

te betalen.
495

 De schuld werd pas voldaan door de directeur van de karavaan die in het jaar 

1755 aankwam.  

De landroute was kortom alleen betrouwbaar toen Lange contactpersoon was, en de 

communicatie verliep over land noodgedwongen met onderbrekingen. Na 1755 zou de 
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karavaanhandel, en daarmee de kennisuitwisseling over land, ten gevolge van een 

verslechtering van de relatie tussen China en Rusland, zelfs jaren niet mogelijk zijn. De 

Europese schepen in Kanton bleven daarom in de periode van 1725 tot 1765 heel belangrijk 

voor de logistiek van de jezuïeten. 

 

Franse, Engelse, Oostendse en Zweedse partners 

 

De doorgifte van de grote hoeveelheid kennis werd in eerste instantie door Franse handelaren 

verzorgd. Het aantal schepen van de Compagnie des Indes was echter in de periode 1725-

1765 bescheiden, terwijl die van andere compagnieën toenamen. Bijna alle jaren waren er 

minstens zoveel schepen in Kanton aanwezig van de Engelse, Nederlandse en Zweedse 

handelscompagnieën. Terwijl het aantal schepen van de Compagnie des Indes gemiddeld rond 

twee schepen per jaar schommelde, meerden jaarlijks één tot vijf schepen van de East India 

Company aan. Na 1745 nam het aantal Engelse schepen soms toe tot wel zestien schepen. Tot 

die tijd verschilde het aantal Engelse schepen niet veel van de andere compagnieën. De 

nieuwe Zweedse en Deense handelscompagnieën arriveerden jaarlijks met één tot vier 

schepen. Tussen 1752 en 1757 nam ook de Pruisische handelscompagnie met enkele schepen 

deel aan de Chinahandel. De Oostende compagnie werd in 1732 opgeheven. 

De Franse jezuïeten hadden in deze periode geen procureur in Kanton.
496

 Dit baarde 

Gaubil enige zorgen. Hij hoopte in 1736 vergeefs dat hij iemand naar Kanton kon sturen aan 

wie hij zijn materiaal voor Franse geïnteresseerden kon toevertrouwen.
497

 In Macao hadden de 

Franse jezuïeten wèl enige tijd een procureur. Hier genoten zij volgens een 

ervaringsdeskundige veel vrijheid.
498

 De Franse jezuïet Joseph Labbe vervulde hier van 1740 

tot 1745 deze functie.
499

 Vijf jaar later werd Gabriel Boussel hier de procureur, en droeg tot 

de verbanning in 1762 uit Macao zorg voor de bezorging van pakketten en brieven. We weten 

door de afwezigheid van procureurs in Kanton relatief weinig van de logistiek van de Franse 

jezuïeten.  

Op basis van brieven van de jezuïeten die in deze periode nauw betrokken waren bij 

het verzamelen van kennis is toch een beeld verkregen van de relatie tussen jezuïeten en 

Europese handelaren. Om te beginnen bleef de samenwerking tussen Franse jezuïeten en 

Franse compagniesdienaren groot. Gaubil had al tijdens zijn reis op een Frans schip hulp 

gekregen van de ‘rechtschapen’ kamerdienaar van de kapitein, en hoopte dat de bediende 

hiervoor beloond zou worden.
500

 In Kanton brachten de directeuren van de Franse factorij een 

bezoek aan Gaubil in het huis van de jezuïeten. Franse compagniesdienaren leverden toen zelf 

een bijdrage aan de verzameling van kennis. Gaubil had namelijk kennis over rabarber 

uitgewisseld met de geneesheer van de Franse handelspost, die ‘vele bijzondere planten en 

mineralen’ naar Europa stuurde.
501

 De betrokkenheid van Franse handelaren bij de 

kennisstroom bestond jaren later nog steeds. Gaubil verzocht in 1757 Franse handelaren om 

het geld dat hij van de koning kreeg voor de aanschaf van enkele boeken voor de koninklijke 
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bibliotheek, aan de Franse procureur in Macao te overhandigen.
502

 Overigens vroegen de 

Franse kapiteins voor het verschepen van boeken wel om aanbevelingsbrieven.
503

 D’Incarville 

leek zich minder te mengen in de wereld van de handelaren. Wel stuurde hij zijn brieven voor 

een Franse geleerde in 1755 aan de ‘chef du Conseil du Commerce de la Compagnie des 

Indes’ in Kanton, wat erop wijst dat Franse leidinggevenden een centrale rol speelden in de 

doorgifte van kennis van jezuïeten.
504

  

Zoals we zagen verwachtten Franse jezuïeten al in de vorige periode brieven en geld te 

ontvangen via Engelse handelaren. Engelse schepen werden bovendien enkele keren genoemd 

als logisch vervoermiddel voor meetinstrumenten. Gaubil beklaagde zich in 1726 dan ook 

over het feit dat er drie schepen uit Oostende en één schip uit Engeland waren gearriveerd 

zonder dat ‘boeken, micrometers en efemeriden’ waren meegebracht.
505

 Toen de route van de 

Franse schepen ‘onzeker’ was, en de compagnie van Oostende werd opgeheven, werden 

Engelse schepen door Gaubil in 1728 als beste optie beschouwd voor briefverkeer.
506

 De ‘weg 

van Engeland is doorgaans zeker en snel’, schreef Gaubil een jaar later.
507

 Toen tussen 1746 

en 1764 een correspondentie bestond tussen Gaubil en D’Incarville en de secretaris van de 

Royal Society, werkten jezuïeten opnieuw samen met Engelse handelaren in Kanton. 

D’Incarville wisselde zowel met Franse als met Engelse geïnteresseerden kennis uit, en 

maakte dan ook van zowel Franse als Engelse schepen gebruik. Zo schreef hij in 1748 aan de 

Franse geleerde Bernard De Jussieu dat hij hem zaden opstuurde via de route over 

Engeland.
508

 In 1751 schreef Gaubil zelfs ‘naar [de jezuïeten in] Kanton en Macao’ dat zij aan 

de Engelsen aldaar geld moesten overhandigen voor het aanschaffen van een goede 

micrometer in Londen.
509

 Deze gegevens wijzen op de betrokkenheid van Engelse handelaren 

bij de kennisuitwisseling tussen Franse jezuïeten en geïnteresseerden in Europa.  

D’Incarville gaf in 1747 brieven voor De Jussieu ook mee met een Zweeds schip.
510

 Er 

lagen dat jaar geen Franse schepen aan de rede van Kanton. Wel vertrokken er toen volgens 

D’Incarville maar liefst negen Engelse schepen. Toch viel zijn keuze op de Zweedse route. 

Mogelijk stond de samenwerking met de Zweden in verband met de kennisverzameling die 

Zweedse supercarga’s in Kanton verzorgden. De Koninklijke Academie van Stockholm 

belastte compagniesdienaren met het verzamelen van kennis over navigatie en 

natuurhistorie.
511

 Ook stimuleerde een directeur van de handelscompagnie die lid was van de 

academie, compagniesdienaren tot het verzamelen van naturalia, observaties, modellen, 

tekeningen en beschrijvingen. Tussen de jaren dertig en vijftig brachten zij dan ook een 

Chinese wanmolen en prenten van dit werktuig naar Stockholm. Hierdoor waren Zweedse 

handelaren mogelijk bereid om ook spullen van de jezuïeten bij geïnteresseerden in Zweden te 

bezorgen.
512

 Andersom kwamen uit Europa ook brieven voor jezuïeten in China aan via 
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Zweedse schepen.
513

 Deze werden dan verstuurd naar Cadiz in Spanje, waar Zweedse schepen 

onderweg naar China een tussenstop maakten.
514

 

Handelaren van de Oostende compagnie leverden zoals we in de vorige paragraaf 

zagen eveneens een bijdrage aan de logistiek van de jezuïetenmissie. In de periode vanaf 1725 

waren zij ook betrokken bij de correspondentie tussen missionarissen van de Propaganda Fide 

in China en in Rome. De nuntius van Brussel had in 1727 geld meegegeven aan een schip van 

de Oostende compagnie.
515

 Met dit geld moesten missionarissen van de Propaganda Fide 

Chinese boeken aanschaffen voor de Sacra Congregatio. In Kanton zorgde procureur 

Domenico Perroni, de opvolger van de eerder genoemde Ceru, een jaar later voor de 

verzending van de boeken op een Oostende schip naar Europa.
516

 De vracht werd van 

Oostende naar de bisschop in Brussel gebracht, die de bezorging overdroeg aan de Italiaanse 

bankier Sardi in Amsterdam.
517

 Sardi was dus vanuit Amsterdam nog steeds betrokken bij de 

communicatie tussen missionarissen van de Propaganda Fide in China en Rome. Ditmaal 

verliep deze niet via een VOC-schip, maar via de schepen van de Oostende compagnie.  

Het was niet ondenkbaar dat ook de Franse jezuïeten voor hun post voor Rome 

gebruik maakten van de route via Sardi. Sardi was een goede bekende van kardinaal 

Passionei, die zelf weer op goede voet stond met de uitgever Reinier Leers in Rotterdam, en 

verschillende boekhandelaren. Kunstverzamelaar Meyers zal dan ook geen onbekende 

geweest zijn in deze kring. De Goville had in dat geval via Meyers op de hoogte kunnen zijn 

van de bemiddelende rol van Sardi in Amsterdam. Toch is het VOC-kanaal via Batavia en 

Amsterdam in deze periode niet vaak door jezuïeten gebruikt of aangeboden voor de 

correspondentie met Rome, zoals we nu zullen zien. 

 

VOC-dienaren en de logistiek van de jezuïeten 

 

In 1729 verscheen na een decennialange periode van afwezigheid weer een VOC-schip in de 

Chinese wateren. Hierna arriveerden vrijwel jaarlijks twee tot drie VOC-schepen in Kanton. 

Toen de VOC in 1744 het aantal schepen vermeerderde voor de handel tussen China en 

Suratte, waren er in Kanton vrijwel altijd meer VOC-schepen aanwezig dan schepen van de 

Compagnie des Indes. Ook was het aantal schepen van de VOC tot 1756 soms bijna even 

groot als het aantal schepen van de Engelse compagnie.
518

 Ten slotte profiteerde de VOC van 

de Nederlandse neutraliteit in de Zevenjarige Oorlog door enkele jaren meer schepen naar 

China te sturen. Welke rol speelden VOC-dienaren in de logistiek van de jezuïetenmissie in 

Kanton? 

Ten tijde van de Zevenjarige Oorlog weigerden Franse handelaren wel eens om 

missionarissen te vervoeren. Omdat hun schepen bewapening voerden, was er voor hen en 

hun bagage geen ruimte meer.
519

 Missionarissen adviseerden hun ordegenoten dan ook een 

paar keer om VOC-schepen te gebruiken voor brieven en de overtocht. Zo had Gaubil zijn 
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hoop in 1758 gevestigd op de verdiensten van de procureur in Parijs, die brieven ondanks de 

oorlog over Holland en Engeland zou kunnen sturen, en vooral via Cadiz waar de Zweedse en 

Deense schepen altijd langskomen.
520

 In de ogen van een Italiaanse missionaris van de 

Propaganda Fide waren VOC-schepen in 1760 zelfs geschikt voor het maken van een reis. 

Volgens hem maakten de jezuïeten de overtocht tussen China en Europa namelijk mede op 

VOC-schepen:  

 

‘de weg die de jezuïeten gebruiken, die onafhankelijk uit Rome vertrekken, is 

meervoudig. Op Hollandse, Engelse en Pruisische schepen laten zij de havens van 

Europa achter zich en gaan naar Kanton,’
521

  

 

In de praktijk stelden Nederlandse scheepsoverheden zich echter ook tijdens de Zevenjarige 

Oorlog terughoudend op ten aanzien van het meenemen van missionarissen. Zo weigerden 

VOC-dienaren in Kanton in januari van het jaar 1763 om een Franse ‘biechtvader’ Paulin op 

een VOC-schip naar Europa te brengen. Hoewel toen drie VOC-schepen uit Kanton zouden 

vertrekken, weerden de Nederlanders het verzoek af met het volgende excuus:  

 

‘wij begrijpen de Edele Compagnie er wijnig meede gedient is passagiers van hier 

thuijs te voeren, en dit altoos aan andere, die in ’t vervolg de passage door ons 

mochten werden gewijgert, stof tot verwijt tegen ons zoude geeven.’
522

  

 

Mogelijk was de neutraliteit van de VOC juist een goede reden om medewerking af te slaan 

aan de in de oorlog verwikkelde Fransen. In hetzelfde jaar reisden namelijk ‘een Roomse 

bisschop en monniken’ zonder problemen op een VOC-schip van Batavia naar Kanton. Het 

zou ook kunnen dat makkelijker transport verleend werd van Batavia naar Kanton, ver van de 

beleidsmakers in het vaderland, dan van Kanton naar de Republiek. 

Jezuïeten en VOC-dienaren hadden verder in Kanton en Macao enkele keren contact 

met elkaar. Hun samenwerking bleef echter gering. Aan de zijde van de jezuïeten werd de 

oprichting van de Nederlandse factorij niet zo uitgebreid besproken als de komst van de 

Oostende compagnie tien jaar eerder. VOC-rapporten vermeldden op hun beurt niets over de 

verplaatsing van de vele jezuïeten, en andere christenen, van Kanton naar Macao in 1732. In 

Kanton was sindsdien samenwerking nauwelijks mogelijk aangezien hier alleen incidenteel 

jezuïeten verbleven die op doorreis waren.  

Zo was D’Incarville kort in Kanton, die tijdens zijn leven veel aan de kennisstroom 

zou bijdragen. Hij noemde de Nederlanders en de Engelsen een keer in zijn brieven, van wie 

hij vernam dat zij belangstelling hadden voor een zeldzame krab. Deze had hij in handen 

gekregen, en werd door Chinezen gebruikt als medicijn tegen oogklachten.
523

 VOC-dienaren 

schreven over dit thema echter zelf niets. In 1753 vond een ontmoeting plaats tussen Europese 

handelaren en de Duitse jezuïet Hallerstein. De missionaris was uit Peking gekomen om het 

Portugese gezantschap van Kanton naar Peking en weer terug te begeleiden. Hallerstein 

schreef zelf dat hij in Kanton ‘alle Franse en Engelse schepen’ had bezocht, en dat er in 
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oktober van dat jaar achtentwintig Europese schepen lagen aangemeerd.
524

 Hij legde dus 

mogelijk contact met de handelaren om in de toekomst de correspondentie met Europa te 

bevorderen. Hallerstein werd bovendien door de handelaren benaderd om bij de keizer te 

bemiddelen voor hun handel. Dit blijkt uit een generaal rapport van de VOC: 

 

‘den Eerwaarde pater Hallerstein jesuit aan het hoff te Peking mitsgaders mandorijn 

van de 3
de

 classe’ ‘uitvoeringe … opgedragen’ om bij de keizer te verzoeken om ‘te 

verkrijgen ontheffinge van de jaarlijkse betalinge à thaelen 1950 voor ider schip tot 

een soogenaamt present’. 

 

Toen het Portugese gezantschap weer in Kanton was teruggekeerd, vernam men echter van 

Hallerstein dat ‘zijn Eerwaarde na eenige vergeefse tentamens bij de eerste mandorijns ten 

dien eijnde, zulx ondoenelijk bevonden heeft’. In deze poging een jezuïet met aanzien in te 

zetten in de onderhandelingen met de Chinese autoriteiten, leek de VOC een centrale rol 

gespeeld te hebben door een vergoeding voor Hallerstein voor te schieten: 

 

‘de aanwesende Europeese natien bij geschrifte verbonden om van weegen de 

Nederlandse Oostindische Compagnie te betaalen eene geregte portie van alle de 

ongelden die aan het hoff te Peking soude mogen gedaan werden’.
525

 

 

De samenwerking tussen Hallerstein en VOC-dienaren was dus onderdeel van een plan van 

meerdere compagniesdienaren. 

Jezuïeten en VOC-dienaren konden elkaar tussen 1741 en 1762 alleen in Macao 

ontmoeten. Er werd echter in de VOC-rapporten slechts enkele keren over de jezuïeten in 

Macao gesproken. Over de periode waarin VOC-dienaren buiten het handelsseizoen in Macao 

verbleven, werd sowieso weinig vermeld. Wel waren VOC-dienaren soms op de hoogte van 

de werkzaamheden van jezuïeten in Macao. Een vermelding in het alfabetisch register op de 

stukken van de ‘Chinasche commissie’ uit 1760 wijst erop dat VOC-dienaren en jezuïeten 

informatie uitwisselden over borax: 

 

’valt in China, in eene provintie bewesten Peking genaamt Tanhicio en komt op 

Canton half geraffineert, om de voerloonen te bespaaren. De Jesuiten op Macao 

hebben aangenomen, alle omstandigheden van dit mineraal op te spooren en mede te 

deelen.’
526

 

 

De bron en de productiewijze van het waardevolle zout was al eeuwen onderwerp van 

discussie. Ruwe borax werd in zoutmeren in Tibet gedolven, en de Nederlanders waren lange 

tijd een belangrijke exporteur van borax (‘tingkal’) uit Nederlands-Indië.
527

 Franse jezuïeten 

zouden met de geleerde Bertin nog steeds over ruwe borax schrijven, die minder bekend was 

dan de geraffineerde borax ‘zoals men die uit Holland haalt’.
528

 Onder zowel jezuïeten als 

VOC-dienaren bestond kortom minstens een belangstelling voor de kennis die de ander over 

het mineraal bezat. Tot slot vermeldden VOC-dienaren in 1762 in het dagregister de arrestatie 

in Macao van ‘alle jesuiten, zelfs de Fransen … op order van de Koning van Portugal en haar 
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klooster’ en de verkoop van hun bezit. Hiermee was de mogelijkheid om samen te werken in 

Macao voorgoed ten einde. 

 

Doorgifte van kennis: een visuele weergave II 

 

Wanneer we de betrokkenheid van handelaren van verschillende naties bij de logistiek van de 

jezuïeten weer in lijnen weergeven, is in figuur 1b te zien dat in de periode 1725-1765 

meerdere partijen behulpzaam waren bij de doorgifte van kennis. Het Russische kanaal werd 

hiervoor tenminste tussen 1732 en 1737 gebruikt, en ook de Franse, Engelse en Zweedse 

compagnieën namen minimaal één keer brieven en pakketten mee die kennis over China 

bevatten. Deze doorgetrokken lijnen contrasteren met de lijn van de VOC. Nederlandse 

handelaren namen in deze periode geen brieven mee. Hoewel VOC-schepen tijdens de 

Zevenjarige Oorlog werden geadviseerd als vervoermiddel voor kennis, werden zij niet door 

jezuïeten gebruikt. Dit wordt weergegeven met een stippellijn. 

In deze periode waren leden van de koninklijke academie van Parijs nog steeds nauw 

betrokken bij het onderzoek van jezuïeten in China. De belangstelling van de secretarissen 

van de Royal Society nam bovendien toe. In Stockholm en Sint Petersburg werden in deze 

periode de nationale academies voor wetenschappen opgericht waarvan enkele leden veel 

belangstelling hadden voor Chinese kennis. De doorgetrokken lijnen weerspiegelen dan ook 

de betrokkenheid van Franse en Engelse geïnteresseerden, maar ook die van de Zweedse en 

Russische academies bij de verzameling van kennis over China. In de Republiek was 

daarentegen geen nationaal onderzoeksinstituut aanwezig dat de verzameling en doorgifte van 

kennis kon stimuleren. Er heeft dan ook nauwelijks samenwerking plaatsgevonden tussen 

VOC-dienaren en jezuïeten. 

 

Figuur 1b: Doorgifte van kennis tussen China en Europa, 1725-1765 

 

 

 
Door Jaap Fokkema, Vrije Universiteit Amsterdam 
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3.4 De logistiek van de jezuïeten en de VOC, 1765-1795 

 

Gedurende de periode 1765-1795 was er sprake van een intensieve en zeer vruchtbare 

correspondentie tussen de Franse minister Henri-Léonard Bertin en onder andere de twee 

Chinese jezuïeten Ko en Yang. In Kanton waren weer procureurs werkzaam, die hun vele 

brieven en pakketten naar Frankrijk stuurden.  

De Compagnie des Indes werd echter in 1769 opgeheven, waardoor steeds minder 

Franse schepen als vervoermiddel konden dienen. Het aantal Engelse schepen nam nog steeds 

alleen maar toe. De andere handelscompagnieën zetten hun handelsactiviteiten op dezelfde 

schaal voort. Wel braken opnieuw oorlogen uit, dit keer tussen Frankrijk en Engeland in 1778, 

en tussen Engeland en de Republiek tussen 1780 en 1784. Hierdoor waren schepen van deze 

naties niet altijd geschikt als vervoermiddel.  

Enkele individuele VOC-dienaren in Kanton toonden in deze periode belangstelling 

voor het verzamelen van kennis. Daarnaast werd in 1794 een Nederlands gezantschap naar het 

Chinese hof georganiseerd. In deze periode was er dus meer gelegenheid voor samenwerking 

dan in de voorgaande periode.  

 

Over land 

 

Toen tsarina Catharina II en keizer Qianlong in 1768 een nieuwe handelsovereenkomst sloten, 

bloeide de karavaanhandel tussen China en Rusland weer op. De route over land werd 

hierdoor voor de jezuïeten weer interessant.
529

 Ook waren Russische handelaren vanwege hun 

neutraliteit een goede partij. Hoewel de Zevenjarige Oorlog teneinde was, ging hier nog 

steeds een dreiging van uit. Bertin gaf daarom regelmatig het advies brieven en pakketten via 

Rusland te versturen. Volgens hem waren de commissarissen van de karavaan tussen China 

en Moskou heel betrouwbaar en stopten zij onderweg nooit. En had immers de Franse 

geleerde Delisle vanuit Sint Petersburg en Parijs de karavaan tussen Peking en Moskou niet 

jarenlang gebruikt voor zijn correspondentie met jezuïeten in Peking? Bertin schreef aan zijn 

correspondenten:  

 

‘…de weg over land is bijna altijd de meest zekere. De heer Delisle, een oud lid van de 

Académie Royale des Sciences, heeft zich er meer dan dertig jaar van bediend om elk 

jaar de kaarten, traktaten en goederen te ontvangen die de missionarissen hem uit 

Peking stuurden.’
530

 

 

Bertin schilderde de verdiensten van de route over land wel erg rooskleurig af. De 

karavaanhandel vertoonde immers onderbrekingen van drie jaren. Bovendien was de route 

zoals we zagen na het vertrek van gezant Lange rond 1737 opnieuw onbetrouwbaar 

geworden, en was de relatie tussen jezuïeten in Peking en leden van de academie van Sint 

Petersburg verzwakt. Bertin was er echter zeker van dat er Russen zouden willen helpen met 

de doorgifte van kennis. Hij adviseerde pakketten te sturen aan de gouverneur van het district 

Tobolsk in Siberië, die volgens Bertin gunstig gestemd was ten aanzien van de 

                                                 
529

 Door deze aanvulling op het verdrag van Kjachta uit 1727 was weer handel in Kjachta toegestaan. Kjachta 

werd na 1772 zelfs het enige handelscentrum waar Chinezen en Russen legaal hun waren konden verhandelen, 

Sladkovskij, History of economic relations, 49-51. 
530

 BI, Correspondance de Bertin 1521, f.78v, Bertin aan Ko en Yang, 18 februari 1765, ‘la voye de terre est 

presque toujours la plus sure. M. Delile Doyen de l’Académie royale des sciences s’en est servi pendant plus de 

trente ans pour recevoir tous les ans les cartes les mémoires et les effets que les missionnaires luy envoient de 

Pekin.’ De Franse minister Bertin had in 1765 de twee jonge Chinese broeders Ko en Yang benoemd tot zijn 

correspondenten in China, nadat zij jarenlang in Frankrijk onderwijs hadden gevolgd. Hun kennisuitwisseling zal 

uitgebreid behandeld worden in Hoofdstuk 6. 
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wetenschappen. De geleerden van de academie van Sint Petersburg konden als 

geadresseerden worden aangeschreven.
531

 Wel was de route nog niet geheel betrouwbaar, en 

diende deze alleen gebruikt worden voor het versturen van ‘natuurhistorische objecten met 

weinig gevolgen’.
532

 

Bertin beschouwde de route over Rusland opnieuw als de beste optie voor de doorgifte 

van kennis toen in 1778 Frankrijk en Engeland in staat van oorlog verkeerden. Bertin schreef 

aan Yang dat wanneer Yang de zeeroute niet vertrouwde, door oorlog of door onbetrouwbare 

personen, hij de route over Rusland moest kiezen. De Russische regering zou hieraan volgens 

Bertin medewerking verlenen aangezien de correspondentie de kennis van de mensheid 

diende, en men er zelf ook voordeel uit kon halen. De superieur van de Franse missie in 

China, François Bourgeois, zou zelfs kijken of deze weg de directe route voor alle 

verzendingen zou worden.
533

 Hoewel Franse jezuïeten dus het advies kregen om samen te 

werken met Russische handelaren, zijn in de praktijk geen aanwijzingen gevonden voor een 

samenwerking tussen hen. 

 

Het Franse staatsproject 

 

Na de opheffing van de Franse compagnie meerden steeds minder Franse schepen aan in 

Kanton. De tientallen schepen van de East India Company en van Engelse privéhandelaren 

die jaarlijks arriveerden, overtroffen inmiddels het aantal schepen van de andere Europese 

naties ver. Zo waren er perioden waarin het aantal Engelse schepen drie tot vier keer zo groot 

was als bijvoorbeeld het aantal VOC-schepen. Jaarlijks arriveerden tussen één en vier schepen 

van de Nederlandse, Deense en Zweedse compagnieën in de Chinese haven. Tussen 1778 en 

1783 meerden ten slotte enkele schepen van de nieuwe Oostenrijkse ‘Société impériale 

asiatique de Trieste et Anvers’ aan in Kanton.  

Hoewel het aantal Franse schepen in deze periode relatief klein was, vond de 

verzending van boeken en kisten vol curiosa nog steeds in eerste instantie plaats op deze 

schepen. Bertin betrok namelijk als minister Franse onderdanen bij zijn correspondentie met 

de Franse jezuïeten. Er werden beloften van betrokkenen gedrukt, waarin zij toezegden de 

supercarga’s in Kanton zorg te laten dragen voor het overbrengen van de brieven, pakketten 

en goederen die voor Bertin bestemd waren.
534

 Na de opheffing van de Franse compagnie 

volgden Franse privéhandelaren nog steeds de bevelen van Bertin op. Zo zegde de kapitein 

van een Frans schip zijn medewerking direct toe toen hij hoorde dat de kisten voor Berin 

bestemd waren.
535

 In tegenstelling tot de vorige periode waren aanbevelingsbrieven voor 

Franse kapiteins dus niet langer noodzakelijk voor het transport van kisten. Zoals we zullen 

zien, waren Franse handelaren echter niet altijd meer zo gedienstig. 

In Kanton waren drie Franse jezuïeten en een Franse privéhandelaar als procureur 

betrokken bij de doorgifte van kennis. Dankzij hun briefwisseling met Bertin krijgen we een 

bijzonder gedetailleerd beeld van de betrekkingen tussen Franse jezuïeten en handelaren in 

Kanton. Hun activiteiten vormen de kern van deze paragraaf. Hierbij sprongen de 

werkzaamheden van de procureur Louis-Joseph Lefebvre in het oog, die volgens sommigen 

teveel deelnam aan het wereldse leven in Kanton. 

                                                 
531

 Ibidem, f.79, Bertin aan Ko en Yang, 18 februari 1765. 
532

 Volgens Cibot was de karavaanroute het meest geschikt voor zaden, omdat op de schepen zaden te vroeg 

ontkiemden, Mémoires concernant les Chinois IV, 509; BI, Correspondance de Bertin 1521, f.112, Bertin aan 

Ko en Yang, 8 december 1767. De route over land was nog niet geheel betrouwbaar, omdat er tot circa 1768 nog 

steeds een politieke strijd gaande was tussen China en Rusland. 
533

 BI, Correspondance de Bertin 1522, f.164, Bertin aan Yang, 20 december 1778; BI, Correspondance de 

Bertin 1523, f.9-10, Bertin aan Bourgeois, 3 februari 1779. 
534

 BI, Correspondance de Bertin 1521, f.59, Bertin aan Ko, 11 november 1765.  
535

 BI, Correspondance de Bertin 1518, f.14v, Lefebvre aan Bertin, 12 januari 1771. 
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De affaire Lefebvre 

Bertin had op advies van de jezuïeten in 1766 Lefebvre aangewezen als procureur.
536

 Deze 

procureur mengde zich met grote ijver in de doorgifte van kennis.
537

 Lefebvre verzamelde zelf 

ook kennis, en droeg zo bij aan de kennisstroom naar Frankrijk. Hij had bijvoorbeeld tot zijn 

spijt toen hij op Ile de France verbleef niet de gelegenheid gehad daar de beroemde botanicus 

Pierre Poivre te ontmoeten.
538

 In de functie van procureur stuurde hij beschrijvingen op van 

goud, schilderingen van vissen en een stuk over Chinese landbouw. Ook bestelde hij diverse 

soorten zijde stoffen bij een Chinese arbeider, die veel voor de Franse factorij werkte.
539

 Voor 

de doorgifte hiervan richtte hij zich tot Franse compagniesdienaren. Een rol met schilderijen 

die Lefebvre vergeten had toe te voegen aan een al afgesloten kist, gaf hij mee aan een 

hoofdchirurgijn van een Frans retourschip.
540

 In de verzameling en doorgifte van kennis 

werkten Franse jezuïeten en handelaren dus nog steeds nauw samen. 

Het versturen van materiaal naar Europa verliep niet altijd vlekkeloos. De Chinese 

douaniers hadden eens verhinderd dat Chinese boeken werden ingescheept omdat de export 

hiervan verboden was. Lefebvre hoopte dat een kist met zijden stoffen wel Kanton zou 

verlaten.
541

 Enkele jaren later schreef Lefebvre dat een hernieuwde poging de verboden 

boeken naar Europa te sturen was gelukt. Om de douaniers te omzeilen zond hij pakketten 

met boeken ‘onherkenbaar’ naar Frankrijk op. Hij had kisten niet afgedekt met wasdoek zoals 

eigenlijk de bedoeling was. Hij deed dit om de Chinese douaniers te misleiden. Zij zijn, zo 

legde Lefebvre uit aan Bertin, een beetje anders dan in Europa; een kist die goed is 

dichtgemaakt, is juist verdacht.
542

 Toch voorkwam Lefebvre niet dat zendingen met Chinees 

materiaal kwijtraakten of onvolledig bij Bertin aankwamen. Sinds de ondergang van de 

Compagnie des Indes verliep de doorgifte van spullen chaotischer. Naar aanleiding van de 

verdwenen pakketten gaf Bertin jezuïeten het advies zendingen in bewaring te geven bij 

‘Dumont’, een resident van de compagnie in Kanton, in plaats van bij kapiteins en luitenanten 

die zaken maar kwijt maakten.
543

 De bemoeienis van Lefebvre bij deze doorgifte van kennis 

was in de ogen van Bertin soms wat te groot. Zo had de procureur tot ontevredenheid van 

Bertin correcties aangebracht in brieven van Ko en Yang. Bertin was hierdoor zelfs een 

vertaling kwijtgeraakt.
544

 Volgens Lefebvre maakte men ook fouten in de haven van Lorient 

in Frankrijk. 

Onder enkele jezuïeten ontstond grote ophef over de betrokkenheid van Lefebvre bij 

de kennisuitwisseling. De Italiaanse jezuïet Luigi Cipolla en de Franse jezuïet Louis Antoine 

de Poirot verbleven op doorreis naar Peking in 1771 enige tijd in Kanton.
545

 Cipolla 

aanschouwde de verzending van de kisten voor Bertin en lichtte de generaal-overste hierover 

in. Deze had namelijk gezegd niet betrokken te raken bij handelsactiviteiten.
546

 Toch 

constateerde Cipolla het volgende: 
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 BI, Correspondance de Bertin 1521, f.9, Bertin aan Ko en Yang, 31 september 1766. 
537

 Dehergne, Répertoire, 321. 
538

 BI, Correspondance de Bertin 1518, f.10v. Poivre was als ambtenaar (intendant) en als botanicus werkzaam 

op Isle de France, waar hij de botanische tuin oprichtte die nog steeds bestaat.  
539

 Ibidem, 1518, f.11, Lefebvre aan Bertin, 19 december 1768. Yang had bovendien Bertin’s opdracht om 

informatie over het maken van zijde te verzamelen aan Lefebvre overgedragen, zie Hoofdstuk 6, waarin de 

vragenlijsten en instructies van Franse geïnteresseerden worden beschreven.. 
540

 Ibidem, f.20, Lefebvre aan Bertin, 2 januari 1773. 
541

 Ibidem, f.11v, Lefebvre aan Bertin, 19 december 1768. 
542

 BI, Correspondance de Bertin 1518, f.22v, Lefebvre aan Bertin, Kanton, 31 december 1773. 
543

 BI, Correspondance de Bertin 1521, f.106, Bertin aan Ko en Yang, 27 jan 1769. 
544

 Ibidem, f.122-123, Bertin aan Lefebvre, 11 maart 1771. 
545

 De Poirot was als Franse onderdaan uit Lorient vertrokken, maar was ook Italiaans. Hij verving met Giuseppe 

Panzi de schilders Attiret en Castiglione aan het hof, en zou tolk zijn voor Russische en Engelse gezanten. 
546

 ARSI, JS 184, f.245v, Cipolla aan de generaal-overste, Kanton, 5 januari 1771, ‘gran reali e negoziari’. 
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‘Zij verwachten van Peking verscheidene voorwerpen van vijfhonderd en vierhonderd 

scudi, die dit jaar met de schepen verstuurd zullen worden. Deze geschenken hebben 

als bestemming de edelvrouwen van Frankrijk, de aartsbisschop, de hofdame De 

Marsan, minister Bertin en oneindig veel anderen. Ook worden twee kisten met 

Chinese boeken van grote waarde en betekenis naar de koninklijke bibliotheek in 

Parijs gestuurd’.
547

    

 

Cipolla werd in zijn kritiek gesteund door zijn reisgezel De Poirot, die acht maanden later 

eveneens een vertrouwelijke brief schreef aan de generaal-overste. Volgens hem was het 

verschepen van Chinese curiosa zeer problematisch. Kapiteins moesten gesmeekt worden om 

medewerking te verlenen, officieren moesten toestemming geven en er moest goed gezorgd 

worden voor de kisten. In het vorige jaar had een kapitein al eens zijn geduld verloren. 

Lefebvre handelde bovendien volgens hen op een wijze die niet paste bij een jezuïet. 

Volgens Cipolla wilde de procureur zijn huis verbouwen, en beschikte hij over steeds meer 

geld. Terwijl hij enkele jaren eerder één bediende had gehad, was hij nu ontevreden met vijf 

huisbedienden. Eerder had hij van een gemiddeld loon geleefd, maar nu besteedde hij 

drieduizend ‘scudi’ per jaar aan boodschappen, en nog eens vijftienhonderd aan wijn en 

likeur. Ter vergelijking werd het budget van een andere jezuïet genoemd dat bestond uit 

honderd ‘scudi’ per jaar. Ook werden in het huis van de Franse jezuïeten maaltijden gehouden 

met middelen die ‘niet alleen de grenzen van een arme en bescheiden geestelijke 

overschrijden, maar die van een wereldse rijkaard’.
548

 

Uit de woorden van De Poirot komt een levendig beeld naar voren van de uitbundige 

levensstijl van Lefebvre. Het magazijn van het huis van Lefebvre was gevuld met kostbare 

flessen wijn en likeur, die elk jaar bij aankomst van de schepen werden gekocht. Het huis was 

bovendien een ontmoetingsplaats voor Europese en Chinese handelaren, met wie Lefebvre 

dagelijks vertoefde. Zo werd het middagmaal regelmatig bijgewoond door ‘Fransen, 

Engelsen, Zweden en particulieren’. In het huis stond ook een astronomische klok, die door de 

Franse jezuïet Jean Matthieu Ventavon was geplaatst. Als de Fransen elke ochtend hun 

uurwerken op de klok kwamen afstellen, dronken zij een glas wijn, en vaak een hele fles.
549

 

Tot overmaat van ramp hadden enkele jonge mannen uit Frankrijk en een jonge bediende de 

vier honden die het huis bewaakten, in een stuitende – copulerende - houding aangetroffen. In 

het kleine huis hadden de jongens hun blik niet af kunnen wenden. Lefebvre had er slechts om 

gelachen, en zei de waakhonden nodig te hebben.
550

  

De interesse van Lefebvre voor wereldse zaken, en het verkwanselen van zijn 

spirituele missie, stuitte Cipolla zeer tegen de borst: ‘Altijd is het hele huis bezet met seculiere 

personen, Europeanen en Chinezen, maar in drie maanden heb ik niemand zien komen om te 
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 Cipolla richtte zijn in het Italiaans geschreven brief alleen aan de hoogste autoriteiten door op de brief ‘Soli’ 

te vermelden, ARSI, JS 184, f.245v, Cipolla aan de generaal-overste, Kanton, 5 januari 1771, ‘S’aspettano da 

Peckino altre bagatelle di prezzo mille e 400 scudi, quali cose se arriveranno prima d’esser partiti i vascelli 

saranno inviate anco quest’anno. Vi sono reali destinati per la destina, per le dame di Francia, per l’Arcivescovo, 

per la Signora di Marsan (dama di corte) per M. Bertin (ministro) e per infiniti altri. Invia in oltre alla real 

libreria di Parigi due corpi di libri cinesi in foglio opera di gran prezzo e di gran consequenza’. Hofdame De 

Marsan was de gouvernante van Lodewijk XV. 
548

 Ibidem, f.245-246, Cipolla aan de generaal-overste, 5 januari 1771, ‘passano i limiti non solamente della 

poverta e modestia religiosa ma quelli d’un ricio secolare’. De ‘scudo’ werd tot in de negentiende eeuw gebruikt, 

de Lombardije-Venetië ‘scudo’ was zes lire waard. 
549

 Cipolla sprak behalve over ‘la meridian’, over meerdere ‘orologie’, ofwel uurwerken. Overigens kon men 

rond dezelfde tijd ook in de Engelse factorij klokken bekijken. Chinese mandarijnen kwamen daarom met name 

bij de Engelsen over de vloer, NA, Canton 87, 3 september 1778. 
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 ARSI, JS 184, f. 254, De Poirot aan de generaal-overste, ‘Soli’, 16 september 1771. 
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biechten’.
551

 De Poirot meende bezorgd dat er na ‘de zaken van Lavalette’ voorzichtigheid 

geboden was. Zoals in Hoofdstuk 1 is beschreven, had Lavalette een zeer winstgevende 

suikerplantage gehad wat de aanzet was tot de opheffing van de Orde in Frankrijk. Kon men 

een procureur in een land zo ver van huis alleen laten, met zoveel geld in handen zonder hier 

rekenschap over te hoeven geven, vroeg De Poirot retorisch.
552

 Er bestonden kortom 

meningsverschillen onder jezuïeten in China over de manier van leven en de mate waarin zij 

betrokken moesten zijn bij de doorgifte van kennis. Dat er zoveel geld werd besteed aan het 

verzenden van Chinese curiosa, boeken en luxe maaltijden, zal voor jezuïeten die geld nodig 

hadden voor het missiewerk moeilijk te accepteren geweest zijn. 

Cipolla besloot zich te distantiëren van de Franse missie en sloot zich aan bij de 

Portugese missionarissen, die mensen nodig hadden en hard wilden werken. Hij werd om deze 

reden door De Poirot als ‘te boos’ omschreven, en door diens collega Panzi in Peking 

afgeschilderd als ‘een onrustige geest met te veel fantasie’.
553

 Hoewel de beschuldigingen 

enigszins leken te zijn aangedikt, waren zij waarschijnlijk niet vergezocht. Zelfs diegenen die 

nauw betrokken waren bij de correspondentie van Bertin, waren ongelukkig met het 

buitensporige gedrag van Lefebvre. Jean-Joseph-Marie Amiot, die zelf ook contact had met 

Franse handelaren in Kanton, was van mening dat Lefebvre ‘buiten zijn boekje’ was 

gegaan.
554

 Toen Lefebvre in 1775 teruggekeerd was naar Frankrijk schreef hij Bertin:  

 

‘Lefebvre die uit zijn missie gehaald is, waar hij niets minder te behandelen had dan 

zaken, begaf zich buiten zijn werkdomein toen hij het nodig achtte zich bezig te 

houden met een gang van zaken waaraan hij niet gewend was. ... De zaken gaan 

tegenwoordig veel beter, want sinds de afwezigheid van pater Lefebvre is alles 

volgens voorschrift gegaan.’
555

  

 

Met deze woorden zal Amiot gedoeld hebben op de onzorgvuldige werkwijze van Lefebvre 

en misschien ook wel op zijn overdadige leefstijl.  

Voor Bertin bleef Lefebvre desondanks een bruikbare tussenpersoon, die in Frankrijk 

nauw betrokken bleef bij de logistiek van de jezuïeten in China. Hij had in Parijs persoonlijk 

contact met Bertin en diens secretaris en vertelde hen bijvoorbeeld dat kruiden in China een 

bijzondere behandeling kregen. De uit China opgestuurde kruiden moesten volgens hem 

daarom altijd vergezeld gaan van een handleiding.
556

 Lefebvre zou tot 1779 tussen Parijs, 

Nantes en Lorient reizen, om toezicht te houden op de zendingen uit China, wat hard nodig 

was. Lefebvre trof in Lorient kisten in het magazijn aan, terwijl die meteen aan Bertin 

verstuurd hadden moeten worden. Veel kisten waren hier geopend achtergelaten waardoor 

mensen in- en uit konden lopen en zaken mee konden nemen.
557

 Lefebvre ontving voor zijn 

werkzaamheden in Frankrijk zelfs nog lange tijd een salaris van Bertin. Uit een briefwisseling 

tussen Bertin en de laatste procureur in Kanton De Grammont blijkt dat dit in Frankrijk 

vijftienhonderd lires was, en dat het salaris in Kanton zeer waarschijnlijk meer was 
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 Ibidem, f.249, Cipolla aan de generaal-overste, ‘Soli’, 19 januari 1771, ‘Sempre trovasi assediata di secolari, 

Europei e Cinesi tutta la casa ma in tre mesi non o veduto nessuno venire per confessarsi’. 
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 BI, Correspondance de Bertin 1515, f.150-160, Amiot aan Bertin, 28 september 1777, ‘Lefebvre tiré de sa 
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 BI, Correspondance de Bertin 1522, f.127, Bertin aan Yang, 27 november 1776. 
557

 BI, Correspondance de Bertin 1518, f.32, Lefebvre aan Bertin, Lorient, 24 juli 1775. 
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geweest.
558

 Lefebvre had voor het toezicht in Frankrijk overigens tweeduizend lire 

gevraagd.
559

 De hoge eisen die Lefebvre stelde aan zijn loon pasten in het beeld dat Cipolla en 

De Poirot van hem hadden geschapen. Lefebvre lijkt een jezuïet geweest te zijn die rijkdom 

verkoos boven de voorgeschreven armoede. Een tweede Lavalette, die een winstgevend 

bedrijf runde, is hij echter beslist niet geweest. 

 

De nadagen van de Franse route 

Volgens Lefebvre wilde Bourgogne, een particuliere Franse handelaar en hoofd van het 

Franse comptoir, de doorgifte van de post van de jezuïeten graag van hem overnemen. 

Bourgogne nam in de volgende jaren dan ook de zorg hiervoor op zich.
560

 Bertin had hem en 

de superieur van de Franse jezuïetenmissie Bourgeois een overzicht gestuurd van de 

bijzondere dingen die hij uit China zou willen hebben. Bourgogne was echter voorzichtig met 

het versturen van pakketten. Zo zond hij rond 1780 alleen brieven door, en niet de 

goederen.
561

 Ook volgde hij het advies van Bertin zelden op om tijdens de oorlog tussen de 

Republiek en Engeland schepen van neutrale naties te kiezen. ‘Ik weet niet waarom’, schreef 

Bertin in 1781 aan Amiot, maar Bourgogne wilde geen gebruik maken van neutrale 

schepen.
562

 Bourgogne zou dat jaar toch pakketten naar Frankrijk versturen op een neutraal 

schip, namelijk de Kaunitz dat het eerste handelsschip was dat namens de neutrale 

Habsburgers in Oost-Indië zeilde.  

Bourgogne wilde zich al snel niet meer inlaten met de zaken van de jezuïeten, die 

sinds de opheffing van de Orde officieel niet meer bestonden. Bertin probeerde de handelaar 

vergeefs te overtuigen van het belang van zijn medewerking. Hij legde hem uit dat de 

uitwisseling van kennis voortaan van persoonlijke aard was, en niet langer onderdeel van de 

missie van de jezuïeten.
563

 Desondanks verdween Bourgogne uit beeld. Volgens Bertin was 

hij gestopt omdat de Franse handelaren er financieel slecht voor stonden, en Bourgogne pas 

terug durfde te keren als de zaken geregeld waren.
564

 Het zou echter alleen maar slechter gaan 

met de Franse handel. Volgens papieren van de VOC was hetzelfde jaar een van de 

supercarga’s krankzinnig geworden en had een ander zichzelf van het leven beroofd. Hierop 

was de Franse consul Veillard met zijn familie op een Engels schip naar Frankrijk 

teruggekeerd.
565

 Bourgogne bleek inmiddels zijn diensten aangeboden te hebben aan de 

Oostenrijkse compagnie.
566

 

De Franse jezuïet De Grammont, die vanaf 1785 vanwege zijn gezondheid in Kanton 

verbleef, nam nu de functie van procureur op zich. De Grammont was eerder in Peking 
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betrokken geweest bij het verzamelen van Chinese voorwerpen, en belastte zich 

waarschijnlijk graag met de verzending van kisten met curiosa.
567

 Bertin had aanvankelijk 

weinig vertrouwen in De Grammont, die ooit betrokken was geweest bij een machtsconflict 

tussen enkele Franse jezuïeten. Zijn voorkeur voor een nieuwe procureur lag duidelijk bij 

Chrétien-Louis De Guignes, de zoon van de beroemde oriëntalist Joseph de Guignes, die in 

Macao verbleef. De Guignes bleef echter voor zaken liever in Macao, ondanks dringende 

verzoeken van Bertin om in Kanton toezicht te houden op de doorgifte van kennis.
568

 De 

Grammont zou de laatste procureur zijn, en toen hij gebrouilleerd raakte met de Chinese 

gouverneur, keerde hij in 1791 terug naar Peking. Hij was volgens Bertin niet in staat geweest 

het briefverkeer in goede banen te leiden. Zowel Chinese douaniers als Franse officieren 

hadden zich slecht gedragen, en de correspondentie van Bertin was achtervolgd door 

ongelukken.
569

 Het ging kortom slecht met de Franse handel, en Franse schepen werden 

steeds minder geschikt voor briefverkeer. In hoeverre richtten jezuïeten zich dan tot schepen 

van andere naties? 

 

Engelse en neutrale partners  

 

Ook in deze periode profiteerden Franse jezuïeten wel eens van het feit dat een Engels schip 

pas in februari naar Europa vertrok.
570

 Bovendien was er vijftig jaar later nog steeds een 

vertrouwensrelatie tussen Franse jezuïeten en Engelse handelaren. De financiële constructie 

waarbij Rodes rond 1715 geld tegen een rente had gestort bij de EIC, bestond namelijk nog 

toen de Orde werd opgeheven. De bewindhebbers van de EIC zouden toen besloten hebben 

om het geld niet te confisqueren, maar om het uit te keren aan de jezuïeten totdat zij allen 

gestorven waren. Dit besluit, vastgelegd in een contract dat in Madras bewaard werd, zou 

genomen zijn uit erkentelijkheid voor de diensten die de jezuïeten van Pondicherry aan de 

Indiërs en de Engelsen bewezen hadden.
571

 Een Franse jezuïet van de missie in China 

bevestigde dat de Engelsen hun belofte ondanks de opheffing nakwamen. Zolang er jezuïeten 

in Peking aanwezig waren, zouden de Engelsen hen elk jaar ‘1000 of 1200 pagodes’ 

uitkeren.
572

  

Engelse handelaren waren echter inmiddels regelmatig in een oorlog verwikkeld die in 

Azië werd uitgevochten, waardoor Engelse schepen niet beschikbaar of onveilig waren. Zo 

zijn er geen aanwijzingen voor samenwerking tussen jezuïeten en Engelse handelaren ten tijde 

van de Zevenjarige Oorlog en adviseerde Bertin de procureur in Kanton in 1778 om alleen 

pakketten op ‘neutrale schepen’ te versturen.
573

 Toch leken de vele schepen van de Engelsen 

in tijden van vrede nog steeds een gewaardeerd vervoermiddel. Amiot schreef in 1779 aan 

Bertin dat hij als hij zeker wist dat de oorlog voorbij was, weer gebruik zou maken van de 

Engelse route.
574

 Cibot stuurde in hetzelfde jaar modellen van werktuigen voor de landbouw 

naar Bertin op een Engels schip. Ook in 1790 belandden pakketten en brieven van Amiot en 
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De Grammont via Engelse schepen in de handen van Bertin.
575

 De jezuïeten leken hun 

samenwerking met Engelse scheepsoverheden dus voort te zetten.
576

 Deze samenwerking 

vond alleen nooit op grote schaal plaats.   

Bertin adviseerde meermalen om gebruik te maken van schepen van neutrale naties.
577

 

De dreiging die was uitgegaan van de Zevenjarige Oorlog voor de communicatie tussen China 

en Europa was in brieven van Bertin steeds een onderwerp. Veilige vervoermiddelen waren in 

zijn ogen rond 1765 zoals we zagen de Russen, maar ook de Nederlanders via Batavia, de 

Spanjaarden via Manilla en Mexico, de Portugezen via Macao en Goa, de Denen en Zweden 

via Cadiz, en zelfs de ‘Moren uit Surat’.
578

 Bertin meende hierbij dat wanneer brieven zowel 

via Batavia en Manilla als Moskou werden gestuurd, er vaker nieuws kon worden 

uitgewisseld.
579

 De route over Manilla was volgens Bertin erg lang, maar tegelijkertijd de 

meest zekere weg. Deze opvatting bestond zoals we zagen ook al in 1717 bij een pauselijke 

missionaris. Volgens sommige Franse ambtenaren was juist de route via Cadiz, vanwaar 

Deense en Zweedse schepen naar en van Kanton zeilden, de enige zekere weg. Zij was 

volgens hen echter zo kostbaar dat beter alleen geld gezonden kon worden langs deze route. 

Bertin was daarentegen van mening dat deze kosten altijd gemaakt moesten worden.
580

 VOC-

schepen werden door Bertin als één van de geschikte vervoermiddelen beschouwd vanwege 

hun neutrale positie. In de praktijk richtten jezuïeten zich echter zelden tot VOC-dienaren 

voor hulp. 

 

VOC-dienaren en de logistiek van de jezuïeten 

 

Toen de Vierde Engelse Oorlog tussen Engeland en de Republiek beëindigd was, besprak 

Bertin met de jezuïet Amiot of VOC-schepen geschikt waren voor het versturen van 

materiaal: ‘als de kisten via de weg van Holland vertrekken, waarop ik nog hoop heb, zal ik 

ervoor zorgen u hierover mijn oordeel te geven’.
581

 De route via de Nederlanders was 

mogelijk nog steeds niet veilig, doordat er in hetzelfde jaar rond de Schelde een conflict was 

ontstaan tussen de Republiek en de Habsburgse keizer. Bertin informeerde Amiot over dit 

conflict en schreef dat Holland de vrije doorgang weigerde.
582

 Hij zal op de zogenaamde 

Keteloorlog gedoeld hebben, waarbij keizer Jozef II in oktober van 1784 vergeefs de 

doorgang over de Schelde bij de Nederlanders probeerde af te dwingen.
583

  

Gedurende de gehele periode lijken Franse jezuïeten zich echter nauwelijks gericht te 

hebben tot de scheepsoverheden van VOC-schepen. Wel hadden jezuïeten en VOC-dienaren 
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in Kanton enkele keren contact met elkaar. De rapportage hierover stond voornamelijk in het 

teken van de gevolgen van het strengere Chinese beleid voor VOC-dienaren. Zoals in de 

Inleiding beschreven is, kwam er in deze periode strenger toezicht op het vertrek van alle 

Europeanen naar Macao na de handelstijd. Dit gold ook voor de jezuïeten. Enkele keren 

leidde hun gedwongen vertrek uit Kanton tot opschudding. Deze voorvallen werden vermeld 

in de dagregisters van de factorij. 

Zo werd op 2 februari 1766 vermeld dat een Franse jezuïet van Kanton naar Ile de 

France (Mauritius) uitgeweken was. De jezuïet had ‘niet spoedig genoeg antwoord van 

Peking’ gekregen, en had ‘na het vertrek van alle Europese schepen als Europeaan hier te 

Canton niet [kunnen] blijven’. Ook durfde hij zich als jezuïet in Macao niet onder de 

Portugezen te begeven.
584

 Enkele Chinese kooplieden waren hals over kop naar Macao 

gevaren waren om het Franse schip in te halen ‘aan boord van welke een Medicus zoude 

weesen dien de Kyser (op recommandatie der Jesuiten die te Peking zijn) begeert bij zig te 

zien’.
585

 De keizer was op dat moment namelijk dringend op zoek naar een goede geneesheer 

voor een zieke prins. De hofjezuïeten hadden hierop de komst van de Franse jezuïet en dokter 

aangekondigd. Enkele dagen later werd genoteerd dat de Chinezen er niet in geslaagd waren 

de jezuïet terug te halen. De Portugese senaat in Macao en zelfs Engelse scheepsofficieren 

werden ingezet om in Ile de France de dokter te vertellen dat hij in Peking nodig was. In 

oktober van hetzelfde jaar werd genoteerd dat de ‘Jesuit doctor’ uit Ile de France weer was 

teruggekomen en samen met een mechanicus van de Orde naar Peking zou reizen.
586

 De 

dokter was Louis Bazin, en de mechanicus was de Franse jezuïet Ventavon die de 

astronomische klok in het huis van Lefebvre zou opstellen. Uit een brief van deze mechanicus 

blijkt dat ook Lefebvre op Ile de France was en met hen was meegereisd naar Kanton. Nadat 

zij hier dit keer hartelijk onthaald werden, vertrokken Bazin en Ventavon naar Peking. 

Lefebvre bleef in Kanton, waar hij als procureur zou gaan werken.
587

 

Lefebvre was al eerder in Kanton geweest, en was toen net als Bazin na de handelstijd 

naar Ile de France gegaan. Hij verzuchtte in januari van het jaar 1767 dat hij ‘verplicht was 

vrijwel altijd op reis te zijn’ tussen Kanton en Ile de France.
588

 Hij besloot dit jaar echter na 

het handelsseizoen niet meer naar Ile de France te gaan. Toen hij zich in Kanton verborgen 

hield, werd hij in de zomer ontdekt door de Chinese autoriteiten. Over deze overtreding 

schreven VOC-dienaren die toen in Macao overbleven: 

 

‘Komt tijding dat ... de Mandarijnen onderzoek doende na den in stilte op Canton 

verbleeve Jesuit Lefevre & zijn oppasser, (die men weet dat Paonkeequa bij vertrek 

van de Franse scheepen de Tolken belast heeft niet op de lijst van overblijvende 

Europeanen te stellen, neemende alle ’t geen er van mocht komen voor zijn 

reekening)’
589

 

 

Volgens Ventavon had Lefebvre zich op de rivier in een boot verscholen, en had hij ook in het 

geheim bij de ‘chef de tout le commerce’ gelogeerd.
590

 Hiermee zal de door de Nederlanders 

genoemde handelaar Paonkeequa bedoeld zijn, één van de belangrijkste Chinese handelaren 

in Kanton, die Lefebvre geholpen had met zijn illegale verblijf.
591

 Toen de Nederlandse 

handelaren eind juni hun reis van Macao naar Kanton aanvingen, ontmoetten zij tijdens deze 
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reis van enkele dagen Lefebvre, die juist ‘genoodzaakt was naar Macao te gaan’.
592

 De 

ontmoeting tussen Lefebvre en de Nederlanders vond dus mogelijk plaats op een bootje op de 

rivier tussen Macao en Kanton. Overigens was Lefebvre in de winter weer terug in Kanton. 

Hij schreef toen aan Bertin dat de jezuïeten in Peking wensten dat hij vanwege zijn 

gezondheid het hele jaar in Kanton bleef.
593

 Vanaf 1769 kreeg hij toestemming om het hele 

jaar door in Kanton te wonen, wat ook in het dagregister vermeld werd.  

Het verblijf van de jezuïet ten tijde van het strenge beleid zal de aandacht van de 

Nederlanders hebben getrokken. Ook enkele Nederlandse handelaren hadden in de jaren 1763 

en 1764 als enige van de handelende naties dankzij ‘hun Chinese kooplieden’ heimelijk een 

maand langer in Kanton kunnen verblijven. Het rekken van het verblijf in Kanton bleef een 

onderwerp in de rapportage. Zo werd gemeld dat de Engelsen hun vertrek uit Kanton soms zo 

lang wisten uit te stellen dat alweer een volgend Engels schip arriveerde. VOC-dienaren 

beschreven alleen het clandestiene verblijf van Lefebvre. Zijn betrokkenheid bij de doorgifte 

van kennis, en zijn diners voor Chinese en Europese handelaren, kwamen niet ter sprake. 

Mogelijk namen zij niet deel aan deze bijeenkomsten. Dit wekt enige verbazing. VOC-

dienaren toonden zich immers zoals eerder beschreven is wel degelijk collegiaal naar 

Europese handelaren toe, en Europese handelaren gaven regelmatig diners voor elkaar. VOC-

dienaren hadden hierbij onder andere nauw contact met de Fransen. Zo had een Franse 

chirurgijn rond 1756 eens voor de Nederlanders gewerkt, en zou de Franse tolk Galbert rond 

1778 stukken voor hen vertalen.
594

 De vraag blijft of VOC-dienaren werkelijk geen contact 

legden met Franse jezuïeten, of dat zij hierover niets vastlegden in hun papieren. 

Het nieuwe Chinese beleid had ook tot gevolg dat het briefverkeer tussen Kanton en 

Peking werd ingeperkt. De Chinese autoriteiten zagen echter al snel in dat een soepele 

communicatie tussen Kanton en Peking ook voor henzelf noodzakelijk was. Door de 

belemmerde communicatie had de keizer immers niet tijdig de arts en jezuïet Bazin kunnen 

uitnodigen, en had Bazin moeten uitwijken naar Ile de France. Volgens een jezuïet van de 

Portugese missie in Peking kregen de jezuïeten daarom toestemming om in Kanton een 

Chinese priester aan te stellen ‘die de briefwisseling bevordert’. Hier hadden ook de jezuïeten 

van de Portugese missie profijt van, die geen contactpersoon meer in Macao hadden.
595

 

Mogelijk werd gedoeld op de Chinese jezuïet Yang, de correspondent van Bertin, die in 1766 

in Kanton arriveerde. De Chinese jezuïet reisde echter al snel verder naar Peking, en zou 

Lefebvre aanwijzen als procureur van de missie. Dit nieuws had Peking mogelijk nog niet 

bereikt. Dit zou ook verklaren waarom in het dagregister van de VOC niets gezegd werd over 

deze priester, terwijl volgens de jezuïet ‘alle Europeanen’ kennis hadden van de Chinese 

tussenpersoon. De informatie van de jezuïeten en de VOC-dienaren vult elkaar kortom aan, 

waarmee de meerwaarde geïllustreerd wordt van bronnenonderzoek vanuit twee verschillende 

invalshoeken.
596
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Tussen 1786 en 1795 hadden twee VOC-dienaren af en toe contact met de laatste 

procureur van de Franse jezuïeten, De Grammont. Dit waren Ulrich Gualtherus Hemmingson 

en Andreas Everardus van Braam Houckgeest, die bijdroegen aan de verzameling van 

Chinese boeken en curiosa voor een Nederlands publiek in de Republiek, zoals we zullen zien 

in Hoofdstuk 6. Hemmingson was tussen 1786 en 1790 als hoofd van de factorij werkzaam, 

en werd in 1791 vervangen door Van Braam. De Grammont schreef aan beide VOC-

gezaghebbers brieven en wisselde geschenken en informatie met hen uit. Hemmingson 

ontving van De Grammont in 1786 het volgende bericht:  

 

‘uw zaken en mijn gezondheid staan mij niet toe u te gaan bezoeken. Ik verzoek u mij 

om een hoeveelheid Creme de Tartre te sturen, en de Chinese schildering te ontvangen 

waarover ik u al heb gesproken.’
597

 

 

De ‘creme de tartre’, ook wijnsteen genoemd, was een kaliumzout dat onder andere als 

medicijn werd gebruikt, en in VOC-gebieden verkrijgbaar was.
598

 Mogelijk was het zout niet 

in Chinese winkels te vinden. De chirurgijn van de VOC had juist doorgaans wel wijnsteen in 

voorraad.
599

 Door ‘de zaken’ en de ‘gezondheid’ vond geen persoonlijke ontmoeting plaats 

tussen de jezuïet en de VOC-dienaar. Dit was in andere omstandigheden kennelijk geen 

probleem geweest, en belette niet dat zij elkaar een dienst bewezen.  

VOC-dienaren boden echter geen hulp aan toen in hetzelfde jaar negen priesters 

vervoer naar Europa zochten. In het dagregister werd vermeld dat de Chinese autoriteiten 

‘eenige Paters van Peking die in het Land gevonden en gevangen genoomen zijn en van de 

keijser t Leven geschonken zijn om na Europa te gaan’ bij De Grammont werden afgeleverd. 

De mandarijnen hadden de Franse handelaar Bourgogne verzocht om naar de stad te komen 

en daar met de paters te spreken, maar Bourgogne had dit geweigerd, en had gezegd ‘niets 

met hen van doen te hebben’.
600

 De Grammont had door middel van zijn contact met 

Hemmingson wellicht de overtocht kunnen regelen op het VOC-schip Afrikaan dat van de 

drie VOC-schepen nog aan de rede lag.
601

 De geëscorteerde paters vertrokken echter op bevel 

van de Chinese gouverneur met ‘de nog twee aanwezige’ Spaanse schepen, en op kosten van 

de Spanjaarden, naar Europa.
602

 Volgens de Nederlanders zou Paonkeequa ‘zulks bewerkt 

hebben’, wat waarschijnlijk een opluchting voor hen was.
603

 De Nederlanders hoefden nu 

immers geen extra onkosten te maken voor het vervoer van de missionarissen. De 

samenwerking tussen De Grammont en Hemmingson betekende kennelijk niet dat VOC-

schepen eenvoudiger konden worden gebruikt door missionarissen. 

Enkele jaren later ontstond tussen De Grammont en Van Braam zelfs een vriendschap. 

De jezuïet informeerde de VOC-directeur over de Chinese landbouw, waarover Van Braam 

het volgende vermeldde in zijn reisverslag dat hij jaren later schreef:   
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‘Met de zeer overtuigende bewijzen ... voor mijn ogen, van de staat van perfectie waar 

de Chinezen de kunst van de landbouw hebben gebracht, en mij herinnerend … wat de 

missionaris, de heer De Grammont, mij in Kanton in 1790 heeft verteld, ... hebben de 

Chinezen sinds reeds lang vervolgen tijden geleerde werken uitgebracht over deze 

eerste kunst, werken waarvan een vertaling Europa zou verrijken.’
604

 

 

De Grammont werd in zijn reisverslag nadrukkelijk een ‘goede vriend’ genoemd. Toen De 

Grammont teruggekeerd was naar Peking, bleef hij Van Braam bovendien van informatie 

voorzien. Van Braam ontving in 1791 een brief van hem waarin hij op de hoogte werd gesteld 

van het Chinese verbod op de import van rabarber en huiden door Russische karavanen.
605

  

Twee jaar later verkeerde Van Braam in de uitzonderlijke positie om van De 

Grammont te vernemen hoe het Engelse gezantschap van Lord Macartney was verlopen 

vóórdat de Engelsen hierover hadden bericht. Van Braam had De Grammont waarschijnlijk 

verzocht hem hierover te informeren, aangezien De Grammont ‘om aan Uwe verlangens te 

voldoen’ over het Engelse avontuur had geschreven. Van Braam noteerde: 

 

‘nog niets zeekers omtrend den uitslag der ambassade vernomen. Alles egter schijnt te 

prouveeren dat deselve in allen deele is mislukt. Wij inserreeren hierbij Een Extract 

eener Missive Welke den Eersten Tekenaar [Van Braam] deeses den 20 ’s avonds van 

Peking heeft ontvangen van zijn correspondent Monsieur Grammont Missionaris 

aldaar.’
606

 

 

In de bewoordingen van De Grammont was de mislukking van het gezantschap te wijten aan 

het feit dat de onkundige Engelsen geen hulp hadden gekregen van de missionarissen. 

Bovendien had volgens hem een vijandig gestemde missionaris de Engelsen bij de keizer in 

kwaad daglicht gesteld: 

 

‘Deese Heeren, evenals alle vreemdelingen die China niet dan uit de boeken kennen, 

waren onkundig van de ... Etiquette van het Hoff, en tot overmaat van ongeluk 

haddense een Chineese Tolk met hun meede gebragt, nog minder daar in ervaren, en 

die de grootste oorsaak is geweest, datse nimmer hebben kunnen verkrijgen om een 

der Europese Missionarissen bij hun te mogen hebben, die hun konnen onderrigten en 

bestieren. ... Een andere, en na mijn Gedagten voornaamsten Reeden, van hun slegte 

uitslag, is den invloed geweest van een zeeker missionaris, sig inbeeldende dat deese 

ambassade de commercie zijner landgenoten te zeer benadeelen zoude, zig beijverd 

heeft om seer nadeelige gesprekken omtrend den Engelse Natie te verbrijden.’
607

 

 

De Engelsen hadden overigens wel degelijk contact gehad met enkele missionarissen. Zo had 

de lazarist Raux regelmatig een bezoek gebracht aan de Engelsen en had Macartney enkele 

brieven en adviezen van De Grammont en van Amiot gekregen. Het was De Grammont 

geweest, die de gezanten had gewaarschuwd voor de Portugese jezuïet Bernardo d’Almeida, 

die als tolk zou proberen om de ontmoeting tussen de bedreigende Engelsen en de keizer te 

dwarsbomen. Hoewel Macartney de waarschuwing ter harte had genomen, kon de mislukking 
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 Van Braam, Voyage I, 431. 
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van het gezantschap niet afgewend worden.
608

 Het Nederlandse gezantschap verliep een jaar 

later onder leiding van Isaac Titsingh niet heel anders. De ontmoeting met de missionarissen 

aan het hof zou zelfs nog moeizamer verlopen. Van Braam die deelnam aan dit gezantschap 

beschreef in detail hoe de samenwerking met jezuïeten toen verliep.  

 

Het Nederlandse gezantschap naar het hof in Peking, 1794-1795 

 

Aan het hof verscheen na ruim een eeuw in januari 1795 weer een Nederlands gezantschap. 

Ditmaal ontzegde de keizer de deelnemers de mogelijkheid om de missionarissen aan het hof 

te ontmoeten.
609

 Gedurende het grootste deel van het bezoek aan Peking werden de 

Nederlanders opgesloten in hun verblijf en onder toezicht gesteld zodat zij met niemand 

konden communiceren.
610

 Dit speet Van Braam zeer aangezien hij zijn vriend De Grammont 

wenste te ontmoeten. In zijn journaal beschreef Van Braam zijn frustratie over het feit dat hij 

tijdens zijn verblijf aan het hof zo dicht bij de jezuïeten kwam, maar hen niet kon ontmoeten: 

 

‘… ik heb in het keizerlijke paleis één van de Portugese missionarissen ontmoet, een 

oude man met een grijze baard. Ik heb slechts tijd gehad om hem te begroeten, omdat 

men me aanspoorde naar de audiëntie met de minister te gaan, en ik was er ontzettend 

boos over.’
611

 

 

Van Braam had een kort onderhoud met deze jezuïet in een kamertje achteraf, en vertelde 

hem dat de Nederlanders de missionarissen heel graag zouden willen spreken. De jezuïet 

meende dat dit spoedig zou lukken. Toen Van Braam de jezuïet nog een brief wilde 

overhandigen, werd hij echter ruw door een Chinees bij de kraag gevat.
612

 Van Braam zou pas 

rond het vertrek van het gezantschap enkele missionarissen ontmoeten. Hij had nog 

geprobeerd een mandarijn te overtuigen van het puur vriendschappelijke contact dat hij met 

drie jezuïeten had die hij nog kende van zijn verblijf in Kanton. Hierop beloofde de mandarijn 

dat Van Braam twee jezuïeten mocht treffen, wat Van Braam terecht niet erg geloofde. Vlak 

voor het vertrek kreeg hij de gelegenheid om onder streng toezicht alleen een half uur met de 

superieur van de missie Raux te converseren. Van Braam moet teleurgesteld zijn geweest dat 

hij de wijn die hij voor zijn vrienden had meegenomen, niet persoonlijk aan hen had kunnen 

overhandigen.
613

  

Voor De Grammont waren de vruchteloze gezantschappen van de Engelsen en de 

Nederlanders voor wie hij zich zo had ingespannen waarschijnlijk eveneens teleurstellend. De 

keizer stuurde de missionarissen aan het einde van de achttiende eeuw uit zijn rijk. De 

Grammont moet gedacht hebben dat gunstige handelsbetrekkingen tussen de keizer en 

Europese naties het tij voor de missionarissen nog konden keren.  
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Doorgifte van kennis: een visuele weergave III 

 

In de periode van 1765 tot 1795 was er duidelijk sprake van een nauwe relatie tussen Franse 

jezuïeten, Franse handelaren en Franse geïnteresseerden. Er waren met name Franse 

academies betrokken bij de kennisverzameling, en Franse jezuïeten en handelaren werkten 

veel met elkaar samen in de doorgifte van kennis naar Frankrijk. In de schematische weergave 

in figuur 1c is dit terug te zien in de doorgetrokken lijn van de Franse route. Enkele keren 

waren Engelse handelaren in vredestijd ook betrokken bij de doorgifte van kennis, wat 

aangegeven is met de blauwe doorgetrokken lijn. Toch was deze Engelse betrokkenheid in 

vergelijking met de voorgaande perioden beduidend minder groot. Dit viel des te meer op 

omdat Engelse schepen inmiddels vaak en in groten getale in Kanton aanmeerden. Het is 

waarschijnlijk geen toeval dat in deze periode jezuïeten in China veel minder contact hadden 

met de Royal Society.
614

 De route via de Russen, Zweden en Nederlanders ten slotte werd 

door Bertin meerdere malen geadviseerd, maar werd niet aantoonbaar door jezuïeten gebruikt. 

Deze bevindingen wijzen mogelijk op een afgenomen betrokkenheid van de Russische en 

Zweedse academie, en het ontbreken van een academische interesse voor China in de 

Republiek. 

 

Figuur 1c: Doorgifte van kennis tussen China en Europa, 1765-1795 

 

 
 
Door Jaap Fokkema, Vrije Universiteit Amsterdam 
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Conclusie  

 

In de gehele periode van 1685 tot 1795 waren de momenten waarbij jezuïeten en VOC-

dienaren in China met elkaar in aanraking kwamen schaars. Zij werkten nu en dan samen, 

maar wisselden zeer zelden kennis uit.  

In Peking was het tijdens het Nederlandse gezantschap van 1686 nog mogelijk 

geweest om samen te werken met jezuïeten aan het hof. Tijdens het laatste gezantschap in 

1794 had Qianlong daarentegen geen vertrouwen meer in de buitenlanders, en kregen 

jezuïeten en VOC-gezanten nauwelijks de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  

Voordat de factorij in Kanton werd opgericht, bleef Batavia tot ten minste 1717 een 

belangrijk knooppunt in de communicatie tussen jezuïeten in China en betrokkenen in de 

Nederlanden en in Rome. Hier zetten verschillende predikanten het samenwerkingsverband 

voort dat al enkele decennia bestaan had. 

Toen de Nederlanders eenmaal een eigen factorij hadden in Kanton, hadden zij echter 

nauwelijks contact met jezuïeten die in Kanton of Macao verbleven. Hoewel jaarlijks relatief 

veel VOC-schepen aanmeerden, waren VOC-dienaren evenmin betrokken bij de doorgifte van 

hun brieven. De kennis die jezuïeten van China hadden, kon VOC-dienaren kennelijk niet 

verleiden tot samenwerking. Anderzijds waren VOC-schepen in de ogen van jezuïeten geen 

geliefd vervoermiddel. Zij stuurden hun brieven en pakketten zelfs ten tijde van de 

Zevenjarige Oorlog, toen VOC-schepen als ‘neutraal’ werden beschouwd, niet aantoonbaar 

via VOC-schepen naar Europa. Pas in 1785 hadden enkele VOC-dienaren contact met een 

Franse jezuïet met wie zij kennis en diensten uitwisselden. Deze samenwerking leidde echter 

niet tot het vervoeren van brieven op VOC-schepen.  

Vooral de handelaren van de Franse, de Engelse en in mindere mate de Zweedse 

compagnieën waren betrokken bij de doorgifte van brieven en pakketten. Hun bijdrage aan de 

doorgifte van kennis is in de figuren 3a tot en met 3c weergegeven. Het bestaan van 

gelijktijdige betrekkingen met leden van nationale academies werd hiermee vergeleken. 

Wanneer deze aanwezig waren, bleken handelaren van de betreffende naties bij te dragen aan 

de doorgifte, waarmee ik een verband heb gesuggereerd tussen de betrokkenheid van een 

nationale academie en de samenwerking tussen jezuïeten en handelaren van dezelfde natie. 

Dat slechts enkele VOC-dienaren bijdroegen aan de verzameling en doorgifte van kennis over 

China, wekt verbazing, maar stond mogelijk hiermee in verband. In de Republiek ontbrak een 

nationale academie, dat onderzoek in China stimuleerde.  

In de doorgifte van kennis naar Europa, speelde het contact met Europese 

geïnteresseerden dus een sturende rol. In de volgende hoofdstukken worden deze 

betrekkingen onderzocht. Ook VOC-dienaren onderhielden in sommige perioden contact met 

Europese geïnteresseerden. De jezuïeten en VOC-dienaren, van wie in dit hoofdstuk de 

werkzaamheden zijn bekeken, zullen in de volgende hoofdstukken terugkomen. Hierin wordt 

gekeken naar de manier waarop zij kennis verzamelden, en hoe hun betrekkingen met 

geïnteresseerden zich ontwikkelden. 
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Hoofdstuk 4 

Netwerken in opkomst, circa 1685-1725 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik zal daarom een bord op mijn deur aanbrengen met de woorden: ‘bureau d’adresse pour la 

Chine’, opdat iedereen weet dat men zich maar tot mij hoeft te richten om hierover wat 

nieuws te horen.’
615

   
Leibniz aan keurvorstin Sophie Charlotte van Brandenburg, 14 december 1697  

  

 

‘Ik heb enige tijd getwijfeld u deelgenoot te maken van de bijzondere geheimen en 

observaties die ik in de Chinese boeken heb gevonden, omdat ik geen tijd en mogelijkheid 

heb hun waarachtigheid te bewijzen.’
616

 
Dentrecolles aan de jezuïet en uitgever Du Halde, Peking, 4 november 1734. 

 

 

‘...we zouden voor Europa nuttige zaken kunnen vinden.... Maar we hebben daarvoor een 

gebrek aan vrijheid, tijd, de benodigde kennis en geld.’
617

 
Parrenin aan de secretaris van de koninklijke academie van Parijs, Peking, 20 september 1740. 
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In Europa raakten niet alleen Chinese goederen en ideeën maar ook Chinese wetenschappen 

in de mode. Jezuïeten genoten door hun kennis van China dan ook veel aanzien onder leden 

van de Republiek der Letteren. Enkelen van hen vormden de informatiebron voor de geleerde 

Leibniz, die deze kennis graag met iedereen deelde, zoals we kunnen lezen in het voorgaande 

citaat. Ook VOC-bewindhebber Witsen bezat veel kennis van het Verre Oosten, en had 

bovendien kennissen in Azië, die hem van Chinese kennis konden voorzien.  

Jezuïeten in China hadden in de laatste decennia van de zeventiende eeuw nog een 

sterke positie. Keizer Kangxi stond positief tegenover de kennis van de jezuïeten, en rond de 

eeuwwisseling kwamen dan ook tientallen Franse jezuïeten aan in China. Van de circa 

vierentwintig Franse jezuïeten die toen arriveerden, hield ongeveer de helft zich naast het 

missiewerk ook bezig met het uitwisselen van kennis met Chinezen.
618

 Toch was het moeilijk 

om tijd en middelen te vinden om Chinese kennis te verzamelen, volgens de twee zojuist 

geciteerde Franse jezuïeten Dentrecolles en Parrenin. Tijdens de eerste decennia van de 

achttiende eeuw verslechterde bovendien de positie van de missionarissen drastisch, en 

genoten alleen de jezuïeten aan het hof nog enige vrijheid. 

VOC-dienaren waren vóór de oprichting van de factorij in 1729 nog nauwelijks 

aanwezig in China. Toen een poging om betere handelsvoorwaarden af te dwingen tijdens het 

gezantschap in 1686 opnieuw mislukte, stuurde de VOC zelfs een tijd geen eigen schepen 

meer naar China. Wel plukte de compagnie ondertussen de vruchten van de florerende 

Chinese jonkhandel met Batavia. In deze Nederlandse stad leefden hierdoor vele Chinezen, en 

via hen kon Chinese kennis verkregen worden.  

In paragraaf 4.1 wordt eerst beschreven hoe Leibniz een netwerk opzette waaraan 

jezuïeten, geïnteresseerden en Witsen deelnamen. In paragraaf 4.2 komen de werkzaamheden 

van de twee Franse jezuïeten Dentrecolles en Parrenin in China aan bod. Gekeken wordt 

welke contacten ontstonden, in hoeverre vragen beantwoord werden, hoe kennis werd 

verworven en wat het aanzien was van de verzamelaars bij Europese geïnteresseerden.  

 

4.1 De droom van Leibniz 

 

Leibniz was in de periode van 1689 tot zijn dood in 1716 de spilfiguur in de kennisstroom van 

China naar het Westen. Hij was een bewonderaar van de Chinese beschaving en droomde van 

een vruchtbare uitwisseling van kennis tussen China en Europa. Goede diplomatieke 

betrekkingen zouden dit mogelijk maken, en zoals we zagen in Hoofdstuk 3 kon deze 

uitwisseling volgens Leibniz gerealiseerd worden door zowel jezuïeten als Nederlandse en 

Engelse handelaren in te zetten als tussenpersonen.  

In deze paragraaf staan de betrekkingen centraal die Leibniz had met jezuïeten van 

zowel de Portugese als de Franse missie in China en met Franse en Poolse jezuïeten in 

Europa. Ook correspondeerde hij met VOC-bewindhebber en burgemeester van Amsterdam 

Nicolaes Witsen. Witsen stond in zijn tijd bekend om zijn kennis van Tartarije, en speelde 

hierdoor een belangrijke rol in de kennisstroom van China naar Europa.  

 

De correspondentie tussen Leibniz en Grimaldi  

 

De kennisuitwisseling tussen China en Europa zag Leibniz het liefst gepaard gaan met het 

verspreiden van het christendom, waarbij hij zowel de missie van protestanten als katholieken 

ondersteunde. In het netwerk van Leibniz oversteeg de verspreiding van kennis dus religieuze 
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grenzen.
619

 Leibniz richtte zich dan ook regelmatig tot de geleerde jezuïeten, die hem veel 

konden vertellen over China. Nadat hij in 1689 de Italiaanse jezuïet Grimaldi ontmoet had, 

begon hij eerst een correspondentie met deze Chinakenner. 

Grimaldi geniet heden ten dage in Italië enige bekendheid als dienaar van de Chinese 

keizer. Zo is een reconstructie van de stoomturbine die Grimaldi in 1671 aan keizer Kangxi 

demonstreerde, te bezichtigen in het museum van wetenschap en techniek in Milaan. Voordat 

Grimaldi als procureur van de jezuïeten een bezoek bracht aan Europa, had hij al lange tijd in 

China gewerkt. Hij was in 1669 op eenendertigjarige leeftijd in China aangekomen, waar toen 

een antichristelijk klimaat heerste en jezuïeten naar de kust verbannen werden.
620

 Grimaldi 

kreeg daarentegen van de Chinese keizer het bevel naar Peking te komen om zich er bezig te 

houden met astronomie en mechanica. Hij maakte grote indruk op de keizer met zijn 

zelfgeconstrueerde ‘hydraulische machine’ en demonstraties van optische kunsten met 

spiegels. Ook vergezelde hij in 1683 en 1685 de keizer tijdens diens reizen naar Tartarije, en 

werd hij door de keizer aangewezen om Verbiest op te volgen als voorzitter van het 

Astronomisch Bureau.
621

 Grimaldi trad bovendien op als tolk en zoals we hebben gezien in 

Hoofdstuk 2, was Grimaldi ook nauw betrokken geweest bij de begeleiding van het 

Nederlandse gezantschap dat in 1685 een bezoek bracht aan Peking.  

Toen hij als procureur van de missie van de Portugese jezuïeten enkele jaren in Europa 

verbleef, had hij al heel wat kennis opgedaan van de Chinese beschaving. Grimaldi werd dan 

ook door Leibniz beschouwd als een bijzondere bron van informatie, en overhandigde hem in 

1689 zijn vragenlijst. Deze bevatte evenals de lijst van de koninklijke academie van Parijs 

vele onderwerpen.
622

  

De lijst van de academie van Parijs had zoals we zagen in Hoofdstuk 1 bestaan uit 

negenenveertig vragen, waarvan ongeveer een derde bestond uit vragen over Chinese 

geschiedenis, folklore, gebruiken, recht en religie, ofwel de ‘proto-sinologie’.
623

 Van het 

resterende gedeelte namen geografische en technische kennis de meeste plaats in, waarbij de 

aandacht uitging naar de streken die China omringden, de rivieren en provincies van China, 

en wapens, manufacturen, voertuigen, kanalen, havens en mijnen. Wat overbleef waren 

diverse vragen over ‘Chinese wetenschappen’, kruiden en planten, huisdieren en dieren die tot 

voedsel dienen, populatiestatistieken, huis- en tuinarchitectuur en meteorologie (winden en 

regen).
624

 De lijst van Leibniz bestond uit drieëndertig vragen, waarvan een deel 

gedetailleerder van aard was. Zo werden productiewijzen zoals het maken van glas, zijde en 

porselein door Leibniz als aparte vragen geformuleerd terwijl deze in de lijst van 1684 

opgenomen waren in één vraag over kunsten en manufacturen. Leibniz stelde ook meer 

technische vragen over metaal, papier, vernis, machines, ‘nuttige kennis van techniek’ in 

economie, landbouw en tuinbouw, militaire en maritieme techniek en de winning van metalen 

                                                 
619

 Er bestond overigens een verschil in belangstelling voor Chinese kennis tussen katholieke en protestantse 

Duitse regio’s. Katholieke aristicraten aan het hof hadden over het algemeen meer oog voor het missiewerk, 

terwijl onder protestantse keurvorsten meer belangstelling bestond voor kennis, Golvers, Ferdinand Verbiest, 

269. 
620

 De biografische gegevens van alle jezuïeten in dit onderzoek zijn ontleend aan Pfister, Notices biographiques 

en Dehergne, Répertoire. 
621

 De benaming Tartarije werd door Nicolaes Witsen gebruikt voor een gebied in Eurazië dat zich uitstrekte tot 

Siberië, Korea en China, maar ook tot de Kaukasus, de Oerol en Perzië, zie Naarden, ‘Witsen’s studies’, 213. 
622

 De lijst was een bijlage bij de brief van Leibniz aan Grimaldi die in Rome op 19 juli 1689 geschreven was, 

Widmaier, Der Briefwechsel, 612. 
623

 De lijst van de academie was opgesteld door de minister van Oorlog en Vloot en het hoofd van de ‘Kunsten 

en Wetenschappen’, François Michel Le Tellier de Louvois, Landry-Deron, La preuve, 149. Couplet had alvast 

beknopt enkele antwoorden geformuleerd in een ‘Synopsis’ tijdens zijn verblijf in Europa, Witek, ‘Philippe 

Couplet’ , 159. 
624

 Pinot, Documents inédits, 7-9. 



Netwerken in opkomst 

134 

en mineralen.
625

 De zeven afzonderlijke geografische vragen van de lijst van 1684 

contrasteerden daarentegen met de lijst van Leibniz waarin één algemene vraag over 

geografie was opgenomen. De Chinese geografie trok overigens zeker zijn belangstelling. Zo 

vroeg Leibniz in een tweede brief aan Grimaldi om kennis van de grenzen van het ‘Verre 

Oosten en Tartarije’ op te sturen. Hiermee hoopte hij de kaart van Witsen te kunnen 

aanvullen.
626

 In 1687 had Witsen enkele exemplaren van een kaart van Tartarije vervaardigd. 

Hoewel hij deze Nieuwe Landkaarte niet met een groter publiek wilde delen, had Leibniz een 

exemplaar van hem ontvangen.
627

 Hierover wordt in paragraaf 4.3 gesproken.  

Opvallend was de behoefte van Leibniz aan tastbare kennis in de vorm van boeken, 

voorwerpen, en zelfs mensen. In zijn ogen dienden boeken over de kunsten, planten en 

plantenzaden, kopieën en modellen van gereedschappen naar Europa gezonden te worden. 

Wellicht konden ook personen meegenomen worden, die de spraakkunst en de betrekkingen 

zouden bevorderen als ‘levende woordenboeken’, zoals Leibniz hen noemde.
628

 Sinds 1645 

namen jezuïeten op hun terugreis naar Europa wel eens een Chinees mee. Deze werden 

opgeleid tot jezuïet, en keerden meestal na enige jaren terug naar China.
629

 Enkelen bezochten 

hierbij ook geleerden. Leibniz zal als voorbeeld de rondreis voor ogen hebben gehad die 

Couplet in 1683 met een Chinees maakte langs onder andere de Franse en Engelse koning en 

de Engelse oriëntalist Thomas Hyde.
630

 Ook enkele andere Chinezen die een bezoek brachten 

aan Europa zouden in de achttiende eeuw een belangrijke rol gaan spelen in de overdracht van 

Chinese kennis.
631

 Enkelen van hen zullen we tegenkomen in Hoofdstuk 6. 

De ontmoeting tussen Leibniz en Grimaldi leek veelbelovend te zijn voor de 

verzameling van kennis over China. Grimaldi formuleerde al tijdens zijn verblijf in Rome en 

op de terugweg naar China antwoorden op de vragenlijst. Deze antwoorden geven inzicht in 

de werkwijze die hij tijdens de eerste tien jaren van zijn verblijf in China gehanteerd had, en 

de toegang die Grimaldi had tot Chinese kennis. 

 

De toegang tot Chinese kennis 

Als voorzitter van het Astronomisch Bureau verzamelde hij uiteraard veel kennis van de 

Chinese astronomie. Aan het Wiskundetribunaal werkte Grimaldi samen met Chinese 

astronomen, maar volgens Grimaldi kon men niet op Chinese observaties vertrouwen. 

Andersom was ook het Chinese wantrouwen ten aanzien van Europese astronomie groot, en 

Chinese astronomen concludeerden regelmatig dat de Europeanen vergissingen maakten. De 

Bijbelse reactie van Leibniz hierop was dat zij splinters in andermans ogen zagen, terwijl 

zijzelf balken in hun ogen hadden.
632

 Wanneer Grimaldi niet aan het Wiskundetribunaal 

werkte, deed hij observaties op andere gebieden. Zo had hij tijdens de reizen te paard met de 

keizer delen van Tartarije bezocht, en gezien hoe onder leiding van jezuïeten nieuwe kanalen 

werden gegraven.
633

  

                                                 
625

 De resterende vragen hadden betrekking op wiskunde, vertalingen van natuurkundige werken, astronomie, 

geneeskunde, windmolens, het schrift en alcohol, Widmaier, Der Briefwechsel, 19, Leibniz aan Grimaldi, 19 juli 

1689.  
626

 Ibidem, 31, Leibniz aan Grimaldi, 31 mei 1691.  
627

 Ibidem, 621. 
628

 Ibidem, 39, Leibniz aan Grimaldi, 21 maart 1692, ‘nomenclateurs vivans’. 
629

 Zie Ronnie Hsia voor een overzicht van de circa honderd Chinese geestelijken die Europa bezochten tussen 

1649 en 1770, Hsia, ‘The question of whom’. 
630

 Deze Chinees heette Michael Shen Fuzong, voor de beschrijving van deze reis zie Foss, ‘The European 

sojourn’. 
631

 Widmaier, Der Briefwechsel, 134, Leibniz aan Verjus, 12 december 1697. In de achttiende eeuw kwamen 

volgens Hsia ruim vijftig Chinezen naar Frankrijk, Hsia, ‘The question of whom’. 
632

 Widmaier, Der Briefwechsel, 21, verslag van Leibniz van het gesprek met Grimaldi, zomer 1689.  
633

 Ibidem, 25, verslag van Leibniz van het gesprek met Grimaldi, zomer 1689. 



Hoofdstuk 4 

135 

Grimaldi gaf op de technische vragen over vuurwerk, houtbewerking, metaal, papier, 

olie en glas in enkele zinnen antwoord, zonder daarbij aan te geven wat zijn informatiebron 

was. Met betrekking tot de vraag over medicijnen sprak Grimaldi over de werking en 

bereiding van gemberthee, en de geneeskrachtige werking van de bol van een lelie. Terloops 

sprak hij over de Chinese polsleer die ver af stond van de Europese kennis van de organen. 

Ook bezaten de jezuïeten volgens hem enorme boekwerken over Chinese natuurhistorie uit 

het keizerlijk archief, waaruit zij in het geheim fragmenten kopieerden en naar Europa 

stuurden. Grimaldi was hierbij bezorgd over de Nederlanders die tijdens hun bezoek aan het 

hof getuige waren geweest van deze geheime activiteiten. Hij vreesde dat het bij de Chinezen 

argwaan zou wekken wanneer over deze situatie door de Hollanders zou worden bericht.
634

  

Hij wist uiteraard niet dat pas ruim honderd jaar later het volgende Nederlandse gezantschap 

naar Peking zou worden georganiseerd.  

Aan het verzoek om voorwerpen te verzamelen, had Grimaldi maar beperkt gehoor 

kunnen geven. Hij had bijna geen Chinese boeken meegenomen naar Europa, omdat Verbiest 

hem had verteld dat het meenemen van boeken verboden was en de missie dus schade zou 

berokkenen. Daarom kreeg Leibniz slechts een klein boekje te zien met afbeeldingen 

waarmee de taal geleerd kon worden. Wel had Grimaldi volgens Leibniz boeken met 

astronomische observaties meegebracht naar Portugal.
635

 Verder had Grimaldi zo goed als 

geen persoonlijke bezittingen mee kunnen nemen, omdat hij overhaast had moeten 

vertrekken. Toch had hij een stuk gemberwortel en medicinale olie meegebracht naar Europa, 

die hij onder andere aan de groothertog van Florence Cosimo III liet zien. Grimaldi verwierf 

kennis onder andere door geschenken aan te bieden. Hij drukte Leibniz namelijk op het hart 

hem enige mooie wetenschappelijke werken op te sturen, die de jezuïeten als ruilwaar zouden 

kunnen aanbieden.
636

 

Op de overige vragen had Grimaldi nog geen antwoorden geformuleerd.
637

 Hij had in 

Rome aangekondigd een chemicus en een chirurg mee te zullen nemen naar China, maar 

reisde desondanks alleen terug naar China. Wel beloofde hij dat in China hulp van zijn 

ordegenoten zou vragen om de vele vragen bevredigend te kunnen beantwoorden. Zij leefden 

verspreid over de provincies en zouden altijd de bijzondere wetenswaardigheden voor Leibniz 

verzamelen, verzekerde Grimaldi hem.
638

 

 

De stilte van Grimaldi 

Na zijn terugkomst in Peking in 1684 zou Grimaldi echter geen antwoorden meer formuleren 

op de brieven vol vragen die Leibniz hem stuurde. Hij was verzwakt geraakt en druk bezet als 

viceprovinciaal, visitator en rector van het college van de Portugese missie.  

Toch bleef Leibniz in de jaren die volgden verzoeken bij hem indienen. Hij sprak de 

hoop uit dat Grimaldi, wanneer hij in Peking de rust gevonden zou hebben, zich de vragen 

herinnerde die hij bij hem had achtergelaten. Leibniz bood nogmaals richtlijnen voor het 

verzamelen van kennis. Vooral technieken zoals methoden waarmee mineralen gedolven 

werden, konden van nut zijn voor Europa. Ook hun geheel andere chemie zou nieuwe 

inzichten verschaffen. Leibniz meende voorts dat de Europese jacht, landbouw, veeteelt, en 

tuinbouw zonder twijfel verrijkt zouden kunnen worden met Chinese observaties. Het 

verzamelen van nauwkeurige beschrijvingen van planten en dieren zou een zware 
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onderneming zijn, die echter niet verwaarloosd mocht worden. Wel was het geoorloofd meer 

de nieuwsgierigheid te bevredigen dan een bepaald nut.
639

 Daar stond tegenover dat de 

technieken die onderzocht werden, onmiddellijk toepasbaar moest zijn. Toen Leibniz nog 

steeds geen nieuws van Grimaldi had ontvangen, schreef hij hem in 1697 bezorgd de 

gezondheid te prefereren boven de wetenschap. Wel beschreef hij ontwikkelingen op het 

gebied van de Europese wiskunde en archeologie.
640

 Een antwoord bleef opnieuw uit, en deze 

vijfde brief zou zijn laatste brief aan Grimaldi zijn. Hierna herinnerde hij andere jezuïeten met 

wie hij ging corresponderen, er soms nog aan dat hij zo graag iets zou willen horen van 

Grimaldi.
641

 Deze beloofden hem om Grimaldi aan te sporen.
642

 Van Grimaldi zouden echter 

geen antwoorden meer komen, aangezien Grimaldi in 1712 stierf. 

 Leibniz’ grootse plan om een uitwisseling van kennis tussen Europa en China te 

bevorderen, werd dus niet door Grimaldi uitgevoerd. Andere jezuïeten namen echter een deel 

van de beantwoording van de vragen voor hun rekening. Leibniz had in Rome ook de 

Italiaanse jezuïet Giovanni Laureati persoonlijk ontmoet, die als een toekomstige collega van 

Grimaldi hoge verwachtingen bij de Duitse geleerde had gewekt.
643

 Leibniz had in een brief 

aan Laureati de wens uitgesproken dat ook hij hem wat van de vruchten van zijn reis zou 

opsturen.
644

 Laureati voelde zich mogelijk verplicht om na de dood van Grimaldi de 

beantwoording van de vragen op zich te nemen. In 1714 stuurde hij namelijk vanuit een 

Chinese provincie een brief naar Europa, waarin hij veel thema’s behandelde waar Leibniz 

vragen over gesteld had.
645

 Zeventien jaar later volgde dus alsnog de beantwoording van de 

vragenlijst, wat de sturende werking van deze vragenlijst op de lange termijn laat zien.  

In het jaar waarin Leibniz zijn laatste brief aan Grimaldi schreef, begon hij bovendien 

een correspondentie met vier Franse jezuïeten waarvan enkelen tot de bekende 

‘mathématiciens du roi’ behoorden. De aard van deze correspondentie zal nu worden 

onderzocht. 

 

De correspondentie tussen Leibniz en jezuïeten van de Franse missie 

 

Zoals we zagen droeg Grimaldi na zijn bezoek aan Europese hoven nauwelijks nog bij aan de 

uitwisseling van kennis. De reis die hij als procureur door Europa maakte, had wel tot gevolg 

dat in 1695 een correspondentie tot stand kwam tussen Leibniz en Franse jezuïeten in Parijs 

en in China. De Duitse geleerde besprak Chinese kennis met de procureur van de 

jezuïetenmissie in Parijs Antoine Verjus, en met de Franse jezuïeten Joachim Bouvet, Jean De 

Fontaney, Pierre Jartoux, en Claude De Visdelou, die in China leefden. Sindsdien fungeerde 

Leibniz als doorgeefluik voor andere sinofielen in Europa, die vra 

gen stelden aan Bouvet. Hoe kwamen deze betrekkingen tussen Leibniz en de Franse 

jezuïeten tot stand? 

 

Leibniz en procureur Antoine Verjus 

De contacten met Antoine Verjus en de vier Franse jezuïeten in Peking waren onafhankelijk 

van de ontmoeting tussen Grimaldi en Leibniz ontstaan. Hoewel aangenomen is dat Grimaldi 
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de correspondentie met de Franse jezuïeten ‘initieerde’, was er eerder sprake geweest van een 

gelijktijdige ontwikkeling.
646

   

Leibniz had grote belangstelling gehad voor de Franse jezuïeten die niet alleen als 

‘mathématiciens du roi’ maar ook als ‘correspondants’ van de koninklijke academie van 

Parijs naar China waren gegaan.
647

 Verjus was bovendien geen onbekende voor Leibniz. De 

procureur had samen met zijn broer die diplomaat was rond 1670 protestantse en katholieke 

hoven bezocht, waaronder dat van de keurvorst van Hannover.
648

 Hannover was de 

woonplaats van Leibniz. Als Verjus en Leibniz elkaar in Hannover nog niet ontmoet hadden, 

zullen zij elkaar in Parijs gekend hebben. Leibniz had namelijk tussen 1672 en 1676 naast het 

jezuïetencollege in Parijs gewoond, en correspondeerde in 1680 met de koninklijke 

biechtvader en jezuïet François de la Chaise.
649

  

Leibniz was dus al jaren een bekende van de Franse jezuïeten. Het contact werd echter 

pas hervat toen Rusland voor beide partijen belangrijk werd voor de communicatie tussen 

China en Europa. Leibniz kwam in 1692 in contact met Verjus toen hij een brief wilde sturen 

naar Grimaldi, die op de terugweg naar China in Perzië verbleef. Leibniz had deze brief via 

twee kanalen naar Perzië gestuurd. Een hiervan liep via Paul Pellisson-Fontanier, die in 

Versailles als historicus en schrijver werkzaam was. De andere contactpersoon was de Poolse 

jezuïet Adam Kochanski, waarover later gesproken zal worden. Pellisson was een goede 

bekende van Leibniz, met wie hij een discussie voerde over religieuze tolerantie, en hij was 

sinds lang met Verjus bevriend.
650

 Hij had de brief van Leibniz aan Verjus overhandigd, en 

schreef Leibniz dat de procureur zeker zorg zou dragen voor de bezorging bij Grimaldi.
651

  

Verjus schreef Leibniz in 1695 op zijn beurt een brief, omdat Leibniz hem van dienst 

kon zijn in het briefverkeer tussen de Franse jezuïeten in Parijs en China. Zoals we zagen in 

Hoofdstuk 3 waren brieven en boeken verdwenen die Franse jezuïeten aan de Russen hadden 

toevertrouwd. De jezuïeten hadden een dermate groot vertrouwen gehad in de Russen dat zij 

hun brieven niet in tweevoud hadden verstuurd. Leibniz had gelukkig van ‘zijn vriend’ in 

Moskou onderschepte brieven ontvangen. Verjus verzocht Leibniz daarom om een van deze 

originele brieven met belangrijke informatie te kopiëren of door te sturen.
652

 In ruil daarvoor 

kondigde Verjus de komst van enkele bijzondere werken aan.
653

 Ook bood hij aan om vragen 

van Leibniz te beantwoorden, en kondigde hierbij de hulp van andere Franse jezuïeten aan. 

Leibniz stuurde hierop de gewenste kopieën naar Verjus en De la Chaise.
654

 De geleerde werd 

dus ingeschakeld om de logistiek van de Franse jezuïeten te verbeteren. Dit was de aanleiding 

voor de correspondentie die zich tussen hen zou ontvouwen. 

 De reis van Grimaldi naar Warschau en Perzië had dus geleid tot de intensivering van 

al bestaande contacten die Leibniz had met Verjus, maar Grimaldi zelf had hieraan niet 

bijgedragen. Hij was het als jezuïet van de Portugese missie juist oneens geweest met zijn 
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ordegenoot Verbiest, die verantwoordelijk was geweest voor de komst van de Franse 

jezuïeten. Grimaldi vreesde dat de komst van de Franse priesters de Chinese keizer zou 

ontstemmen.
655

 In de periode waarin Grimaldi als visitator van de missie in China de 

administratie verzorgde, kregen de Franse jezuïeten van de jezuïeten van de Portugese missie 

het verzoek om een belasting te betalen op gemaakte uitgaven. Een Franse jezuïet in Parijs 

schreef daarop vol venijn aan een collega in China: ‘pater Grimaldi is meer Portugees en 

gewelddadiger dan de Portugese paters zelf’.
656

 Leibniz trok zich echter weinig aan van deze 

spanningen, en onderhield met zowel jezuïeten van de Portugese als van de Franse missie een 

briefwisseling.  

 

Leibniz en de Franse jezuïeten in China  

Verjus zette zoals beloofd meerdere Franse jezuïeten aan het werk om vragen van Leibniz te 

beantwoorden. Hij kondigde aan dat Gerbillon, Bouvet en De Visdelou in China 

wetenswaardigheden over de Aziatische talen zouden verstrekken.
657

 Leibniz zou enkele 

informatieve brieven ontvangen van Bouvet, De Fontaney, De Visdelou en Jartoux.  

Bouvet was voor een korte periode terug in Frankrijk en complimenteerde Leibniz in 

1697 in een brief met de beschrijving die de geleerde had gegeven van de vooruitgang van de 

missie in China in zijn Novissima Sinica.
658

 Bouvet schreef dat ‘Mr Piques Docteur de 

Sorbonne’ hem het werk had overhandigd. De jezuïet had dus contact met een professor, en 

meende waarschijnlijk met dit gegeven een goede indruk te maken op Leibniz.
659

 Leibniz 

schreef een brief terug waarin hij Bouvet vroeg of hij in geval van tijdnood ten minste de al 

verworven informatie van hem kon ontvangen. Hierbij waren twee zaken van belang, 

benadrukte Leibniz: kennis verwerven van de kunst van het uitvinden - zowel door nieuwe 

methoden te verkennen als door monsters te verzamelen - en kennis van de filosofie.
660

 

Bouvet diende bovendien bij Grimaldi aan te dringen op het verzamelen van oude Chinese 

astronomische observaties. Bouvet werd tevens gevraagd zijn mening te geven over de kaart 

van Witsen.
661

 Ten slotte sprak Leibniz de wens uit dat in tijden van drukte andere personen 

in China ingeschakeld werden voor het beantwoorden van de vragen.
662

  

Toen Bouvet een jaar later met tien andere Franse jezuïeten terugkeerde naar China, 

had hij een grote hoeveelheid instrumenten, geschenken en modellen en monsters van 

werktuigen bij zich.
663

 Bij aankomst in China gaf Bouvet enkele vragen van Leibniz door aan 

andere Franse jezuïeten. De Fontaney zou over de geschiedenis en geografie rapporteren. De 

verslagen over de geografische reizen die hij van Gerbillon had gekregen, zouden kunnen 
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dienen als vergelijkingsmateriaal voor de kaart van Witsen. Bouvet verzocht De Visdelou, die 

volgens hem heel bekwaam was op het gebied van de taal, om de Chinese geschiedenis en 

literatuur te onderzoeken. Twee jezuïeten van de groep hadden al twee jaar Chinees geleerd, 

en zouden de belangrijkste geneeskundige werken gaan vertalen, en vooral de natuurhistorie, 

die bestond uit een oneindige hoeveelheid recepten en geheimen, schreef Bouvet aan 

Leibniz.
664

 Op deze wijze zou de vragenlijst van Leibniz al van heel wat antwoorden voorzien 

worden. 

Bouvet schreef echter slechts enkele brieven aan Leibniz.
665

 Hij leek hierbij meer zijn 

eigen nieuwsgierigheid te volgen dan dat hij Leibniz’ vragen van antwoorden voorzag. 

Hoewel Leibniz in zijn brieven aan Bouvet bleef herhalen dat hij vooral kennis wenste te 

ontvangen over productiewijzen, beschreef Bouvet vooral de Chinese geometrie, de I Tjing, of 

Boek der Veranderingen, en het binaire getalstelsel.
666

 De toevoer van antwoorden was ook 

bescheiden doordat Bouvet net als Grimaldi hiervoor weinig tijd had. Sinds hun komst hadden 

de Franse jezuïeten volgens hem heel veel afleiding, en hadden zij veel moeilijkheden te 

verduren.
667

 Bouvet zal onder meer gedoeld hebben op de oprichting van de Franse 

Noordkerk, de ‘Beitang’, waaraan de Franse jezuïeten tussen 1699 en 1703 hun handen vol 

hadden.
668

 Hij verwachtte in 1701 meer tijd te hebben en sprak van een jaarlijkse groei in het 

aantal compagnons en huizen in China. Hierdoor zouden anderen Leibniz jaarlijks van kennis 

over China kunnen voorzien.
669

 

De meeste van hen zouden zich echter noch bezighouden met de verwerving van 

kennis noch met de beantwoording van Leibniz’ vragen. Alleen de jonge Pierre Jartoux wierp 

zich op als verzamelaar voor Leibniz.
670

 Hoewel hij zich sinds zijn aankomst in 1702 bijna 

dag en nacht bezighield met theologie en het maken van uurwerken voor de keizer, kondigde 

hij aan in het vervolg te zullen bijdragen aan de perfectionering van de kunsten en 

wetenschappen.
671

 Jartoux was echter niet op de hoogte van de specifieke vragen van Leibniz. 

Omdat hij naar eigen zeggen niet wist wat Leibniz van hem verlangde en geen lege brief had 

willen sturen, had hij met zijn telescoop in Kanton alvast enkele zonnevlekken vastgelegd en 

opgestuurd.
672

 Leibniz leek ze waardevol te vinden aangezien hij ze overhandigde aan de 

astronoom van de academie van Berlijn Gottfried Kirch.
673

 Wel schreef Leibniz Jartoux dat 

zijn observaties nog nuttiger zouden zijn als zij met een slingeruurwerk gemaakt zouden 

worden. Ook verzocht hij Jartoux om zijn kennis van mechanica te gebruiken om kennis te 

verzamelen over Chinese mechanische inventies, windmolens, voertuigen en navigatie. Hij 

stelde tevens nog eens zijn vragen over het maken van papier en de verbouw van zijdeplanten. 

Ook de enthousiaste Jartoux stuurde echter al snel geen brieven meer op vanwege andere 
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verplichtingen. Zo bracht hij in 1708 als geograaf van de keizer samen met onder andere 

Bouvet een noordelijk deel van het rijk in kaart. Zijn beschrijving van een Koreaanse 

gemberwortel die hij tijdens deze expeditie had bestudeerd, zou in Europa zonder tussenkomst 

van Leibniz gepubliceerd worden.
674

  

 De Fontaney en De Visdelou leverden zoals Bouvet aangekondigd had wèl een 

bijdrage aan de kennisuitwisseling. Leibniz was degene die de correspondentie met hen 

begon. De Fontaney, die net als Bouvet tijdelijk in Europa was, had voor de geleerde een brief 

van Bouvet meegebracht. Toen De Fontaney na enkele maanden in 1701 met acht andere 

Franse jezuïeten weer terugkeerde naar China, bedankte Leibniz hem hartelijk voor de brief 

van Bouvet en stelde hem vragen die hij ook aan Grimaldi gesteld had.
675

 Zo werd ook De 

Fontaney om zijn mening gevraagd over de kaart van Witsen en vroeg Leibniz of hij een 

Chinees mee kon nemen die in Europa voor vertalingen kon zorgen.
676

 Vier jaar later 

herhaalde Leibniz zijn vragen over geografie, talen, mechanica en productiewijzen, maar De 

Fontaney was inmiddels als procureur in 1703 alweer naar Europa vertrokken.
677

 Toen hij 

rector was geworden van het college in La Flèche beantwoordde hij nog de vragen over 

geografie en de taal. Het was volgens hem voor het onderzoeken van de kunsten noodzakelijk 

om de taal te leren.
678

 Leibniz benadrukte hierop nog eens dat het wenselijk was dat bekwame 

Chinezen naar Europa zouden komen. Aangezien rondom China en in Batavia vele Chinezen 

leefden, zou de Chinese keizer hier vast geen probleem mee hebben, meende Leibniz.
679

 Van 

de oude De Fontaney kwam echter geen reactie meer. 

De Visdelou had sinds de taakverdeling van Bouvet nog niets aan Leibniz 

gerapporteerd over de Chinese taal en literatuur. Leibniz had inmiddels van De Fontaney 

vernomen dat de heer Henry Sloane, de secretaris van de Royal Society, een briefwisseling 

wilde beginnen met de Franse jezuïet Claude De Visdelou. De Fontaney had ‘pour lier 

entièrement ce commerce’ brieven van De Visdelou bij Sloane achtergelaten.
680

 Leibniz 

schreef De Fontaney een maand later dat Sloane tot zijn vriendenkring behoorde, en dat een 

briefwisseling tussen Sloane en De Visdelou hem zeer zou bevallen.
681

 Wanneer De Visdelou 

de briefwisseling zou beginnen, hoopte Leibniz door middel van zijn jarenlange relatie met de 

Royal Society aan deze kennisuitwisseling te mogen deelnemen. De correspondentie tussen 

de Visdelou en de Engelse geleerde zou echter om onbekende redenen niet plaatsvinden. In 

1705 schreef Leibniz wèl een brief aan De Visdelou waarin hij twee thema’s aansneed.
682

 Om 

te beginnen vroeg Leibniz om kennis over de Chinese taal. Hij was al lange tijd op zoek naar 

Chinees-Europese woordenboeken.
683

 Hoewel ze volgens Bouvet niet bestonden in China, 
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had Leibniz wel eens woordenboeken Chinees-Spaans en Chinees-Vlaams gezien.
684

 Deze 

woordenboeken moesten ook te vinden zijn in China, in de Filippijnen en andere buurlanden, 

meende Leibniz. Ook vermoedde hij dat de Portugezen deze notities verstopten voor de 

Franse jezuïeten.
685

 De jezuïeten van de Portugese missie hadden zelf echter eveneens moeite 

om toegang te krijgen tot de Chinese taal, en hadden een achterstand in vergelijking met de 

Spaanse dominicanen en franciscanen die in Manilla tussen de Fujianese Chinezen hun 

educatie genoten.
686

 Leibniz verzocht De Visdelou ook om een oude Chinese tekst te 

ontcijferen die op een Siberische spiegel aangetroffen was. Dit onderwerp werd tevens door 

Nicolaes Witsen onderzocht en zal in de volgende paragraaf besproken worden.  

De Visdelou raakte in China echter verwikkeld in de ritenstrijd tussen de jezuïeten en 

de pauselijke gezant De Tournon.
687

 Hij koos partij voor de Propaganda Fide en vertrok naar 

de Franse missie in India, in Pondicherry. Hier ontving hij in 1713 pas de brief van Leibniz. 

Via de missionarissen van de Missions Étrangères in India en Parijs stuurde De Visdelou 

alsnog een brief met puntsgewijze antwoorden naar Leibniz. Deze brief werd echter niet door 

deze missionarissen aan hem overhandigd.
688

  

Bouvet wist enkele Chinese boeken te bestuderen maar besteedde de meeste tijd aan 

het missiewerk. De Fontaney voorzag Leibniz als reizende procureur van enkele antwoorden, 

maar kon verder niet veel meer voor hem betekenen. De Visdelou was in staat om jaren later 

op een andere locatie (en in een andere hoedanigheid) vragen te beantwoorden, maar had 

tijdens zijn verblijf in China de aandacht op de missie gericht. Het missiewerk vereiste 

klaarblijkelijk zoveel tijd dat de vragen van Leibniz maar met moeite beantwoord werden. De 

vragenlijst leek een vruchtbare aansturing van de verzameling van kennis te zijn, maar was dit 

niet altijd. Ook andere belangstellenden stelden namelijk vragenlijstjes op, die zij via Leibniz 

bij Bouvet afleverden, en ook op deze vragenlijsten volgden niet veel antwoorden.  

 

Het ‘bureau d’adresse’ van Leibniz: vragen zonder antwoorden 

Leibniz had sinds de aanvang van zijn correspondentie met de jezuïeten het bordje met de 

tekst ‘Bureau d’adresse pour la Chine’ boven zijn deur gehangen.
689

 Een Poolse jezuïet en 

enkele geïnteresseerden die net als Leibniz een grote belangstelling hadden voor de Chinese 

beschaving stelden dan ook via Leibniz vragen over China. Deze vragenlijstjes waren steeds 

gericht aan Bouvet. Het ‘bureau d’adresse’ van Leibniz was in deze periode dus letterlijk een 

‘informatiebalie’ waarbij het vragenlijstje de manier was waarop de kennisuitwisseling 

gestalte kreeg. 

Toen de correspondentie tussen Leibniz en Bouvet in 1697 begon, haakte ook een 

Poolse jezuïet in op hun kennisuitwisseling. Adam Kochanski die als wiskundige werkzaam 

was aan het hof van de Poolse koning Jan III Sobieski stuurde Leibniz nog in hetzelfde jaar 

een vragenlijst die Leibniz door moest geven aan Bouvet. Kochanski had Leibniz jaren eerder 
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leren kennen aan het hof van Mainz en was in 1692 betrokken geraakt bij de correspondentie 

tussen Leibniz en Grimaldi. Toen Grimaldi rond die tijd op zijn reis naar China in Warschau 

een bezoek bracht aan koning Sobieski en Kochanski, had hij met hen over de Chinese taal en 

thee gesproken. Bij zijn vertrek naar Isfahan had Grimaldi van de koning een 

aanbevelingsbrief meegekregen voor de Perzische sjah.
690

 Kochanski had Leibniz op de 

hoogte gebracht van deze aanbevelingsbrief, die de weg naar China via Warschau en Perzië 

mogelijk maakte. Leibniz had hierop in 1692 de eerder genoemde brief aan Grimaldi in Perzië 

niet alleen naar Pelisson, maar ook naar Kochanski gestuurd.
691

 Het contact tussen Leibniz en 

Kochanski bestond vijf jaar later nog steeds, waarmee Leibniz dus zelfs als tussenpersoon 

optrad in de briefwisseling tussen jezuïeten onderling. 

De lijst van zesentwintig vragen van Kochanski was net zo divers als die van Leibniz. 

De meeste vragen hadden betrekking op proto-sinologie en technieken. Kochanski wilde 

diverse productiewijzen leren kennen, zoals het maken van verfsoorten, porselein, leer, glas 

en rijstwijn. Verder werden nog vier vragen gesteld over de natuurhistorie, en een vraag over 

astronomie, geografie, geneeskunde, en Chinese alchemie. Het was echter niet Bouvet die 

antwoorden formuleerde. Hij had namelijk Le Gobien, de secretaris van het college van de 

jezuïeten in Parijs, belast met de beantwoording van de vragen. Deze stuurde – weer via 

Leibniz – een jaar later een groot aantal antwoorden op naar Kochanski over taal, literatuur, 

chronologie, de kompasnaald, porselein, glas, thee, vogels, en onsterfelijkheid.
692

 Le Gobien 

deelde bovendien Kochanski mee dat hij met het grootste plezier ook Duitse en Poolse 

jezuïeten met de Franse jezuïeten naar China zou willen zenden.
693

 Bouvet zou zelf geen 

bijdrage leveren aan de beantwoording van de vragen. Wel kondigde hij via Leibniz in een 

brief aan Kochanski aan dat andere jezuïeten nieuwe vragen van hem en zijn vrienden zouden 

beantwoorden.
694

 Toen Kochanski in 1700 stierf, verzocht Leibniz Bouvet om de antwoorden 

op Kochanski’s vragen naar hem toe te sturen.
695

 Bouvet beloofde dit te zullen doen, maar 

Leibniz ontving van Bouvet geen antwoorden meer.
696

 Leibniz bracht dus Poolse en Franse 

jezuïeten met elkaar in contact. Door de dood van Kochanski en de drukke werkzaamheden 

van Bouvet kwam hierop echter geen vervolg.  

Bouvet werd via Leibniz tevens een vraagbaak voor andere geïnteresseerden in 

Europa. Zo ontving Leibniz in 1698 van de Zweedse taalkundige Johan Gabriel Sparwenfeld 

een vragenlijst die gericht was aan Bouvet. De lijst was opgesteld door de Zweedse oriëntalist 

en koninklijke bibliothecaris Gustaf Lillieblad. Leibniz had de brief met vragen doorgestuurd 

naar Parijs, waar Bouvet echter net naar China vertrokken was. Procureur Le Gobien 

ontfermde zich toen opnieuw over de beantwoording van de vragen, en stuurde een brief met 

antwoorden via Leibniz terug aan Sparwenfeld.
697

 Het was niet zo dat Sparwenfeld door 

bemiddeling van Leibniz voor het eerst in contact kwam met jezuïeten. Zo had de taalkundige 

tijdens een diplomatieke reis in 1689 al eens de Zuid-Nederlandse jezuïet Daniel Papebroek in 

Antwerpen ontmoet, en had hij in Madrid samen met de jezuïet Couplet en zijn Chinese 
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bediende negen maanden in het jezuïetencollege gelogeerd.
698

 De contacten tussen 

geïnteresseerden en jezuïeten bestonden dus vaak al. Het meegeven van een vragenlijstje was 

echter een nieuw fenomeen, dat mogelijk gemaakt werd door de correspondentie tussen 

Leibniz en Bouvet. 

Ook Lucas Schröck, de directeur van de Academia Leopoldina, maakte gebruik van 

hun briefwisseling.
699

 Hij stelde in 1698 een vragenlijst op die gericht was aan Bouvet, en die 

doorgegeven moest worden aan Andreas Cleyer, de VOC-chirurg in Batavia.
700

 Deze lijst, die 

ongeveer een tiental vragen bevatte over onder andere muskusdieren en andere dieren met 

geneeskrachtige eigenschappen, stuurde hij op naar Leibniz. Bouvet nam de lijst dit keer zelf 

mee, en beloofde de brief te kopiëren en deze onderweg naar China in Batavia te 

overhandigen aan Cleyer.
701

 Ook ditmaal hield Bouvet zich met andere zaken bezig dan de 

beantwoording van deze vragen. Cleyer voorzag de geleerde overigens evenmin nog van 

antwoorden, aangezien hij rond deze tijd stierf.  

De correspondentie tussen Leibniz en Bouvet was in de ogen van enkele jezuïeten en 

geïnteresseerden kortom een veelbelovende bron van informatie. Bouvet droeg echter nooit in 

eigen persoon bij aan een beantwoording ervan. De antwoorden die alle betrokken jezuïeten 

formuleerden op de verschillende vragenlijstjes van de geïnteresseerden waren dus 

bescheiden in omvang. De eerste jaren werden hun waarnemingen bovendien maar in 

beperkte mate behandeld in publicaties van geïnteresseerden. Het grootste deel publiceerden 

de jezuïeten zelf. In hoeverre dit iets zei over de receptie van hun werk in de Republiek der 

Letteren, wordt nu besproken. 

 

De reputatie van de jezuïeten 

De koninklijke academie van Parijs die de eerste vragenlijst had opgesteld, nam in 1699 en 

1701 alleen de astronomische en geografische metingen van De Fontaney op in de Mémoires 

de l’Académie des sciences en de Histoire de l’Académie des sciences. Leibniz gaf alleen het 

portret dat Bouvet geschetst had van keizer Kangxi weer in zijn werk Novissima Sinica. De 

meeste waarnemingen en traktaten gaven de jezuïeten dan ook zelf uit. De informatieve brief 

van Laureati verscheen in de Lettres édifiantes et curieuses, en observaties van De Fontaney, 

Le Comte, Gerbillon en De Visdelou verschenen behalve in de Lettres édifiantes et curieuses 

ook in de Welt-Bott en Le Comte’s Nouveaux Mémoires. In Parijs gaven de jezuïeten Thomas 

Gouye en Etienne Souciet in 1688 en 1692 de Observations uit, die diverse waarnemingen 

van Franse jezuïeten bevatte. Deze verschillende uitgaven geven aan hoezeer de jezuïeten het 

propageren van hun activiteiten in China serieus namen.  

 Dat de kennis over China vooral door henzelf gepubliceerd werd, betekende niet dat 

het werk van de jezuïeten niet gewaardeerd werd.
702

 Leibniz was in elk geval zo onder de 
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indruk van de kennis van Grimaldi, dat hij hem jarenlang bleef aansporen om kennis over 

China op te sturen.
703

 Ook had Leibniz zoals we gezien hebben zelf het initiatief genomen om 

een briefwisseling te beginnen met de Franse jezuïeten De Fontaney en De Visdelou. De 

Fontaney zou de enige geweest zijn van de ‘mathématiciens du roi’ die door geleerden in 

Parijs als een gelijkwaardige collega werd beschouwd.
704

 De Visdelou had juist bij de 

secretaris va de Royal Society Sloane indruk gemaakt. Zij genoten dan ook veel aanzien bij de 

Duitse geleerde. 

 We zagen dat de geleerde Schröck behalve Bouvet ook de VOC-dienaar Cleyer had 

ingeschakeld. Bouvet was bovendien bereid om Cleyer in Batavia een brief te overhandigen. 

Mogelijk had Bouvet dus nog steeds contact met mensen in Batavia, zoals de predikant Sas. 

Zoals we zagen in Hoofdstuk 2 hadden Bouvet en de andere ‘mathématiciens du roi’ in 

Batavia in 1685 op goede voet gestaan met gouverneur-generaal Camphuys en de predikant 

Sas. Leibniz kon door middel van zijn correspondentie met Bouvet gebruik maken van deze 

behulpzaamheid van VOC-dienaren in Batavia. In de ogen van Leibniz waren VOC-dienaren 

bovendien zoals we zagen geschikte tussenpersonen. Degene die in direct contact met hen 

stond, was VOC-bewindhebber Witsen. Met hem onderhield Leibniz jarenlang een 

briefwisseling. Toch zouden Witsen en VOC-dienaren in Batavia slechts een ondergeschikte 

rol spelen in de uitwisseling van kennis over China. 

 

Het netwerk van Witsen  

 

Witsen zette een ‘wereldwijd onderzoek’ op touw waaraan informanten in Europa en Azië 

deelnamen.
705

 Hij onderhield contact met geleerden, botanici, gezanten, residenten, 

bibliothecarissen, én jezuïeten in Europa en Azië. Ook stuurde hij functionarissen, handelaren 

en Chinezen in Batavia verzoeken om kennis op te sturen. Hij was dus een spilfiguur in een 

internationaal netwerk, en had zodoende al jaren toegang tot kennis over China.
706

  

 

Leverancier voor Cuper 

De geleerde burgemeester van Deventer Gisbert Cuper was een goede vriend van hem en 

maakte veel gebruik van de diensten van Witsen. Cuper is wel de ‘secretaris van de Republiek 

der Letteren’ genoemd.
707

 Hij had als correspondent van Pierre Bayle een rol gespeeld in de 

aankondiging van Witsen’s kaart in de Nouvelles de la République des Lettres waarvan Bayle 

redacteur was.
708

 Hiermee droeg Cuper bij aan de bekendheid van Witsen onder geleerden in 

Europa.
709

 Witsen was voor Cuper op zijn beurt een belangrijke bron van informatie en een 

bijzondere bemiddelaar. Geen VOC-gezaghebber had zich tot dan toe zo ingezet voor de 

verzameling van kennis als Witsen. Cuper sprong dan ook zorgvuldig om met de openheid 

van Witsen, die niet vanzelfsprekend was voor een bewindhebber van een monopolistische 
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handelscompagnie. Zo vroeg Cuper Witsen altijd om toestemming om Witsen’s kennis voor 

te leggen aan geleerden in Berlijn en Parijs.
710

  

Cuper bestelde Chinese boeken bij Witsen, waarop Witsen correspondenten, collega’s 

en Chinezen in Batavia inschakelde, die hem de Chinese boeken via VOC-schepen 

bezorgden.
711

 ‘Sinese boeken sijn hier niet te bekomen’, schreef Witsen in 1712 in 

Amsterdam, ‘maar ik wil se wel van Batavia ontbieden’.
712

 Een van zijn vrienden had ‘niets 

van het opgegeven’ kunnen vinden. Hoewel hij ‘bij alle Sinesen gevraegt’ had, had niemand 

het gewenste materiaal in bezit.
713

 Uiteindelijk werd de levering verzorgd door een lid van de 

Hoge Regering. Witsen had hiertoe ‘klijnigheden’ aan de Raad van Indië aangeboden. De 

leden van deze raad bestonden volgens Witsen namelijk ‘veeltijts uyt matrosen of soldaeten 

en weten van de studie of europiaensche geleertheyt meestijts niets’.
714

 Ook was bij deze 

boekbestelling een predikant betrokken die niet bij de missionarissen bekend stond als 

tussenpersoon, zoals het geval was met de in Hoofdstuk 3 genoemde predikanten Sas en 

Thornton. Cuper wisselde namelijk boeken uit met de predikant Petrus van der Vorm, die 

tussen 1698 en 1731 in Batavia werkzaam was. Hij moet zijn collega’s Sas en Thornton in 

deze periode gekend hebben, maar het is niet bekend of ook hij met de jezuïeten in China 

samenwerkte.
715

 Een enkele keer waren boeken die Witsen voor Cuper bestelde voor een 

‘heer tot Venetië’ bestemd, waarmee Louis Bourguet bedoeld zou zijn, een Franse handelaar 

die een historisch werk over China schreef.
716

 Witsen was dus ook leverancier voor andere 

leden van de Republiek der Letteren. 

In 1705 vroeg Cuper Witsen zelfs om hulp bij de ontcijfering van een Chinese tekst op 

‘enen oude Staele Spiegel’ die in Siberië was gevonden. Witsen had de tekst uit Rusland 

ontvangen, en had een afbeelding en een vertaling in de tweede versie van Noord en Oost 

Tartarye laten afdrukken. De vertaling was ‘ten besten doenlyk’ in 1704 vervaardigd in 

Batavia. Cuper wenste nu een nieuwe vertaling van de Siberische spiegel te krijgen. Hierop 

boorde Witsen verschillende kanalen aan om aan het verzoek te voldoen. Hij had allereerst de 

spiegel naar jezuïeten in Rome gestuurd en hen gevraagd ‘…. of sij de characters konden 

uytleggen, nimant was die het konde doen, self die lange jaeren in Sina hadden gewoont, 

bekenden sulx niet te konnen doen, alleen dagt hen het gebroken Sinees te syn’. Toen bleek 

dat zij niet in staat waren de Chinese tekst te vertalen, schakelde Witsen Chinezen in Batavia 

in: ‘ik sont het dan na batavia alwaer meer als tienduisent Sinesen sijn, ... onse bataviasche 

Sinesen ... konnen het niet lesen, het kan egter wel sijn dat het out Sinees is, dat die luyden 

niet verstaen, omdat sij vlugtelingen sijn van de stranden en voorijlanden van sina, 

uytgeweken omdat weygeren hun haer op de tartersche wijse te doen scheren’.
717

 Vervolgens 

droeg de gouverneur-generaal bij aan het vinden van een vertaler van de Chinese tekst:  
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‘dog de generael dede het overbrengen na Sina om aen geleerde Sinesen te vertonen, 

en die explicatie te versoeken, so als geschiede, de schotel is dan gemaekt voor 

agtienhondert jaer, en het is sekerlijk out Sinees, nu meest onbekent.’
718

 

 

De door Witsen genoemde ‘generael’ was de gouverneur-generaal Joan Van Hoorn, die vaker 

betrokken was bij de doorgifte van kennis over China. In Batavia oefende hij tussen 1704 en 

1709 zijn functie uit en correspondeerde met Witsen over koffiecultuur.
719

 Ook had Van 

Hoorn als jongeman deelgenomen aan het gezantschap van 1666 en had hij het gezantschap 

van 1686 mede georganiseerd. Toen hij teruggekeerd was naar de Republiek, was hij dan ook 

bereid om Witsen ‘communicatie van veel dingen uyt Sina [te] geven’. Hij stierf echter 

voordat deze overdracht plaats kon vinden.
720

 Wel deelde een Chinese dokter, Tibitsia, die 

met Van Hoorn was meegereisd tijdens zijn korte verblijf nog wat Chinese kennis met 

Witsen. De dokter overhandigde Witsen tekeningen van de polsleer en sprak met hem over 

een Chinese tekst.
721

 Toen de Chinees terugreisde naar China, schreef hij Witsen brieven 

vanuit de Kaap en Ceylon, waarop Witsen hem verzocht om een Chinees werk te versturen. 

Het is niet bekend in hoeverre deze uitwisseling werd voortgezet. 

 

Witsen en missionarissen  

Cuper vroeg Witsen in 1706 ook om twee Zuid-Nederlandse missionarissen naar Azië te 

vervoeren. Witsen wilde het verzoek graag inwilligen, maar was op dat moment niet in staat 

zich met de zaken van de VOC bezig te houden. Hij beloofde Cuper zijn best te doen om te 

helpen als hij dat zou kunnen. Cuper en Witsen droegen dus samen ook wel eens bij aan de 

logistiek van Zuid-Nederlandse geestelijken. Witsen noemde de geestelijken niet bij naam, 

maar voegde toe dat de betreffende geestelijken ‘ons aengenamer sijn als enige andere’.
722

 

Witsen doelde hiermee mogelijk op missionarissen die namens de Propaganda Fide werkten. 

Witsen en Cuper zouden zich namelijk in 1708 tot een in hun ogen erudiete man richten, 

Gulielmus Fabri, die onder gezag van de paus als tussenpersoon leek op te treden in de 

communicatie met Azië. Hoewel in de Republiek de ‘missionarissen van de Roomse zetel 

waren aangetekend met zwarte kool’, werd deze man door Cuper om zijn grote ijver 

aangeprezen om werken te verzenden. Witsen had hem aanbevelingsbrieven overhandigd 

voor de autoriteiten in Batavia en Kaap de Goede Hoop. Een samenwerking tussen VOC-

dienaren en een missionaris van de Propaganda Fide zou bovendien passen in het beeld dat in 

Hoofdstuk 3 geschetst is van de samenwerking tussen hen in Batavia.
723
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 Witsen kon ook de jezuïeten bedoeld hebben die in zijn ogen geleerd waren. Zo 

schreef hij aan Cuper: ‘... onder de paters jesuiten vint men geleerde luyden’.
724

 Bovendien 

zagen we dat Witsen jezuïeten raadpleegde, die na hun verblijf in China in Rome verbleven. 

Witsen had zich al eerder gericht tot jezuïeten. Hij had in 1683 Couplet ontmoet in 

Amsterdam waarbij Couplet hem onder andere Chinese atlassen had laten zien.
725

 Ook 

Grimaldi was mogelijk gedurende langere tijd een informatiebron voor Witsen. Ontmoetingen 

met Grimaldi waren zoals we in Hoofdstuk 2 zagen door VOC-dienaren beschreven in 

generale missiven die Witsen als bewindhebber onder ogen kreeg. Hij ontving mogelijk een 

brief van Grimaldi, aangezien Witsen een fragment uit een brief verwerkte in zijn boek dat 

was ‘verhaalt door Jezuïeten en in ’t bijzonder Grimaldi.
726

 Grimaldi had bovendien brieven 

gewisseld met Müller, waarmee Witsen eveneens gecorrespondeerd had, en maakte dus deel 

uit van een zelfde netwerk van geïnteresseerden in Europa.
727

 Witsen wisselde ook kennis uit 

met enkele Franse jezuïeten in Parijs. Hij vermeldde namelijk trots dat hij zijn kaart aan de 

jezuïeten in Parijs had gestuurd vóórdat de jezuïet Louis Le Comte, die ook een kaart zou 

maken van China, überhaupt in Azië gearriveerd was.
728

 Mogelijk was de uitgever en jezuïet 

Le Gobien één van deze jezuïeten, aangezien hij in Noord en Oost Tartarye door Witsen als 

bron genoemd werd.  

Aan het netwerk van Witsen namen dus geleerden, VOC-dienaren en missionarissen 

deel, die elkaar soms van dienst waren. Witsen was daarentegen ondanks zijn functie van 

leverancier en adviseur voor Leibniz een marginale figuur. 

 

De correspondentie tussen Witsen en Leibniz 

Leibniz beschouwde Witsen door zijn goede contact met tsaar Peter de Grote als een nuttige 

bemiddelaar tussen Europa en Rusland. Ook had Witsen’s kennis van zaken zijn aandacht 

getrokken. Witsen had een werk geschreven over de scheepsbouw, dat een standaardwerk 

werd onder geleerden. Zo verwees Leibniz in zijn eigen werk naar Witsen’s beschrijving van 

Chinese ankers, stuurmannen en aantallen schepen, die gebaseerd was op een deelnemer van 

een Nederlands gezantschap.
729

 Witsen was bovendien een kenner van Rusland en Tartarije, 

en zijn kaart van deze regio had zoals we zagen de interesse van Leibniz gewekt. Witsen 

stuurde deze kaart, die niet in de winkels verkrijgbaar was, in 1694 persoonlijk op aan 

Leibniz, waarna zij enkele decennia met elkaar zouden corresponderen.  

Leibniz leek echter niet zeer toegewijd te zijn aan de correspondentie met Witsen. De 

briefwisseling vertoonde lange onderbrekingen en werd steeds door een toevallige samenloop 

van omstandigheden weer opgepakt.
730

 Witsen leek hierbij van grotere informatieve waarde te 

zijn voor Leibniz dan andersom. De VOC-bewindhebber verzamelde op verzoek van de 

geleerde ‘onze vaders’ in diverse Aziatische talen, en beantwoordde zijn vragen over politieke 

ontwikkelingen in Rusland en China.
731

 Zo beschreef Witsen een Russische gemeenschap van 

deserteurs en krijgsgevangenen die in een wijk in Peking enige vrijheid genoten. Deze Russen 

zouden voor de keizer werken als ruiters, maakten theater en verkochten levenswater.
732

 

Leibniz had hem ook gevraagd of Witsen iets kon vertellen over de situatie op Kaap de Goede 

Hoop, aangezien een Franse vriend van Leibniz die een kenner was van tuinen en 
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natuurhistorie, zich hier zou willen vestigen.
733

 Witsen gaf op deze vraag om onbekende 

redenen geen antwoord. Witsen was degene die in 1712 voor het laatst een brief schreef, 

waarop hij geen antwoord meer ontving.  

Leibniz en Witsen wisselden bovendien verbazend weinig kennis uit over China. Ook 

bestelde Leibniz voor zover bekend geen Chinese boeken via Witsen en zijn contacten in 

Batavia. Hij moet zeker op de hoogte geweest zijn van deze mogelijkheid, aangezien hij ten 

tijde van zijn correspondentie met Witsen contact had met enkele geïnteresseerden die ‘klant’ 

waren bij Witsen. Zo correspondeerde Leibniz zoals we zagen met Cuper. Ook hadden zowel 

Leibniz als Witsen de bibliothecaris Andreas Müller goed gekend, die voor de keurvorst 

Friedrich Wilhelm in Berlijn werkte. Müller, die in 1694 gestorven was, had in de 1660er 

jaren met Witsen in Leiden gestudeerd en wisselde zijn leven lang kennis met Witsen uit. Een 

deel van deze kennis verwerkte Witsen in zijn Noord en Oost Tartarye. Witsen had op zijn 

beurt voor Müller jarenlang ‘seer vele Sinesche boeken’ uit Batavia laten overkomen.
734

 

Leibniz maakte zelfs geen gebruik van de diensten van Witsen toen hij net als Cuper de 

Chinese spiegel wilde ontcijferen. Hij had in 1705 van Cuper de kopergravure ontvangen, en 

om te onderzoeken of de tekens Chinees of ‘Tartaars’ waren, had Leibniz een kopie van de 

tekst opgestuurd naar de jezuïet De Visdelou.
735

 Deze kopie kwam pas in 1713 aan bij De 

Visdelou, die in het volgende jaar een bondig antwoord gaf: de tekens waren zonder twijfel 

Chinees maar velen waren hem onbekend.
736

 Wanneer we kijken naar de resultaten van het 

onderzoek van Witsen, komt naar voren dat Witsen veel sneller in het bezit was gekomen van 

de vertaling dan Leibniz. Dit was te danken geweest aan de vitale verbinding die bestond 

tussen Chinezen, de gouverneur-generaal in Batavia en zichzelf. Ook was de datering van de 

spiegel preciezer dan die van De Visdelou.
737

 Het kanaal van de VOC-gezaghebbers was in 

dit geval dus veel gunstiger geweest dan het kanaal van de jezuïeten.  

De Chinezen met wie VOC-dienaren in Batavia contact onderhielden, hadden dus als 

de ‘levende woordenboeken’ kunnen optreden waar Leibniz behoefte aan had.
738

 Hoewel 

Witsen weer met deze tussenpersonen in contact stond, speelde hij in de kennisverzameling 

van Leibniz geen rol van belang. Had dit soms te maken met het aanzien van Witsen? 

 

De reputatie van Witsen 

Leibniz leek minder respect te hebben voor VOC-bewindhebber Witsen, dan voor de 

jezuïeten met wie hij correspondeerde. Hoewel de correspondentie jarenlang bleef bestaan, 

waren de jarenlange onderbrekingen een teken van een wisselvallige belangstelling. Leibniz 

schreef de jezuïeten immers juist jaarlijks brieven. Witsen werd bovendien in brieven van 

Leibniz aan anderen nooit bij naam genoemd, terwijl de geleerde de jezuïeten altijd bij naam 

noemde. Dit wekt toch wel enige verbazing, aangezien Witsen lid was van de Royal Society, 

en de meeste jezuïeten met wie Leibniz correspondeerde niet een dergelijk lidmaatschap 

bezaten.
739

 Leibniz was in zijn brieven aan Witsen zelf overigens heel beleefd. Zo schreef hij 

hem dat hij hoopte dat ‘mensen zoals Witsen en Hudde’, beiden burgemeesters van 

Amsterdam en liefhebbers van wetenschap, nog enkele grote werken zouden publiceren, over 
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onder meer de zeevaart.
740

 Witsen schreef terug dat hij het in zijn politieke functie te druk had 

om de nieuwste boeken over zeevaart te lezen.
741

  

Er is gewezen op de verschillende belangen van Leibniz en Witsen, waardoor de 

briefwisseling nooit innig werd. Leibniz had grote culturele plannen, die hij met ongeduld 

probeerde uit te voeren. Witsen was weliswaar een liefhebber van kennis maar had als 

bestuurder en als VOC-bewindhebber ook politieke en economische belangen.
742

  

Witsen was bovendien terughoudend geworden in het delen van zijn kennis. Tot zijn 

ergernis had de Franse bibliothecaris Melchisédech Thévenot zijn aantekeningen van een reis 

uitgegeven zonder Witsen’s naam te vermelden.
743

 Daarom had Witsen vervolgens geweigerd 

om zijn aantekeningen op te sturen aan de Franse geograaf Guillaume Delisle, die deze wilde 

gebruiken om een kaart aan te vullen.
744

 Ook had hij de eerste versie van zijn vertaling van de 

spiegel niet met anderen willen delen voordat zijn boek uitgegeven was. Zo hoopte hij te 

voorkomen dat ook ‘de geleerden in Duytsland, tot Londen en Parijs, het zelve aenstonts in 

haere journaelen op hun eugen naem aent licht souden geven’, zo schreef hij aan Cuper.
745

 

Witsen was vooral bereid kennis te delen met zijn vriend en landgenoot Cuper. Mogelijk bood 

hij daarom niet aan om voor Leibniz Chinese boeken of vertalingen via VOC-dienaren te 

bemachtigen. Leibniz, die de geleerden Thévenot en Delisle goed kende, en openheid van 

kennis bepleitte, kon begrijpelijkerwijs op zijn beurt weinig met de terughoudendheid van 

deze correspondent.
746

 

 

4.2 Dentrecolles en Parrenin: van missiewerk naar kennisverwerving 

 

Dentrecolles en Parrenin behoorden tot de tweede lichting Franse jezuïeten die de net 

opgerichte Franse missie kwam versterken. Rond 1700 bestond deze inmiddels uit ongeveer 

vijfentwintig Franse jezuïeten. Dentrecolles verwierf in zijn tijd onder andere bekendheid 

door zijn traktaat over de productie van porselein en Parrenin stond bekend om zijn goede 

contact met opeenvolgende Chinese keizers.  

In de eerste sectie worden de werkzaamheden van Dentrecolles en Parrenin belicht in 

de periode waarin zij nog geen contact hadden met Europese geïnteresseerden. Zij hadden 

toen hun handen vol aan het onderhoud van de verzwakkende missie. In de volgende sectie 

wordt gekeken in hoeverre de verslechterende positie de verwerving van kennis bemoeilijkte. 

Ten slotte wordt de ontvangst van hun werk in Frankrijk onder de loep genomen, waar de 

Jezuïetenorde steeds meer in opspraak raakte.  

 

Onderhoud van de missie 

 

Dentrecolles en Parrenin waren beiden door Bouvet uitgekozen voor de missie in China, en 

kwamen er ongeveer op hetzelfde moment aan. Dentrecolles kwam op vijfendertigjarige 

leeftijd in 1699 aan in Amoij aan de kust van China.
747

 Een deel van de reis had hij via 

Madras afgelegd, waar de jezuïet en apotheker Bernard de Rodes zich bij hem had 

aangesloten. Dentrecolles leerde de Chinese taal snel en richtte spoedig een missiepost op in 

de provincie Jiangxi. Hier was hij tussen 1707 en 1719 ‘supérieur général’ en schreef hij zijn 
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eerste stukken over Chinese kennis. Na 1719 verbleef Dentrecolles tot aan zijn dood in 1741 

in Peking. 

 Parrenin kwam op de leeftijd van drieëndertig jaar aan in China, samen met Bouvet en 

negen andere Franse jezuïeten.
748

 Hij werd dankzij zijn expertise op onder meer het gebied 

van geografie, botanie, anatomie en geneeskunde een belangrijke dienaar van keizer Kangxi. 

De keizer bood Parrenin Chinese leermeesters aan, waardoor Parrenin zich binnen korte tijd 

kon uitdrukken in zowel het Chinees als het Tartaars.
749

 Parrenin zou vervolgens voor Kangxi, 

Yongzheng en Qianlong als tolk optreden tussen Chinese functionarissen en Europese en 

Russische gezanten. Toen keizer Yongzheng in 1729 een Latijnse school oprichtte om jonge 

Mandsjoe studenten op te leiden tot tolk, stelde hij Parrenin als voorzitter aan.
750

 Net als 

Dentrecolles verbleef Parrenin tot aan zijn dood in 1741 in Peking. 

Dentrecolles en Parrenin verzamelden jarenlang geen kennis over China.
751

 

Dentrecolles schreef pas in 1712 zijn eerste traktaat over porselein, en Parrenin verzamelde 

weliswaar kennis tijdens zijn reizen met de keizer, maar stuurde pas in 1723 materiaal op naar 

Frankrijk. Hun geringe kennisverzameling past in het beeld dat historica Florence Hsia 

geschetst heeft van de activiteiten van Franse jezuïeten die tussen circa 1685 en 1729 kennis 

verzamelden over China. Zij sprak van een ‘verloop’ in het onderzoek van de Franse jezuïeten 

in China, en baseerde haar bevindingen op de inhoud van drie publicaties, de Observations, 

waarin waarnemingen van Franse jezuïeten waren verzameld. Terwijl de Observations uit 

1688 en 1692 een grote hoeveelheid astronomische en natuurhistorische observaties bevatten, 

waren in de Observations uit 1729 slechts negen astronomische observaties, en enkele andere 

metingen te vinden.
752

 De verklaring voor deze afname vond Hsia in de gelijktijdige afname 

van de betrokkenheid van de jezuïet De Fontaney, de jezuïet en uitgever Thomas Gouye, en 

de secretaris van de koninklijke academie Bernard Le Bovier de Fontenelle.
753

  

De verminderde betrokkenheid van deze personen had ongetwijfeld enige invloed op 

de kennisverzameling. De jezuïet De Fontaney die veel astronomische expertise bezat, verliet 

de missie in China in 1704 waardoor een groot gat ontstond in de kennisuitwisseling. De 

jezuïeten werden vanwege hun astronomische expertise uitgekozen voor het onderzoek in 

China, en De Fontaney had dan ook de sterkste band met de astronomen in Parijs. De 

Fontaney had tevens het meeste bijgedragen aan de inhoud van de Observations. De jezuïet 

Gouye trok zich rond deze tijd eveneens terug. Hij had de Observations van 1688 en 1692 

geredigeerd en uitgegeven, en had de kennisuitwisseling tussen Franse jezuïeten en de 

koninklijke academie gecoördineerd.
754

 De vraag die hier gesteld kan worden, is waarom 
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procureur Verjus in deze kennisuitwisseling geen rol speelde. Tot zijn dood in 1706 had 

Verjus immers wel een centrale rol gespeeld in de kennisuitwisseling met Leibniz. Bovendien 

zou procureur Orry jaren later wèl een contactpersoon zijn voor Franse academici. Hij 

overhandigde enkele monsters van porselein die Dentrecolles hem had opgestuurd, aan de 

geleerde René-Antoine Ferchault de Réaumur.
755

 Ten slotte had volgens Hsia in de twintiger 

jaren de secretaris van de koninklijke academie De Fontenelle zijn belangstelling verloren 

voor het onderzoek van de Franse jezuïeten in China. Zij ontvingen van hem al twintig jaar 

nauwelijks meer materiaal uit Parijs voor het doen van hun astronomische observaties. De 

verzameling die Parrenin in 1723 opstuurde in de hoop contact met de academie te kunnen 

herstellen, werd bovendien door Fontenelle maar matig bevonden.
756

  

Het geringe contact dat bestond tussen de eerste Franse jezuïeten en de koninklijke 

academie bleek exemplarisch te zijn voor jezuïeten die in deze jaren in China leefden. Ook 

Dentrecolles en Parrenin hadden namelijk aanvankelijk geen contact met de koninklijke 

academie, en hadden evenmin contact met andere geïnteresseerden. De meeste traktaten over 

Chinese kennis waren gericht aan ordegenoten, zoals de uitgever Du Halde. Waren 

Dentrecolles en Parrenin dan helemaal niet betrokken bij de kennisuitwisseling die in deze 

periode plaatsvond tussen de ‘mathématiciens du roi’ in Peking en geïnteresseerden in Europa 

zoals Leibniz? Dentrecolles die pas in 1719 naar Peking zou gaan, had geen contact met deze 

jezuïeten gehad. Toch volgden zijn traktaten in zekere mate de onderwerpen die in de 

vragenlijsten van de geïnteresseerden behandeld werden. De inhoud van het invloedrijke, 

encyclopedische werk Description de la Chine dat in 1735 door Du Halde uitgegeven werd, is 

daarom als een directe beantwoording beschouwd van de vragenlijsten die door de academie 

van Parijs en Leibniz opgesteld waren.
757

 Dentrecolles leverde één van de grootste bijdragen 

aan dit werk met vertalingen van fragmenten over onder andere de productie van wilde zijde, 

botanie en proto-sinologie.
758

 Hij was zich dus waarschijnlijk bewust geweest van de behoefte 

aan deze kennis onder de geïnteresseerden. Dit bewustzijn blijkt ook uit het feit dat 

Dentrecolles nadrukkelijk Europese werken zoals de Encyclopédie van Diderot noemde, die 

hij geraadpleegd had tijdens zijn onderzoek. Door de afwezigheid van contact met 

geïnteresseerden was de beantwoording van de bestaande vragenlijsten misschien niet direct 

zichtbaar, maar deze leek wel degelijk bestaan te hebben.  

Hoewel ook Parrenin aanvankelijk niet correspondeerde met geïnteresseerden, moet 

hij door het contact met Bouvet en Jartoux op de hoogte geweest zijn van de Europese 

behoefte aan bepaalde soorten kennis. Hij werkte veel samen met Bouvet, die zoals we zagen 

in de vorige paragraaf, het aanspreekpunt was voor geïnteresseerden. Bouvet had Parrenin als 

geograaf voorgedragen aan de keizer en Parrenin bracht samen met Bouvet en Jartoux delen 

van China in kaart.
759

 Mogelijk had Bouvet zijn ordegenoot Parrenin voor ogen toen hij 

Leibniz en Kochanski aankondigde dat hij de hulp van zijn compagnons in zou schakelen. 

Parrenin wierp zich na de dood van Kangxi alsnog op als correspondent voor 

geïnteresseerden. Tijdens de regeerperiode van de nieuwe keizer Yongzheng zocht hij voor 

het eerst contact met leden van de koninklijke academie van Parijs. Hij stuurde hen in 1723 

enkele planten op en een werk over westerse anatomie dat hij met Bouvet had vertaald naar 
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het Chinees.
760

 Na enkele jaren begon vervolgens in 1728 een uitwisseling van kennis tussen 

Parrenin en enkele Europese geïnteresseerden. Hierover wordt in Hoofdstuk 5 gesproken.  

Zowel Dentrecolles als Parrenin waren dus wel in staat om kennis te verzamelen, maar 

niet om dit al snel na hun aankomst in China op te sturen naar Europa. De situatie in China 

had hierop mijns inziens een grote invloed. Deze drukte in de eerste decennia van de 

achttiende eeuw haar stempel op de werkzaamheden van de jezuïeten, wat door Hsia te weinig 

wordt belicht. Om te beginnen nam het onderhoud van de bedreigde missie veel tijd in beslag. 

Dentrecolles had in de provincie Jiangxi veel tijd besteed aan de kerstening van de Chinese 

arbeiders. Ook toen hij vanaf 1719 in Peking verbleef, keerde hij regelmatig terug naar 

Jiangxi.
761

 Veel brieven van Parrenin die in de Lettres édifiantes et curieuses gepubliceerd 

werden, hadden betrekking op de christenvervolgingen die tussen 1724 en 1736 plaatsvonden. 

Bovendien hadden jezuïeten die in dienst van de keizer werkten, hun handen vol aan hun 

taken aan het hof. Bouvet en De Fontaney hadden weliswaar een afgenomen belangstelling 

van de keizer gesignaleerd voor Europese teksten over wiskunde, anatomie en natuurfilosofie, 

maar tegelijkertijd werden jezuïeten aangewezen om deel te nemen aan geografische en 

botanische expedities. Parrenin had het in dienst van de keizer hoogstwaarschijnlijk veel te 

druk om kennis op te sturen, en hierover met geïnteresseerden te corresponderen. Pas na de 

dood van Kangxi zette Parrenin immers de uitwisseling van kennis met Franse 

geïnteresseerden in gang. Dit gegeven wijst op een verband tussen de verplichtingen die 

jezuïeten de eerste decennia hadden aan het hof en de mate waarin zij kennis verzamelden.
762

 

Hoe moeilijk was het voor Dentrecolles en Parrenin om antwoorden te formuleren op 

de vragen? Ondanks de verslechterende omstandigheden in China, slaagden Dentrecolles en 

Parrenin er toch in Chinese kennis te verwerven en hierover enkele belangwekkende traktaten 

te schrijven. De manier waarop zij zich toegang wisten te verschaffen tot Chinese kennis zal 

nu onder de loep worden genomen.  

 

De toegang tot kennis 

 

De aandacht van Dentrecolles ging uit naar Chinese productietechnieken, geneeskunde en 

botanie. Kennisverzameling en missiewerk gingen in zijn werkzaamheden vaak hand in hand, 

omdat hij veel met Chinese christenen samenwerkte. In de provincie Jiangxi schreef 

Dentrecolles in 1712 zijn eerste bevindingen op over de porseleinproductie.
763

 In de 

bedrijvige porseleinstad Jingdezhen, waar de jezuïeten een kerk opgericht hadden, werd in 

‘duizenden ovens en honderden werkplaatsen’ het porselein gefabriceerd dat zo populair was 

onder Chinezen, Japanners en Europeanen. Dentrecolles beschreef het arbeidsintensieve 

proces van prepareren, verven en bakken, waarbij één porseleinen bord soms wel ‘door zestig 

handen’ was gegaan. Uit de oude annalen van een nabije stad bleek dat er ooit grote winsten 

geboekt waren bij de porseleinproductie. Dat was volgens Dentrecolles echter nu niet meer 

het geval. Dentrecolles ondervroeg christelijke arbeiders, en concludeerde dat de prijs van 

porselein zo hoog was door de vele mislukkingen, door de hoge eisen van Europeanen 

waaraan moeilijk te voldoen was, door minder competente arbeiders en slechter betalende 

mandarijnen. Bovendien beklaagden de arbeiders zich bij hem over het feit dat zij niet meer 

over de kennis van vroeger beschikten. Dentrecolles zou in 1722 nog een aanvulling opsturen 

over het maken van porselein, die hij opnieuw baseerde op de eigen waarneming en het 

ondervragen van christelijke arbeiders.  
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Dentrecolles was verder van mening dat kennis van de geneeskunde van groot belang 

was voor de missie in China. Hij had grote bewondering voor zijn reisgenoot De Rodes die als 

apotheker in dienst van de keizer veel Chinezen genezen had.
764

 De Rodes had zich door zijn 

kennis van kruiden, chirurgie en de polsleer de toegang verschaft tot de Chinese samenleving 

en het hof. Gedurende de maandenlange reizen naar de keizerlijke zomerresidentie in Jeho 

had hij vele zieke armen verzorgd, en ook de keizer had hij enkele jaren eerder met succes 

behandeld.
765

 De keizer had De Rodes hiervoor beloond met goudstaven ter waarde van 

tweehonderd duizend francs, zoals we zagen in Hoofdstuk 3.
766

 De Rodes was uiteindelijk 

niet bestand geweest tegen de ontberingen van de lange reizen en stierf in 1715.
767

 

Dentrecolles richtte zich in navolging van De Rodes eveneens op de geneeskunde, en 

verdedigde zijn werkwijze in een brief aan een ordegenoot: 

 

‘U zult ongetwijfeld vinden dat ik me soms meng in het geven van remedies. Het is 

waar en er is zelfs geen ander vak dat ik met een goed hart doe, voor het weinige dat 

het kan bijdragen aan het bekeren van zielen. Ik heb vaak betreurd geen lessen in 

farmacie te hebben gevolgd toen ik in Europa was.’
768

 

 

Aan het hof werkte Dentrecolles samen met Chinese geneesheren. Van een geneesheer leerde 

hij een soep te maken met een heilzame werking. De precieze hoeveelheden werden echter 

geheim gehouden, en tot zijn spijt constateerde hij dat ‘zij die dit geheim kennen, waakzaam 

zijn haar niet bekend te maken’.
769

 Van enkele geneesheren die in het paleis werkten kreeg hij 

in ruil voor geschenken enkele recepten, ‘maar niet de beste’. Ook moest Dentrecolles 

beloven in China niet te spreken over de geneeskundige informatie, die hem slechts ten gunste 

van Europa verstrekt was.
770

 Ook andere kennis was soms moeilijk te verkrijgen. Zo merkte 

Dentrecolles in zijn traktaat over de kunst van het vervaardigen van papieren kunstbloemen 

op dat de kleinste geheimen hun prijs hadden.
771

  

In Peking raadpleegde hij enkele Chinese boeken. In 1726 vertaalde hij een Chinese 

tekst over de inoculatiemethode, en meende hij dat hij een geheime methode had gevonden in 

het werk van Guangxi, waarmee met behulp van een krent de kinderpok behandeld kon 

worden. Dentrecolles reconstrueerde de verspreiding van de Chinese inoculatiemethode, die 

volgens hem in zowel de hete als de koude delen van China werd toegepast, en daarom 
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bruikbaar zou zijn in Europa.
772

 Het Chinese herbarium de Bencao gangmu was ook voor 

Dentrecolles een belangrijk werk waaruit hij stukken vertaalde. Grimaldi had zoals we zagen 

al beschreven dat hieruit door jezuïeten in het geheim steeds delen werden gekopieerd, en ook 

Bouvet en Visdelou hadden delen vertaald. Dentrecolles vertaalde niet alleen fragmenten over 

de olifantgal, maar ook over eetbare en geneeskrachtige vruchten en planten en hun 

cultivatiemethoden, recepten voor spijsvertering en bloedsomloop en de polsleer.
773

 Van de 

planten in de Bencao gangmu selecteerde hij vooral de soorten die in Europa bekend waren, 

vanwege de ‘oneindige hoeveelheid’ en het tijdgebrek.
774

 Hoewel hij soms door een Chinese 

expert geholpen werd met de naamgeving van planten, kostte het hem grote moeite de soorten 

volgens de Europese systematiek te onderscheiden.  

Dentrecolles benadrukte dat hij niet garant stond voor de beweringen uit de Chinese 

boeken.
775

 Soms week hij af van wat Chinese auteurs schreven, omdat zij dingen zagen die er 

niet waren. Dentrecolles was echter doorgaans niet in staat om Chinese uitspraken uit boeken 

te controleren. Zijn beschrijving van Chinese natuurkundige productieprocessen leidde 

Dentrecolles daarom in met de volgende woorden:  

 

‘Ik heb enige tijd getwijfeld u deel te maken van de bijzondere geheimen en 

observaties die ik in de Chinese boeken heb gevonden, omdat ik geen tijd en 

mogelijkheid heb hun waarachtigheid te bewijzen; maar ik ben aangemoedigd door de 

slimme gedachte die een beroemd lid van de Académie geformuleerd heeft: de fysici 

weten het beste wat de omvang is van wat ons onbekend is in de natuur. Dat stimuleert 

mij tot het overnemen van enkele Chinese ontdekkingen waarvan Chinese auteurs de 

enige getuigen zijn’
776

 (cursivering in de uitgave) 

 

Enkele jaren later bracht Dentrecolles een Chinese methode om geneeskrachtige stenen te 

maken in verband met wat hij gelezen had in het werk van jezuïet en natuurkundige Noël 

Regnault. Hij stond kritisch tegenover deze methode, maar meende dat zijn enige doel 

bestond uit het observeren van het Chinese gebruik van de steen zonder te mijmeren over 

diens polen en draaiingen, en daarover zijn twijfels te uiten.
777

 Ook bij het Chinese gebruik 

van magneetstenen voor het in beweging brengen van een kompasnaald zette Dentrecolles 

enige kanttekeningen. Er bestond onder Chinezen de fabel dat in een meer zoveel 

magneetstenen lagen, dat het staal dat de boten bijeenhield, werd losgetrokken. Hieruit was 

volgens Dentrecolles een misverstand tot stand gekomen dat onder de Chinese geneesheren 

leefde; op een wond waarin ijzerdeeltjes zaten, diende een pleister met magneetpoeder geplakt 

te worden om ijzer te verwijderen. Toch was de Chinese kennis van de kompasnaald van 

grote waarde volgens Dentrecolles. Hij had zelf geobserveerd dat de naald minder vatbaar 

was voor de afwijkingen dan de Europese naald waarmee reizigers werkten. De Chinezen 
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leken echter niet op de hoogte te zijn van de variaties die op konden treden op verschillende 

locaties. Dentrecolles had vaker twijfels over de betrouwbaarheid van Chinese kennis uit 

boeken. Hij selecteerde informatie over bamboe uit een Chinees werk dat verder in zijn ogen 

nutteloos was vanwege de ‘grote omhaal van woorden’ en de Chinese benadering van 

onderzoek die bestond uit het citeren van honderden auteurs. Het werk waarin de Chinese 

bereidingswijze en geneeskrachtige werking van parels werd beschreven, vond Dentrecolles 

te onnauwkeurig. Met betrekking tot het bestaan van lampen die niet uitdoofden en kaarsen 

die de hele nacht brandden, nam Dentrecolles van twee Chinese auteurs met grote 

voorzichtigheid informatie over: ‘hij neigde als de auteurs niet overdreven, de geheimen die 

zij prijsgaven, serieus te nemen’.
778

  

Soms controleerde hij kennis die uit boeken afkomstig was door Chinezen, vaak 

christenen, om hun oordeel te vragen. Om een beschreven methode voor het beschilderen van 

koperen vazen te begrijpen, gaf Dentrecolles bijvoorbeeld één van de christenen de opdracht 

een vriend naar de betekenis van een term te vragen.
779

 Dentrecolles probeerde kortom een zo 

betrouwbaar mogelijke overdracht van kennis te verzorgen, en vond hierbij vaak steun bij 

Chinese christenen. 

 Parrenin verzamelde in dienst van de keizer met name geografische en botanische 

kennis. Hij bracht in 1700 samen met enkele andere Franse jezuïeten en vijf mandarijnen de 

omgeving van Peking in kaart.
780

 Na deze expeditie vergezelde Parrenin de keizer achttien 

jaar lang op zijn maandenlange reizen naar onder andere de zomerresidentie in Jeho en de 

vele plezierhuizen. Gedurende deze reizen zette Parrenin zijn werk voort, maar hij zou niet 

meer deelnemen aan de andere geografische expedities die tussen 1708 en 1711 

plaatsvonden.
781

  

 Parrenin had tijdens de reizen tevens kennis van planten en kruiden opgedaan. Ook hij 

had grote bewondering voor de prestaties van De Rodes gehad.
782

 Naar aanleiding van de 

aangekondigde komst van Franse botanici en apothekers naar China waarschuwde Parrenin in 

1723 de geleerden van de koninklijke academie van Parijs voor de geringe kans op het vinden 

van planten. De ‘bonnes plantes’ zouden slechts in vier westelijke provincies te vinden zijn, 

waar geen missionarissen aanwezig waren. Parrenin had naar eigen zeggen slechts kruiden 

kunnen verzamelen doordat hij al achttien jaar samenwerkte met diverse Chinese chirurgijnen 

en apothekers. Als voorbeeld beschreef hij hoe enkele zeer capabele jezuïeten en Chinezen 

jaren geleden in opdracht van keizer Kangxi in het zuiden op zoek gegaan waren naar planten 

die niet in winkels verkrijgbaar waren, maar onverrichter zake hadden moeten terugkeren.
783

 

Nadat keizer Kangxi gestorven was, zou Parrenin voortaan aan het hof verblijven. Hier 

zou hij zijn grootste bijdrage leveren aan de kennisstroom naar Europa. Hij wisselde er 

geneeskundige kennis uit met Chinese geneesheren, en haalde net als Dentrecolles kennis 

over geneeskrachtige planten halen uit de bencao gangmu. Ook Parrenin betreurde het echter 

dat er ‘te weinig vrijheid, tijd, kennis en geld’ was om Chinese boeken te controleren. Hij had 

met name de klassieke werken tot zijn beschikking, waarin Chinese auteurs volgens hem te 

weinig de feiten verifieerden. Hierdoor was hij genoodzaakt om meerdere boeken over 

hetzelfde onderwerp te bestuderen. Dit betrof vooral werken over natuurhistorie en 

geneesmiddelen, de terreinen waar Parrenin zich met Dentrecolles grotendeels mee 
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bezighield.
784

 Ondanks deze beperkingen werd het werk van Dentrecolles en Parrenin zeker 

niet slecht ontvangen in Europa, zoals we nu zullen zien.  

 

De reputatie in de Republiek der Letteren  

 

Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk, verschenen de eerste jaren vooral de waarnemingen 

van De Fontaney in Franse academische periodieken. Hsia meende zoals gezegd dat de 

belangstelling van de koninklijke academie van Parijs voor het werk van Franse jezuïeten 

steeds meer af zou nemen. Observaties van andere Franse jezuïeten werden echter wel 

degelijk besproken in het periodiek van de koninklijke academie, maar wel met een 

aanzienlijke vertraging. In de Histoires de l’Académie Royale des Sciences van 1729 en 1730 

werden delen van de Observations uit 1692 opnieuw afgedrukt en van commentaar voorzien. 

Zo werden onder andere plaatsbepalingen en astronomische waarnemingen weergegeven, die 

jezuïeten in Chinese steden, waaronder Kanton, en in India hadden verzameld. Ook was hierin 

de goedkeuring te lezen die secretaris Duhamel had gegeven aan de Observations.
785

 Een van 

de oprichters van het Journal des Sçavans, Jean Gallois, schreef in 1730 in de Histoires de 

l’Académie Royale des Sciences dat de metingen van de jezuïeten Jean Richaud in 

Pondicherry, François Noël in Ningbo en Comilh en De Bèze in Malakka, die in de 

Observations van 1692 afgedrukt stonden, grote fouten onthuld hadden in de beste kaarten, 

zoals die van Sanson en Duval, die in de zeventiende eeuw als koninklijke geografen 

werkzaam waren.
786

 Waarnemingen van Bouvet en Gerbillon werden zelfs nog in 1764 

besproken, hoewel zij als minder exact werden beschouwd dan de metingen die later door 

jezuïeten waren verricht.
787

  

Het was kortom op de langere termijn niet zo slecht gesteld met de ontvangst van het 

werk van Franse jezuïeten. Dit gold ook voor het werk van Dentrecolles en Parrenin. In de 

periode tot circa 1723 waarin Dentrecolles en Parrenin geen contact hadden met 

geïnteresseerden, verschenen hun traktaten nog vooral in publicaties van jezuïeten zelf. In de 

Lettres édifiantes et curieuses en de Description de la Chine van Du Halde werd van beide 

jezuïeten een groot aantal brieven en vertalingen opgenomen.
788

 Dentrecolles’ geschrift over 

porselein dat in de Lettres édifiantes et curieuses was verschenen, werd in 1717 ook in het 

periodiek van de jezuïeten Mémoires de Trévoux gepubliceerd. Enkele brieven van 

Dentrecolles en Parrenin werden tevens in de Welt-Bott opgenomen, de Duitse variant van de 

Lettres édifiantes et curieuses. Hiermee verwierven zij veel bekendheid in Europa. 

Hun werk werd bovendien ook in de Republiek der Letteren goed ontvangen. Enkele 

traktaten van Dentrecolles die ook in geleerde periodieken verschenen, hadden zelfs een 

langdurige invloed op discussies die in Frankrijk en Engeland gevoerd werden. Het traktaat 

over porselein verscheen in 1717 ook in het Journal des Sçavans, en werd door de 

natuurkundige René-Antoine Ferchault de Réaumur in de Mémoires de l’Académie des 

Sciences van 1727 besproken. Réaumur was kritisch, en volgens Hsia daarmee ontevreden 

over de werkwijze van Dentrecolles. Zo meende de geleerde dat de observaties weliswaar 

beter waren dan de indrukken van een reiziger, maar dat de belangrijkste informatie over 

materiaalsoorten ontbrak.
789

 Hij noemde echter zeker ook de positieve kanten van het werk. 

De kennis over de werking van de porseleinfabrieken had Dentrecolles volgens Réaumur heel 
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nauwgezet verzameld. Réaumur benadrukte tevens dat Dentrecolles niets had nagelaten dat 

onder zijn verantwoordelijkheid viel. Bovendien had Dentrecolles gelukkig nog meer gedaan 

om hem van kennis te voorzien, door monsters mee te geven aan de procureur Orry.
790

  

Dentrecolles’ traktaat over de inenting tegen kinderpokken dat in 1726 in de Lettres 

édifiantes et curieuses verschenen was, werd tevens in de ‘Medical essays and observations of 

the society of Edinburgh’ gepubliceerd.
791

 Voltaire besprak het materiaal bovendien in zijn 

Lettres sur les Anglois uit 1734.
792

 Dit stuk veroorzaakte ophef onder geïnteresseerden. 

Voltaire had de Chinese methode geprezen waarbij poeder van de kinderpok door de neus 

werd ingenomen in plaats van dat de pok werd ingebracht door middel van een insnijding, 

zoals dit in Europa gebeurde. De methode had in Frankrijk duizenden mensen het leven 

kunnen redden, meende hij. De theologen van Sorbonne hadden echter grote moeite met deze 

menselijke interventie die inging tegen Gods wil, waardoor het werk van Voltaire door het 

Franse parlement veroordeeld werd.
793

 Du Halde zou het geschrift van Dentrecolles daarom 

een jaar later niet opnemen in de Description.
794

  

Beide traktaten werden decennia later nog steeds door geleerden gebruikt. Het traktaat 

over porseleinproductie werd in 1780 in de Encyclopédie nog steeds gewaardeerd. Behalve 

één verkeerde observatie waren de waarnemingen volgens de auteur Diderot zeer precies.
795

 

Het positieve oordeel van Diderot was bijzonder, aangezien hij eerder de jezuïeten juist had 

zwartgemaakt omdat zij zich volgens hem te mild opstelden ten opzichte van zaken als 

bijgeloof, prostitutie en moord.
796

 De Chinese methode van inenting tegen pokken werd in de 

jaren vijftig opnieuw in de Histoires de l’Académie Royale des Sciences besproken door 

Charles Marie De la Condamine. Hij meende dat de methode gevaarlijk gebleken was nadat in 

1721 een Engels meisje gestorven was aan de behandeling. Hij had zijn bevindingen onder 

andere gebaseerd op het werk van Dentrecolles.
797

  

Parrenin werd allereerst door zijn ordegenoten bewonderd om zijn veelzijdigheid. Hij 

had het missiewerk en de verzameling van kennis optimaal weten te combineren. De jezuïet 

Valentin Chalier omschreef in 1741 in de lijkrede de werkzaamheden van Parrenin als volgt:  

 

‘Hij heeft zoveel geschreven om de vragen te beantwoorden van geleerden van China, 

Frankrijk en Rusland, dat men verbaasd zou zijn dat een missionaris, met zoveel 

andere bezigheden, in staat was zo genereus in zoveel talen te schrijven, en zich zo te 

bekwamen in zoveel soorten geleerdheid.’
798

  

 

Ook de Franse jezuïet Antoine Gaubil, zelf erudiet, schreef postuum aan Franse 

geïnteresseerden dat de kennis van Parrenin over China ‘uitgebreid en van goede smaak’ 

was.
799

 Over hem wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid gesproken. 

Daarentegen verliep het contact met geïnteresseerden aanvankelijk nog niet soepel. 

Parrenin had in 1723 exemplaren naar de koninklijke academie opgestuurd van een gelige 
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plant die volgens hem een hoofd, ogen en voeten zou hebben, en in de winter een worm zou 

worden. De geleerden Réaumur en De Fontenelle kwamen echter al snel overeen dat Parrenin 

het over rupsenhuiden had. Volgens beide geleerden had Parrenin een naïef Chinees geloof 

overgenomen. De observatie van Parrenin werd daarom beschouwd als onwaardig voor een 

geleerde, en zelfs voor een reiziger.
800

 Parrenin had toen hij het materiaal opstuurde 

klaarblijkelijk nog geen tijd gehad om de Chinese informatie te verifiëren... Anderzijds 

beschreef De Fontenelle enkele Chinese naturalia die Parrenin naar de academie had 

opgestuurd in de Histoire de l’Académie Royale des Sciences van 1726 als conform de smaak 

van de academie. Réaumur sprak zelfs zijn dankbaarheid uit namens de academie:  

 

‘Wij stemmen toe in de ‘histoire’ van dit jaar de erkenning te verkondigen die de 

Académie verschuldigd is aan de jezuïet Parrenin, voor de prachtige geschenken die 

hij de academie aangeboden heeft ... We hebben van deze pater exemplaren van enkele 

kruiden en van enkele wortels ontvangen die geschikt zijn om onze kennis van de 

natuurhistorie uit te breiden.’
801

  

 

Volgens Hsia was het de Franse jezuïeten niet gelukt om samen met leden van de koninklijke 

academie een ‘zelfde afdeling van ‘Academici’, enerzijds in Frankrijk, anderzijds in China’ in 

stand te houden, zoals dit bestaan had aan het einde van de zeventiende eeuw.
802

 In dit 

hoofdstuk is echter gebleken dat weliswaar de aard van hun relatie veranderd was, maar dat 

de kennisuitwisseling tussen Franse jezuïeten en geïnteresseerden daar niet onder te lijden 

had.  

 

Conclusie 

 

Leibniz droomde van een grootschalige kennisuitwisseling tussen China en Europa, die mede 

mogelijk zou worden gemaakt door jezuïeten en Nederlandse en Engelse handelaren. Hij 

correspondeerde dan ook met zowel jezuïeten in China als met VOC-bewindhebber Witsen in 

Amsterdam.  

VOC-dienaren in Batavia en Amsterdam waren in deze periode een bron van 

informatie over China. De Nederlandse geleerde Cuper kon bij VOC-bewindhebber Witsen 

Chinese boeken bestellen, en ook de gouverneur-generaal Van Hoorn en enkele predikanten 

in Batavia verwierven in deze periode vrij eenvoudig Chinese kennis en boeken. Hoewel 

Leibniz en Witsen met elkaar correspondeerden, en ten dele tot elkaars netwerk van 

geïnteresseerden behoorden, maakte Leibniz echter maar weinig gebruik van de diensten van 

Witsen. Witsen gaf zelf als VOC-bewindhebber de voorkeur aan terughoudendheid, terwijl 

Leibniz meer waarde leek te hechten aan de verdiensten van de geleerde jezuïeten.  

In Europa hadden geïnteresseerden hoge verwachtingen van de Franse jezuïeten die 

een nieuwe missie oprichtten en onderzoek zouden gaan doen. Leibniz stelde een uitgebreide 

vragenlijst op, en bleef zijn vragen jarenlang stellen. Bovendien gaf hij lijstjes met vragen van 

enkele andere Europese geïnteresseerden door. Veel jezuïeten waren echter in dienst van de 

keizer, en hadden het te druk om de kennisuitwisseling die Leibniz voor ogen had, geheel te 

verwezenlijken. Doordat het wantrouwen van de keizer bovendien groeide, besteedden 

Dentrecolles en Parrenin veel tijd aan onderhoud van de missie. De beoogde 

kennisuitwisseling met de koninklijke academie van Parijs stond in deze periode dan ook op 
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een laag pitje. Toch was de indirecte invloed van de vragenlijsten van Leibniz en de 

koninklijke academie wel degelijk te bespeuren in de keuze voor het materiaal dat de beide 

jezuïeten verzamelden.  

Hoewel de verzameling van kennis voor Europese geïnteresseerden ondergeschikt leek 

te zijn aan het werk aan het hof en aan het missiewerk, was zij vaak verweven met het 

missiewerk. Zo verschafte Dentrecolles zich toegang tot Chinese kennis door met christelijke 

Chinese porseleinmakers te spreken en zending en geneeskunde te combineren. Parrenin had 

als reisgezel van keizer Kangxi geografische en botanische kennis verzameld. Voor het 

verifiëren van kennis uit Chinese boeken hadden zij daarentegen tot hun spijt zelden tijd of 

middelen. 

Terwijl de Jezuïetenorde in Europa onderwerp was van felle discussies, werden de 

jezuïeten in China door enkele geïnteresseerden als waardige correspondenten beschouwd. 

Bovendien werden waarnemingen van de ‘mathématiciens du roi’ - weliswaar met enige 

vertraging - en traktaten van Dentrecolles en Parrenin in de geleerde periodieken besproken 

en positief beoordeeld.  

De positie van de Orde werd bedreigd, terwijl tegelijkertijd de eerste netwerken van 

jezuïeten en geïnteresseerden ontstonden. De nieuwe secretaris van de academie De Mairan 

zou zelfs een briefwisseling met Parrenin beginnen, waarover in het volgende hoofdstuk 

gesproken wordt. Het contact met Europese geïnteresseerden zou vervolgens alleen maar 

toenemen. 
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Hoofdstuk 5 

Netwerken in bloei, circa 1725-1765  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Volgens uw orders heb ik het aanbod dat u ons gedaan heeft, gemeld aan de paters 

D’Incarville en Hallerstein. De pater D’Incarville heeft veel weerstand getoond om de eer te 

ontvangen die u hem wilde bewijzen … Wat betreft de pater Hallerstein en mijzelf, wij voelen 

ons zeer vereerd, … wij zien onszelf met plezier als deel van de groep ‘associés étrangers’ 

van de beroemde Royal Society’
803

 
De Franse jezuïet Gaubil aan de secretaris van de Royal Society, Peking, 30 oktober 1751. 
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Rond 1728 ontstond een correspondentie tussen Parrenin en de nieuwe secretaris van de 

koninklijke academie van Parijs Dortous de Mairan. Ondertussen arriveerden enkele andere 

ordegenoten, die een nog veel grotere bijdrage zouden leveren aan de kennisstroom. De 

Franse jezuïeten Gaubil en D’Incarville gingen aan het werk als respectievelijk astronoom en 

natuurvorser van de keizer. De Duitse jezuïet Hallerstein behoorde tot de Portugese missie en 

ging als astronoom werken aan het Wiskundetribunaal. 

Inmiddels bestond het Franse huis in Peking voornamelijk uit ‘grijsaards’, zoals 

Dentrecolles en Parrenin.
804

 De positie van de jezuïeten in China verslechterde bovendien 

aanzienlijk in deze periode, en de jezuïeten aan het hof maakten zich grote zorgen over de 

christenvervolgingen die keizer Yongzheng in gang zette. D’Incarville en Hallerstein die rond 

1740 aankwamen in Peking, werkten onder de milder gestemde keizer Qianlong. Hoewel ook 

onder deze keizer christenvervolgingen plaatsvonden in de provincies, kreeg het twintigtal 

jezuïeten in Peking toestemming om nieuwe geleerde jezuïeten te laten komen.
805

  

Tegelijkertijd werd de periode van circa 1725 tot 1765 gekenmerkt door de 

grensoverschrijdende contacten die ontstonden tussen de jezuïeten in Peking en 

geïnteresseerden en geldschieters in Parijs, Londen, Sint Petersburg, Lissabon en München. 

De drie jezuïeten uit het zojuist genoemde citaat correspondeerden met de secretarissen van 

de koninklijke academies van Parijs en Sint Petersburg en met de Royal Society in Londen. 

Ook ontstond een uitwisseling van diensten met de jonkvrouw Maria Theresia von Fuller-

Wellenburg in Beieren. Deze betrekkingen waren bijzonder, aangezien zij ontstonden in een 

tijd waarin onder Franse geleerden ook scepsis heerste ten aanzien van het werk van de 

jezuïeten. Bovendien werd de Orde in Frankrijk in 1762 opgeheven.  

In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe deze ontwikkelingen in China en Europa van 

invloed waren op de werkzaamheden van de jezuïeten. Eerst wordt gekeken naar de 

betrekkingen tussen de jezuïeten en Europese geïnteresseerden. In paragraaf 5.2 worden 

enkele jezuïeten van de Portugese missie bestudeerd, die eveneens kennis verzamelden en dit 

opstuurden aan geïnteresseerden in Europa. In deze periode werkten jezuïeten van de Franse 

en Portugese missie steeds meer samen, waardoor één netwerk ontstond van jezuïeten en 

geïnteresseerden in de Republiek der Letteren. Deze ontwikkeling wordt in de derde en laatste 

paragraaf beschreven.  

 

5.1 De Franse jezuïeten Parrenin, Gaubil en D’Incarville  

 

Betrekkingen met Europese geïnteresseerden 

 

Parrenin, de veelweter 

Vanaf 1728 begon tussen Parrenin en de nieuwe secretaris van de koninklijke academie Jean-

Jacques Dortous de Mairan een briefwisseling die jaren zou duren. De Mairan was een 

belangrijke figuur in de Republiek der Letteren en was secretaris geweest van de academies 

van Londen, Edinburgh, Uppsala, Sint Petersburg, Stockholm en het Instituut van Bologna. 

De Mairan schreef als eerste een brief, waarin hij zijn lof uitsprak over het materiaal dat 

Parrenin aan de academie had gestuurd. Hoewel De Mairan een tijd in een staat ‘tussen 

bewondering en twijfel’ had verkeerd, was zijn belangstelling voor China nu teruggekeerd.
806

 

De geleerde was door de jezuïet Du Halde aangespoord om enkele vragen te 

formuleren. De Mairan had vooral enkele specifieke vragen opgesteld over natuurhistorie, 

astronomie en het noorderlicht, waarover in zijn ogen niet genoeg uitgeweid werd in Du 
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Halde’s nog te verschijnen Description de la Chine.
807

 In 1730 en 1735 stuurde Parrenin zijn 

brieven met antwoorden op deze vragen. Zo ging hij in op de verschillende benaderingen van 

anatomie in China en Europa. Europeanen vonden het paradoxaal dat Chinezen een afkeer 

hadden van het opensnijden van lichamen terwijl zij zelf kinderen te vondeling legden. 

Parrenin legde uit dat het in stukken snijden van een mens door Chinezen als een schande 

werd gezien. Zij begrepen daarom op hun beurt niet hoe de Europese onthoofding als 

zwaarste straf gezien werd, terwijl overledenen in een anatomisch onderzoek in meerdere 

stukken werden gesneden. Parrenin besteedde tevens aandacht aan dierlijke anatomie. In de 

Bencao gangmu had een Chinees in opleiding beschreven dat hij de galblaas van de olifant in 

een van zijn poten had gevonden. Parrenin spoorde De Mairan aan om onderzoek naar 

olifanten te doen. Omdat hierover in China weinig informatie te vinden was, adviseerde 

Parrenin om de chirurgijnen van de Compagnie des Indes in de verschillende streken in 

Afrika naar olifanten te laten kijken.
808

 De Mairan reageerde al snel op het verhaal van de 

galblaas. Hij trok de betrouwbaarheid van de Chinese student in twijfel, aangezien uit het 

onderzoek van de arts en anatoom Claude Perrault juist bleek dat de olifant geen galblaas zou 

hebben. De Mairan concludeerde dan ook dat de Chinese student en het Chinese volk ‘half 

onderwezen en half onwetend’ waren, waar het anatomie betrof.
809

  

Over de kwaliteit van de Chinese astronomie was Parrenin aanvankelijk, net als 

Grimaldi, sceptisch geweest. Hij had vernomen dat de Chinese astronomen die met enkele 

jezuïeten samenwerkten, dachten dat keizer Yongzheng een zonsverduistering bespaard 

gebleven was vanwege zijn kwaliteiten als eervolle leider. Parrenin had daarom aan De 

Mairan geschreven dat de kwaliteit van de Chinese astronomie afnam.
810

 Vijf jaar later was 

Parrenin echter positiever, en schreef aan de geleerde:  

 

‘wat kan ik zeggen van enkele geleerden die lange tijd geloofden dat de Chinezen de 

astronomie nooit gekend hadden en slechts dat wisten dat de missionarissen hen 

geleerd hadden? Pas sinds enkele jaren is men door vertalingen van hun boeken, hun 

berekeningen en hun oude waarnemingen, de ogen gaan openen’
811

 

  

Waarschijnlijk hadden de vertalingen die Gaubil op dit moment van klassieke astronomische 

werken maakte, hem geïnspireerd. Hierover wordt nog uitgebreider gesproken. Parrenin 

beschouwde zichzelf overigens niet als een expert en verwees de secretaris voor verdere 

vragen over astronomie naar de correspondentie die tussen de jezuïeten Gaubil en Souciet 

bestond.
812 

Hij gaf nog vlak voor zijn dood antwoord op de vragen over de uitvinding van 

ijzer, en het bestaan van bepaalde stenen.  

De Mairan had ook belangstelling voor de kennisverzameling van andere Franse 

jezuïeten. De jezuïet Cyr Contancin had op basis van Chinese gazetten enkele stukken 

geschreven over graanopslag en hongersnood. De Mairan had hem hierover vragen willen 

stellen, maar Contancin was inmiddels overleden.
813

 Parrenin kon hem een paar jaar later 
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alsnog van antwoorden voorzien en wees onder andere op de grote onderlinge verschillen per 

Chinese provincie.
814

  

Parrenin op zijn beurt beantwoordde ook vragen van andere geïnteresseerden. Zo 

verzamelde hij kennis voor de geneesheer Jean Astruc die aan de medische faculteit van de 

universiteit van Parijs doceerde. Astruc had in 1737 een vragenlijst over Chinese 

geslachtsziekten en de behandeling ervan opgestuurd naar de jezuïeten in Peking. Hij richtte 

zijn vragen tot de Franse jezuïet Pierre Foureau en vroeg hem om ook Parrenin te raadplegen. 

Twee jaar later werden al de antwoorden op deze vragen geformuleerd. Deze kennis werd 

door Astruc gebruikt in zijn Dissertation sur l’origine, la dénomination, la nature et la 

curation des maladies véréniennes en Chine. De gegevens van Parrenin kwamen overigens te 

laat aan bij de geneeskundige, en werden niet meer in zijn werk opgenomen.
815

 Parrenin 

correspondeerde ook enige tijd met Nicolas Fréret, de secretaris van de Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres, en met T.S. Bayer, die als classicus verbonden was aan de 

Academie van Wetenschappen van Sint Petersburg.
816

 Tussen 1732 en 1737 stuurde Parrenin 

hem op diens verzoek klassieke Chinese werken en een prent van een dier.
817

 Het is niet 

bekend of Parrenin of deze geïnteresseerden de correspondentie begonnen waren. Er waren 

kortom meerdere geïnteresseerden die hun vragen stelden aan Parrenin. Om deze vragen te 

beantwoorden, schakelde Parrenin onder andere Franse jezuïeten zoals Gaubil in.  

 

Gaubil, de proto-sinoloog en astronoom 

In 1721 werd Gaubil op tweeëndertigjarige leeftijd samen met Charles-Jean-Baptiste Jacques 

naar China gezonden. Zij ontvingen van de koning het ‘brevet de Mathématicien aux Indes 

Orientales et à la Chine’ en zouden daarmee zorg dragen voor ‘het meer en meer bevorderen 

van de zekerheid van de navigatie en het perfectioneren van de wetenschappen en kunsten’. 

Met het brevet was bovendien assistentie en bescherming door landgenoten gewaarborgd 

gedurende de reis, en heersers en geallieerde autoriteiten werd in het brevet verzocht om hun 

onderdanen aan te sporen medewerking aan de priesters te verlenen.
818

 Zij kregen echter nog 

niet de officiële titel van ‘correspondant’ van de koninklijke academie van Parijs. Hierin 

verschilden zij van de eerste ‘mathématiciens du roi’ die zowel brevethouder als 

‘correspondant’ waren geweest.  

Gaubil was de eerste die klassieke Chinese astronomische werken vertaalde. Al na 

enkele jaren was hij in staat om met de hulp van Chinese geleerden en Parrenin Chinese 

teksten te lezen.
819

 Hij stuurde in 1724 de eerste vertaalde uittreksels van Chinese 

astronomische en historische klassieken naar Europa.
820

  

Gedurende de eerste tien jaar van zijn verblijf in China had Gaubil met name contact 

met de bibliothecaris van het jezuïetencollege in Parijs, Étienne Souciet. Gaubil beantwoordde 

Souciet’s vragen over Chinese geschiedenis, geografie en de beweging van de aarde en 

belastte ook andere Franse jezuïeten met de beantwoording van diens vragen. Kennis 

belandde toen vooral in de handen van ordegenoten. Zo waren bij deze kennisstroom ook nog 
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steeds de procureur van de jezuïetenmissie in Parijs Orry en uitgever en jezuïet Du Halde 

betrokken.
821

 Met geïnteresseerden had Gaubil nog geen correspondentie in deze jaren. Wel 

gaf Souciet brieven van hem door aan de astronoom Joseph-Nicolas Delisle en letterkundige 

Nicolas Fréret, de secretaris van de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  

Nadat Fréret de publicatie had gezien van Gaubil’s vertaling van een astronomisch 

werk, begon hij in 1732 een briefwisseling met Gaubil.
822

 Gaubil was heel blij met de 

belangstelling van de letterkundige academie, en hoopte dat rijke leden geld zouden besteden 

aan het onderzoek in China.
823

 Hij weigerde echter om het aanbod van Fréret aan te nemen 

om ‘lettres d’association à son Académie’ te ontvangen. Er heerste volgens Gaubil in 

Frankrijk een zo grote woede tegen de Orde, dat er overal mensen waren die probeerden te 

voorkomen dat rijke en ijverige mensen steun zouden geven aan de jezuïeten in China. Hij 

schreef aan Fréret dat een goede bescherming vanuit Frankrijk het belangrijkste was. Hij zag 

daarom liever dat beschuldigingen zouden stoppen, dan dat hij correspondent zou worden. 

Deze beschuldigingen waren volgens hem de werkelijke oorzaak van de weinige hulp die de 

Franse jezuïeten uit Frankrijk kregen.
824

 Gaubil beloofde alles op te sturen dat Fréret wenste, 

‘of er een officiële betrekking was of niet’.
825

 Inderdaad zou hij, en eenmaal ook Parrenin, de 

letterkundige tot circa 1741 jaarlijks brieven sturen waarin hij vragen over Chinese 

geschiedenis en klassieke astronomie beantwoordde. Gaubil ontving hiervoor van Fréret ten 

minste eenmaal een gift van vijftig ‘livres’.
826

 

In de jaren vijftig verzamelde Gaubil bovendien kennis over de Chinese taal, literatuur 

en geschiedenis voor twee oriëntalisten Joseph de Guignes, die verbonden was aan de 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en Michel-Ange-André Le Roux-

Deshauterayes.
827

 Nog jaren later beantwoordde hij vragen van De Guignes over Chinese 

geschiedenis, die waren blijven liggen.
828

 Met De Guignes voerde Gaubil ook een discussie 

over het bestaan van een landroute tussen China en Californië.
829

 Gaubil spoorde 

Deshauterayes zelfs aan om instructies op te sturen, en kondigde drie jaar later aan dat de 

procureur Gabriel Boussel in Macao zorg zou dragen voor de verzending van alles wat hij 

wenste.
830

 Ondanks het vijandige klimaat dat volgens Gaubil bestond in Parijs, nam het aantal 

contacten met geïnteresseerden alleen maar toe, en werden hun vragen van antwoorden 

voorzien.  

Gaubil vertaalde niet alleen historische maar ook astronomische klassieken. Deze 

astronomische kennis werd door hem voor het eerst aan Europese geïnteresseerden kenbaar 

gemaakt. Gaubil hervatte bovendien het astronomische onderzoek van zijn voorgangers. 

Gaubil zou een ordegenoot in Parijs schrijven dat hij liever missiewerk verrichtte, dan 

astronomisch onderzoek. Hij volgde weliswaar de orders van zijn superieuren op, die wilden 
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dat hij de geleerden van de academie voorzag van astronomische observaties, maar ‘eigenlijk 

doe ik dat allemaal uit gehoorzaamheid en met tegenzin, en ik zou er met plezier van afzien 

om te dopen, de biecht af te nemen en de communie te geven’.
831

 Hij was als bezitter van het 

‘brevet de mathématicien’ genoodzaakt metingen te verrichten. Toch moet hij een grote 

belangstelling gehad hebben voor de astronomie. Hij had voor zijn vertrek meerdere keren de 

astronomen Giovanni Domenico Cassini en Giacomo Filippo Maraldi bezocht, die hem in het 

observatorium van Parijs onderwezen in de astronomie.  

Al tijdens de reis op zee deden Gaubil en Jacques breedtebepalingen van verschillende 

plaatsen in Azië. Zij hadden gebruik gemaakt van de navigatie-instrumenten die op het schip 

aanwezig waren.
832

 Ook onderweg naar Peking maakte Gaubil enkele schattingen van 

breedtegraden met behulp van een astronomische klok en tabellen.
833

 Gaubil wilde bij 

aankomst in Peking snel beginnen met het verzamelen van waarnemingen, en had in Kanton 

alvast een telescoop en een micrometer bij de jezuïeten in Parijs besteld.
834

 Hij trof het Franse 

observatorium, dat door enkele ‘mathématiciens du roi’ was opgericht, echter in een 

erbarmelijke staat aan. Het zou een ‘misère’ zijn om arbeiders te vinden die de verrekijkers en 

uurwerken weer in goede staat konden brengen. Instrumenten waren bovendien verdwenen, 

omdat zij niet op een centrale plaats waren bewaard en de aanwezige instrumenten waren niet 

toereikend voor het astronomische onderzoek. Een verduistering van Saturnus had Gaubil 

hierdoor niet kunnen waarnemen.
835

 Volgens Gaubil waren er sinds het vertrek van Fontaney 

in 1702 naar Frankrijk geen waarnemingen meer gedaan.  

Hij wilde dan ook een klein observatorium gaan opzetten in het Franse huis, dat zou 

bestaan uit drie of vier telescopen en een slingeruurwerk. Instrumenten hoefden zo niet langer 

versleept te worden.
836

 Onder de oude garde bestond echter weinig optimisme over het nut 

van astronomisch onderzoek voor de missie. Het geld hiervoor besteedden zij liever aan 

andere zaken en de instrumenten zouden wat Parrenin betreft verkocht mogen worden. Gaubil 

had daarom op het punt gestaan zich terug te trekken in de provincie om missiewerk te gaan 

verrichten. Tot overmaat van ramp stierf zijn behulpzame metgezel Jacques. Toch wist Gaubil 

zijn ordegenoot Étienne Rousset en de net gearriveerde Franse jezuïet Alexandre La Charme 

te bewegen om astronomische waarnemingen te leren doen. Zij hielpen hem een tijd met zijn 

onderzoek, maar raakten eveneens ontmoedigd door het gebrek aan instrumenten en het 

uitblijven van steun van betrokkenen.
837

  

Gaubil werkte ondertussen ook samen met Franse jezuïeten in India. Hij sprak in 1734 

over goede vrienden die op de Franse posten verbleven en in hun vrije tijd waarnemingen 
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deden. Dit waren de jezuïeten Claude Boudier en Pierre François Xavier Duchamp in 

Chandernagore in Bengalen. Zij deden observaties met behulp van grote telescopen en andere 

instrumenten, en stuurden deze waarnemingen op naar Gaubil.
838

 We zagen in Hoofdstuk 3 

dat rond 1723 ook een samenwerkingsverband had bestaan tussen de Franse jezuïeten De 

Goville in Kanton en Bouchet in Pondicherry. De samenwerking die bestond tussen jezuïeten 

in China en India bestond dus al zeker tien jaar, en op meerdere plaatsen.  

Bovendien richtte Gaubil zich vrijwel direct na zijn aankomst tot de jezuïeten van de 

Portugese missie, die in het keizerlijke observatorium in de toren van het Wiskundetribunaal 

astronomische waarnemingen verzamelden.
839

 Jezuïeten van de Portugese missie hadden 

volgens Gaubil in de eerste decennia van de achttiende eeuw evenmin veel observaties 

gedaan. Antoine Thomas was te oud geweest, en hun onderzoek had stilgestaan tot de komst 

van Ignatius Kögler, die in 1717 voorzitter was geworden van het Wiskundetribunaal.
840

 

Kögler had eveneens een passie voor astronomie, en zou ‘niet onnuttig zijn voor ons’, schreef 

Gaubil aan een andere Franse jezuïet.
841

 Gaubil en Jacques observeerden dan ook samen met 

Kögler enkele planeten. Wel vreesde Gaubil dat de jezuïeten van de Portugese missie hun 

kennis niet met de Franse jezuïeten wilden delen wanneer het Franse onderzoek kleinschalig 

bleef.
842

 Observaties waren betrouwbaar als zij met regelmaat gedaan werden. Alleen dan zou 

het Franse observatorium van nut zijn, meende Gaubil. Doordat Gaubil bevriend raakte met 

Kögler, voorzagen meerdere jezuïeten van de Portugese missie hem toch van hun 

observaties.
843

 Zo ontving Gaubil astronomische kaarten die door de voormalige voorzitter 

van het Wiskundetribunaal Grimaldi waren samengesteld. ‘Het is beter dan niets, en goed 

vergelijkingsmateriaal’, schreef Gaubil aan Souciet.
844

 In de jaren dertig werkte Gaubil ook 

veel samen met Karl Slaviçek en Andre Pereyra van de Portugese missie.
845

 Hij zou de 

samenwerking bovendien voortzetten met Hallerstein en Antoine Gogeisl, die Kögler en 

Pereyra na hun dood opvolgden.
846

 Hallerstein zou een belangrijke rol gaan spelen in de 

kennisstroom, zoals we nog zullen zien. 

Ondertussen had een aardbeving in Peking ervoor gezorgd dat in 1730 enkele 

astronomische instrumenten van de Franse jezuïeten vernield werden. Ook het keizerlijke 

observatorium had volgens Gaubil erg onder de beving geleden.
847

 Ondanks dat de Franse 

jezuïeten nu nog steeds geen ‘vaste plek’ hadden, zetten zij werkzaamheden zoals het 

waarnemen van zonsverduisteringen voort.
848

 Materiële hulp uit Frankrijk bleef echter tot 

grote frustratie van Gaubil minimaal, terwijl de jezuïeten van de Portugese missie van 

Europese weldoeners alles kregen wat zij nodig hadden. Tot verwarring van Gaubil werden 
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diverse boeken en waarnemingen uit ‘Engeland, Rome en Holland’ alleen naar de jezuïeten 

van de Portugese missie opgestuurd.
849

 Ook van de Portugese koning kregen zij veel 

bescherming, geld en geschenken voor het doen van onderzoek. Het Franse astronomische 

onderzoek werd dus overschaduwd door het gesubsidieerde astronomische onderzoek van de 

jezuïeten van de Portugese missie. 

Pas vijfentwintig jaar later begon Gaubil alsnog samen met Michel Benoist aan de 

bouw van een observatorium. Voor het eerst sinds De Fontaney hadden de Franse jezuïeten nu 

weer een vaste locatie voor het doen van waarnemingen. Het observatorium bestond uit oude 

instrumenten van De Fontaney, en een nieuw kwadrant dat Delisle zelf vervaardigd had en 

naar China had gestuurd.
850

 Delisle kondigde in 1756 de komst aan van een passage-

instrument en twee zeer goede slingeruurwerken.
851

 Gaubil had intussen weer meer vrijheid 

en beloofde meer tijd te besteden aan het doen van observaties. Ook andere ordegenoten 

zouden de geleerde hun waarnemingen opsturen, beloofde Gaubil.
852

 De opleving was echter 

van tijdelijke aard. De jezuïeten hadden aanvankelijk moeite met het hanteren van het nieuwe 

kwadrant: 

 

‘We zouden hier enige behoefte hebben aan uw instructies om Mercurius op de 

meridiaan te observeren met uw kwadrant; ik heb het vergeefs geprobeerd, het is 

misschien mijn fout en niet een mankement van het instrument’
853

 

 

Het zou de jezuïeten uiteindelijk lukken om het instrument te gebruiken, en om Mercurius te 

observeren.
854

 Wel meende Gaubil dat hun waarnemingen niet zo exact waren als de 

Europese. Ook die van de jezuïeten van de Portugese missie waren volgens hem beter. Kögler 

had meer en exactere waarnemingen kunnen doen, doordat hij zich als voorzitter volop kon 

richten tot de astronomie. Ook Hallerstein deed betere astronomische waarnemingen, die 

dichterbij de Europese kwaliteit lagen dan de zijne, omdat Hallerstein de tijd had, en 

doorgaans nauwgezet de methoden van de Europese geleerden bestudeerde.
855

 Gaubil 

beschouwde zichzelf bovendien inmiddels als te oud om goede observaties te verzamelen.
856

 

Benoist moest al zijn tijd besteden aan het samenstellen van werken voor de keizer. Jean-

Joseph-Marie Amiot beloofde weliswaar naar de metingen te kijken wanneer hij tijd zou 

hebben, maar was zoals we in Hoofdstuk 6 zullen zien, meer met andere onderwerpen bezig.  

In Frankrijk hadden tot Gaubil’s grote teleurstelling enkele astronomen bar weinig 

interesse voor zijn werkzaamheden. De astronomen Cassini en Maraldi bij wie Gaubil in 

Parijs lessen had gevolgd, hadden geen enkele vorm van ondersteuning geboden. Zij hadden 

weliswaar complimenten en aansporingen gestuurd, maar gingen niet in op herhaalde 

verzoeken een reactie te geven op toegestuurd materiaal.
857

 Zelfs de rampzalige gevolgen van 

de aardbeving hadden niet geleid tot het sturen van materiële hulp. Toen Gaubil 

geïnteresseerden in Parijs vroeg waarom Cassini niet reageerde, kreeg hij als antwoord: ‘M. 
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Cassini communiceert nooit met iemand; dat is de Italiaanse stijl.’
858

 Gaubil was zo 

teleurgesteld dat hij sprak over een negatief klimaat in heel Frankrijk, waarin de jezuïeten 

moesten zien te overleven.  

Er kwam gelukkig in 1732 ondersteuning van een Franse astronoom, Delisle, die sinds 

een paar jaar aan de academie van Sint Petersburg werkte. Delisle had waarschijnlijk van 

Souciet vernomen dat Gaubil zich grote zorgen maakte over het gebrek aan steun voor het 

astronomisch onderzoek van de Franse jezuïeten, en had via Souciet een micrometer naar 

Gaubil opgestuurd.
859

 Sindsdien correspondeerden zij enkele jaren, en probeerde Gaubil 

zoveel mogelijk vragen van Delisle te beantwoorden: ‘We zijn hier overbelast, maar wat u 

voorstelt, lijkt zo nuttig te zijn, en we hebben zoveel redenen om u onze erkentelijkheid te 

bewijzen, dat ik vastbesloten ben om alles te doen wat voor mij mogelijk is.’
860

 In de jaren die 

volgden, stuurde Gaubil zowaar enkele waarnemingen van zonsverduisteringen en kometen 

op.
861

 Gaubil stuurde in deze periode ook de geleerde T.S. Bayer Chinees materiaal op, en met 

name boeken over de Chinese taal. Hierbij waren overigens ook Parrenin en enkele jezuïeten 

van de Portugese missie behulpzaam geweest.
862

 Bayer schreef op basis hiervan een werk 

over de Chinese taal en stuurde het als dank op naar de jezuïeten. Ook had hij vragen 

meegestuurd en een verlanglijstje met boeken. Gaubil schreef hem in 1743 terug dat de 

rectoren van de Franse en Portugese colleges zijn wensen zouden vervullen. Inmiddels was 

Bayer toen echter gestorven.
863

  

De route over Rusland bleek onbetrouwbaar te zijn, waardoor brieven of pakketten wel 

eens verdwenen. Hierdoor correspondeerde Gaubil tussen 1737 en 1746 ook nauwelijks met 

Delisle.
864

 Tijdens deze onderbreking hielp Gaubil zijn ordegenoot Parrenin met de 

beantwoording van een vraag van De Mairan over de Chinese astronomie.
865

 Parrenin had 

hem in zijn correspondentie met De Mairan betrokken, door in 1729 een verhandeling over 

astronomie van Gaubil aan te prijzen en mee te sturen in zijn eigen brief aan De Mairan.
866

 De 

correspondentie tussen Parrenin en De Mairan bewees volgens Gaubil dat ‘niet alle academici 

zo koud en onverschillig zijn als de heer Cassini’.
867

 Na de dood van Parrenin in 1741 bood 

Gaubil zich als correspondent aan De Mairan aan: ‘Als u meent dat ik hier de geschikte 

persoon ben om enkele van uw orders uit te voeren, zal ik dat doen’.
868

 Hij bleef hierbij altijd 

bescheiden over zijn bekwaamheden. Zo schreef hij de geleerde: ‘ik zal de taak op me nemen 

u tevreden te stellen, maar het zal niet met het gemak en de juistheid zijn die de overleden 
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pater Parrenin zou hebben gehad’.
869

 Toch zou Gaubil hem nog tot 1754 delen toesturen van 

zijn vertaling van de geschiedenis van de Chinese astronomie, waarvoor hij als dank 

exemplaren ontving van de Histoires de l’Académie Royale des Sciences’.
870

  

Gaubil en Delisle hervatten hun correspondentie toen de geleerde in 1746 was 

teruggekeerd naar Parijs. De communicatie met Peking ging nu weliswaar beter, maar de 

uitwisseling van kennis was gering. Gaubil was druk bezig met het ordenen en vertalen van 

diverse traktaten en had rond 1750 ‘veel afleiding en veel andere dingen te doen’.
871

 Zijn 

drukke werkzaamheden bestonden onder andere uit missiewerk, dat in Peking weer in enige 

mate werd toegestaan. ‘Een wonder’, aldus Gaubil, en iets om trots op te zijn, aangezien de 

jezuïeten in de hoofdsteden in Europa zoals Londen, Amsterdam en Stockholm deze vrijheid 

niet genoten.
872

 Hij zette desalniettemin ook zijn onderzoek voort. Zo observeerde Gaubil in 

1750 nog een komeet, en stuurde hij enkele meteorologische en astronomische observaties 

op.
873

 Bovendien bood hij datzelfde jaar aan de koninklijke academie van Parijs aan om 

correspondent te worden, samen met D’Incarville.
874

 Dit aanbod werd goed ontvangen, en 

Gaubil was ontving in 1752 van Delisle en De Mairan de ‘patentes’, de privilegebrieven, 

waarin zijn benoeming omschreven stond.
875

 

Behalve de Italiaanse astronomen waren Franse geïnteresseerden dus vol 

belangstelling voor het werk van Gaubil. Ook de botanische werkzaamheden van D’Incarville 

werden op de voet gevolgd door Franse geïnteresseerden.  

 

D’Incarville, de natuurvorser in dienst van de Franse staat 

D’Incarville heeft als plantenverzamelaar blijvende sporen achtergelaten: de van oorsprong 

Chinese plant Incarvillea delavayi, die in het Nederlands ‘tuingloxinia’ heet, is nog steeds in 

diverse varianten te vinden in Europese tuinen.
876

  

D’Incarville werd door de Franse staat ‘in dienst genomen om kennis te nemen van de 

kunsten en de natuurhistorie van China’. Hij ontving hiertoe duizend ‘livres’.
877

 Het geld werd 

in 1743 door Gaultier, de geneesheer van de koning, botanicus en kennis van De Jussieu, 

overhandigd aan de procureur van de jezuïeten in Parijs.
878

 D’Incarville volgde van tevoren in 
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Parijs onderwijs bij de chemici Jean Hellot en Claude-Joseph Geoffroy, die aan de koninklijke 

academie verbonden waren. Geoffroy liet hem vervolgens kennismaken met de botanicus 

Bernard de Jussieu, door wie hij de beginselen van de plantenkunde kreeg onderricht.
879

 Hij 

bezocht ook regelmatig bekenden van deze botanicus, zoals de arts Étienne Chardon De 

Courcelles en boekhandelaar Hippolite Louis Guérin, en leerde van hen hoe planten 

verzameld werden, en hoe experimenten uitgevoerd moesten worden.
880

 Tot de kring van De 

Jussieu behoorde rond 1738 ook Linnaeus. Aangezien D’Incarville slechts diens werk 

aanhaalde, is gesuggereerd dat er waarschijnlijk geen persoonlijke ontmoeting tussen hen 

heeft plaatsgevonden.  

In 1740 kwam hij op de leeftijd van vierendertig jaar aan in Kanton. De Jussieu had 

samen met De Courcelles en Guérin ‘het Chinese herbarium’ bij hem besteld. Hiermee zullen 

zij de bencao gangmu bedoeld hebben, waaruit ook Dentrecolles en Parrenin fragmenten 

hadden vertaald. De Jussieu had D’Incarville ook verzocht om de eigenschappen te 

beschrijven van de lychee, en naturalia zoals enkele boomsoorten en thee. D’Incarville begon 

zijn zoektocht meteen. Hij werd aan de kust geholpen door Pierre Foureau, die in Macao 

enige tijd betrokken was bij de verzending van materiaal.
881

 Foureau zou bijvoorbeeld 

monsters van de gemberplant opsturen voor de geneesheer Jean Astruc. Toen Foureau deze 

vergeten had mee te geven, stuurde D’Incarville dit materiaal alsnog op naar De Jussieu.
882

 

Franse jezuïeten zetten zich in Kanton en Macao dus samen in voor het beantwoorden van 

vragen van Europese geïnteresseerden. Na een jaar bood Foureau D’Incarville een leermeester 

in de Chinese taal (‘Joachim’) aan, waarop D’Incarville met de Chinees naar Peking vertrok. 

In Peking werd D’Incarville door de keizer aangesteld als glasmaker. In zijn vrije tijd 

vond hij tijd om vragen van zijn leermeesters Geoffroy en Hellot over Chinese chemie te 

beantwoorden.
883

 Ook stuurde hij de Franse algemeen controleur van de staatsfinanciën 

Philibert Orry, die verantwoordelijk was voor de financiële steun, als dank een traktaat over 

vernis.
884

 Het verzamelen van kennis stond enige tijd stil toen Orry in 1745 werd vervangen, 

en de jezuïet daardoor geen geld meer ontving. Al snel besloot de nieuwe financieel 

controleur Jean-Baptiste de Marchault om D’Incarville financieel te ondersteunen.
885

 De 

Marchault, die ‘membre honoraire’ was van de koninklijke academie, en de directeur van het 

Ministerie van Bruggen en Wegen Daniel-Charles Trudaine dienden daarbij het verzoek in 

om zijdestof te ontvangen die gemaakt werd door wilde rupsen.
886

 D’Incarville zou de 

bestuurders jaren later een stuk van deze stof opsturen.
887

 Hij stuurde De Marchault ook 

andere soorten kennis op, zoals modellen van in zijn ogen zeer nuttige machines, zoals een 
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werktuig waarmee efficiënt lastdieren bevracht werden en een model van een zaaiploeg.
888

 

Het opsturen van voorwerpen aan de geldschieter werd dus met ijver voortgezet. Zoals we 

zagen bood D’Incarville zichzelf in 1750 aan als correspondent van de koninklijke academie 

van Parijs. Hij werd daarop correspondent van zijn leermeester Geoffroy.
889

 D’Incarville zou 

met deze geleerde over wiskunde en fysica gaan schrijven, maar wisselde vooral met De 

Jussieu kennis uit. 

De kennisstroom werd niet alleen door Europese geïnteresseerden mogelijk gemaakt, 

maar ook door welwillende Chinese betrokkenen. We zullen daarom nu de manier waarop de 

Franse jezuïeten kennis verkregen, onder de loep nemen. 

 

De toegang tot Chinese kennis 

 

Parrenin verbleef sinds de dood van keizer Kangxi permanent aan het hof. De hofjezuïeten 

hadden volgens Parrenin niet alleen maar te lijden onder het bewind van de nieuwe keizer. Zo 

hadden zij voor het eerst de eer met de eerste eunuchen aan tafel te dineren en geschenken 

met hen uit te wisselen.
890

 Aan het hof wist Parrenin dan ook vrij eenvoudig geneeskundige 

kennis te bemachtigen. Hij leerde enkele geneeskrachtige wortels kennen die hij van een 

geneesheer toegediend kreeg toen hij zelf een tijd ziek was. Een gouverneur die Parrenin al 

langer kende en geneesheren van de keizer informeerden hem over de werking en herkomst 

van een wortel die alleen verkrijgbaar was in het paleis en in Tibet. Van een rijke Chinese 

koopman had Parrenin een beschrijving gekregen van rabarber. Hoewel de tekeningen niet 

betrouwbaar waren, was de beschrijving volgens Parrenin nauwkeuriger dan die Pierre Pomet 

opgenomen had in zijn Histoire générale des drogues.
891

 Verder haalde Parrenin zoals we in 

het vorige hoofdstuk zagen veel kennis uit Chinese boeken. Na de dood van Kangxi had hij 

meer tijd gehad om deze grondig te bestuderen. Aan het hof kon men dus toegang hebben tot 

bepaalde soorten kennis.  

Dit gold ook voor Gaubil. Hij hield zich net als Parrenin enige tijd bezig met het 

verzamelen van zaden. Zo beloofde hij aan een ordegenoot om zaden van de ‘meloen van 

Hami’ op te sturen. Hami was een stad in het huidige Sinkiang, en het zaad van de meloen uit 

deze streek was moeilijk te verkrijgen. Hij verwees naar Parrenin en La Charme die al over de 

zaden hadden geschreven, maar de zaden niet hadden kunnen bemachtigen. Het zaad was 

volgens Gaubil echter wel verkrijgbaar aan het hof. Hij beloofde dat hij zou proberen enkele 

meloenzaden van de mandarijnen van de hofkeuken te krijgen.
892

 Ook beloofde hij in 1733, 

vlak na de verbanning van de jezuïeten, dat hij in betere tijden meer zaden zou verzamelen.
893

 

Hij zou zich sindsdien echter vooral richten op andere soorten kennis.  

Zoals we zagen had Gaubil de astronomische en historische boeken zonder moeite 

onder ogen gekregen. Hij vervaardigde bovendien kaarten, door nauw samen te werken met 

Chinezen. Met behulp van een Chinese ‘kladschilder’ maakte hij in 1726 geografische 
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schetsen, en Gaubil kreeg ook veel hulp van de ‘dertiende prins’, de broer van Yongzheng.
894

 

Deze prins gaf Gaubil toestemming om kaarten in te zien die tijdens de geografische 

expedities door de jezuïeten gemaakt waren. Gaubil maakte hier kleinere kaarten van en zond 

deze met begeleidende tekst naar Europa.
895

 In ruil voor kaarten gaf Gaubil doorgaans 

geschenken aan de keizer, de prinsen en mandarijnen.
896

 De verovering door de Chinezen van 

de stad Lhasa in Tibet leidde tot nieuwe geografische kennis.
897

 Gaubil besprak de manieren 

waarop deze kennis verworven kon worden. Hij sprak niet alleen met mandarijnen aan het hof 

die in deze regio geweest waren, maar verwierf ook informatie door contact te leggen met 

Indische en Russische inwoners van Peking.
898

 Hij sprak met ‘religieuze Indiërs’ die hadden 

gereisd tot aan de oorsprong van de Ganges, en met Lama priesters die in Tibet geweest 

waren. Al ten tijde van de regeerperiode van Kangxi waren zij volgens Gaubil een nuttige 

informatiebron geweest, maar niemand had hen ondervraagd. Ook de Nederlandse 

ontdekkingsreiziger Samuel van de Putte, die in Tibet gereisd had en in 1734 bij lama 

priesters in China had verbleven, bezat volgens Gaubil veel kennis van Tibet. Zoals we zagen 

in Hoofdstuk 3 hadden Gaubil en Van de Putte elkaar in Peking ontmoet. De Russen in 

Peking hadden eveneens een goede toegang tot kennis over Tibet door hun contact met lama 

priesters in deze regio.
899

 Ten slotte wees Gaubil op de kapucijnen die namens de Propaganda 

Fide in Lhasa werkzaam waren, en alles wisten over het land. Zijn opsomming geeft een mooi 

beeld van de diversiteit aan informatiebronnen die toen in Peking bestonden. 

D’Incarville ontving zoals we zagen geld van Franse bestuurders, wat het verzamelen 

van kennis makkelijker maakte. Zijn botanische onderzoek werd echter belemmerd door de 

verboden die de jezuïeten door de keizer kregen opgelegd. De werkwijze van D’Incarville 

biedt veel inzicht in de invloed van deze beperkingen op de verzameling van kennis in de loop 

van de tijd. Aan de kust verwierf hij vrij gemakkelijk enkele naturalia. Na enkele maanden 

was hij door Hervieu van Macao naar Kanton gebracht, waar hij meer zou vinden dan alleen 

schelpen, kruiden en zaden. De door De Jussieu gewenste lychee en informatie over thee 

waren hier eenvoudig te vinden, en hij voegde aan het pakket enkele vissenprenten en enkele 

dozen met de mooiste vlinders toe. Hij vond verder ondanks zijn speurtocht erg weinig 

insecten, maar stuurde wel enkele tekeningen op van een goudvis en ‘andere vissen en 

insecten uit de zee’. Bij een zaadhandelaar kocht hij zaden.
900

  

D’Incarville beheerste de eerste jaren de Chinese taal nog niet, waardoor hij bij het 

verzamelen van naturalia tegen problemen aanliep. Zo kon hij zich alleen met behulp van een 

Chinese tolk informeren over soorten metalen en steen, wat in zijn ogen niet toereikend was 

voor het schrijven van een stuk over deze materie. Om bepaalde schelpen te kunnen vinden, 

meende D’Incarville een model nodig te hebben om aan Chinezen te tonen. Ze konden dan 

immers meteen aangeven of de schelp in kwestie vindbaar was of niet. Op elke andere wijze 

                                                 
894

 Ibidem, 205, Gaubil, ongeadresseerd, 1728. De dertiende prins geloofde net als zijn overleden vader in het nut 

van de kennis van de jezuïeten voor de relatie met Rusland, Pfister, Notices biographiques, 672. Er vonden 

tussen de prins en Parrenin en Gaubil onder meer gesprekken plaats over politiek, chronologie en astronomie. 

Overigens werd Parrenin door deze prins berispt toen hij als tolk nalatig zou zijn geweest tijdens het Portugese 

gezantschap 1726. 
895

 Simon, Correspondance de Pékin, 302, Gaubil aan diplomaat Lorenz Lange, 15 mei 1732. 
896

 Een lijst met nuttige geschenken voor deze Chinezen was in het bezit van Souciet, schreef Gaubil in 1738, 

ibidem, 503, Gaubil aan Fréret, 2 november 1738. 
897

 Dit vond plaats in 1720. De vrede werd volgens Gaubil in 1725 getekend. 
898

 Ibidem, 182, Gaubil aan de jezuïet Louis Gaillard, 8 oktober 1727. 
899

 Ibidem, 668, Gaubil aan Delisle, 13 augustus 1752. 
900

 Bernard-Maître, ‘Un correspondant’, 338, D’Incarville aan Bernard de Jussieu, Kanton, 15 januari 1741. 

Hervieu verbleef na de verbanning in 1732 tot 1746 in Macao, en reisde kennelijk wel eens naar Kanton. Nadat 

Yongzheng gestorven was in 1736, traden Chinese autoriteiten mogelijk milder op ten aanzien van het verblijf 

van missionarissen in Kanton. 



Netwerken in bloei 

174 

zouden zij elkaar onmogelijk begrijpen.
901

 D’Incarville richtte zich vaker tot Chinezen. Zo 

had hij een Chinese koopman uit Nanking betaald, die bekend was met Chinese herbaria, om 

in die stad een exemplaar aan te schaffen.  

Toen hij in Peking arriveerde, besteedde hij aanvankelijk de meeste tijd aan het leren 

van de taal en aan de glasblazerij. Wel stuitte hij al snel op het grote Chinese werk Bencao 

gangmu, dat hij op eenvoudige wijze in bezit kreeg: ‘Hij heeft mij niets gekost, ik heb alleen 

enkele kleine curiosa uit Europa gegeven’.
902

 D’Incarville verkreeg vaker kennis door middel 

van het geven van geschenken en gaf dan ook de Royal Society te kennen dat middelen in de 

vorm van tabak, geld en geschenken altijd zeer welkom waren. Zo waren Portugese 

tabaksoorten erg in trek bij de hoogste mandarijnen.
903

 Van de Bencao gangmu, die uit een 

vijftigtal delen bestond, stuurde D’Incarville eerst twee delen met platen op.
904

 Wanneer hij de 

Chinese taal beter beheerste, zou hij de andere delen, die als verklaring dienden bij de 

prenten, kunnen lezen. Hieruit zou hij ten dele zijn bevindingen putten over katoenproductie, 

mineralen, en methoden om uit plantaardig en dierlijk materiaal verf, vernis, was en kleuren te 

produceren.
905

  

Voor het verzamelen van planten was zijn bewegingsvrijheid in Peking zeer beperkt. 

Hij deed zijn beklag in een brief aan zijn neef:  

 

‘We mogen slechts ... te paard en gevolgd door een knecht weggaan. Alles wat ik kan 

doen, is naar onze begraafplaats gaan anderhalve mijl buiten de stad; onderweg, 

wanneer ik een plant zie die ik niet ken, laat ik mijn knecht afstappen om me erheen te 

brengen.’
906

  

 

Wanneer de keizer niet in zijn paleis in Peking was, was D’Incarville in de gelegenheid om de 

wijdere omgeving van Peking te bezoeken. Hij probeerde dan ook wel om tegelijkertijd 

missiewerk en veldwerk te verrichten. Dit was niet altijd even makkelijk. De zomer was de 

beste periode om alle opgekomen planten te verzamelen, maar het nadeel was volgens 

D’Incarville dat in de zomer geen Chinezen konden worden bekeerd die dan immers hun 

handen vol hadden aan het bewerken van hun land.
907

 Tijdens de afwezigheid van de keizer 

slaagde D’Incarville er in om een herbarium te vervaardigen van de planten die in de bergen 

bij Peking te vinden waren.
908

 Hierbij schakelde hij opnieuw de hulp in van een Chinees. 

Volgens D’Incarville hadden Chinezen de gewoonte alleen de wortels te verhandelen wat de 

inventarisatie onmogelijk maakte. Daarom liet hij een man die in Peking wortels verkocht 

stelen, bloemen en zaden van planten verzamelen in de bergen. Zodoende kon D’Incarville de 
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wortels in de winkels toch op naam brengen.
909

 Met de aanvang van de christenvervolging in 

1746 was het vervolgens enkele jaren niet mogelijk Peking te verlaten.
910

 

D’Incarville slaagde er in 1749 in om zijn bewegingsvrijheid weer wat uit te breiden. 

Door middel van een gift was hij er in geslaagd om zo nu en dan enkele dagen in een pagode 

van een ‘bonze’, een taoïstische priester, te mogen verblijven.
911

 Op deze plek in de bergen 

nabij Peking beschreef D’Incarville onder andere enkele eiksoorten. Hij richtte zijn aandacht 

ook op de insecten die uit de eikengalnoten kropen, en waarvan de larven voor een kostbaar 

soort zijde zorgden. Hij bestudeerde ook eieren van bladluizen en stuurde deze op naar 

Frankrijk.
912

 In een begeleidende brief voegde hij toe dat hij de eitjes waaruit de luizen kropen 

onder de microscoop had bekeken.
913

  

Hij hoopte verder de vruchten te plukken van een samenwerking met een jezuïet die in 

een afgelegen provincie leefde.
914

 Deze ordegenoot zou voor hem één van de christelijke 

Chinezen inschakelen om verschillende soorten zaden te verzamelen. Voor elk zaad zou een 

‘sol’ gegeven moeten worden, voor honderd zaden een ‘livre’ en tien ‘sol’, en indien zijn 

assistent er behagen in schepte, zou D’Incarville voor tweehonderd exemplaren van elk zaad 

twee ‘sol’ geven.
915

 Aangezien D’Incarville in zijn omgeving geen nieuwe soorten zaden 

meer kon vinden, hoopte hij op deze wijze in ieder geval in kwantiteit bij te dragen.
916

 Ook 

beloofde hij De Jussieu om missionarissen in de zuidelijke provincies, die zich daar verborgen 

hielden voor de vervolging, aan te sporen om wat op te sturen. De botanicus meende kennelijk 

net als Gaubil dat in het zuiden toch waardevolle planten verzameld konden worden.  

In 1753 kreeg D’Incarville ten slotte ook nog toegang tot de keizerlijke tuinen. Hij zou 

één van de directeuren geworden zijn van de hoftuin toen hij een exemplaar van het kruidje-

roer-mij-niet aan de keizer liet zien. Het plantje, dat zeer snel reageert op aanraking, had grote 

indruk gemaakt op de keizer.
917

 Drie directeuren van de tuinen van de Chinese keizer 

verleenden D’Incarville welwillend diensten in ruil voor zaden.
918

 Zo bood de intendant van 

de keizerlijke tuinen meerdere keren aan om D’Incarville te voorzien van wortels van planten. 

Hier bedankte D’Incarville echter voor, aangezien de wortels rot zouden zijn voordat zij in 

Frankrijk aangekomen waren.
919

  

D’Incarville kreeg aan het hof wel de gelegenheid om zelf experimenten uit te voeren. 

Zo kweekte hij zelf de wilde rupsen, waarvan de bijzondere zijde werd gemaakt.
920

 Ook had 

hij goudvissen zo handtam dat zij volgens hem hun hoofden uit het water staken om te zeggen 

dat ze honger hadden.
921

 In de jaren vijftig werkte hij veel samen met Chinese 

ervaringsdeskundigen. De verhandeling over het fabriceren van een hoornen lantaarn kwam 

tot stand met behulp van Chinese arbeiders die bij hem een atelier vestigden zodat 
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D’Incarville beter in staat was hun verrichtingen te observeren. Het traktaat was samen met 

modellen van de gereedschappen en stukken hoorn opgestuurd maar door de Engelsen 

onderschept. D’Incarville begon hierop samen met de Chinese arbeiders aan een nieuwe 

verhandeling die zelfs completer werd dan de originele versie.
922

 Hij beschreef ook een 

apparaat waarmee kaarsen werden gemaakt die zeer lang brandden en vanwege hun constante 

verbranding tevens als uurwerk konden dienen.
923

 Dentrecolles had hierover gelezen in de 

Bencao gangmu, en had de werking ervan betwijfeld. D’Incarville had daarentegen met eigen 

ogen vastgesteld dat deze techniek effectief was.
924

   

Ten slotte kreeg D’Incarville een herbarium in handen, dankzij de hulp van 

Hallerstein. Zoals we zagen was hij net als Gaubil bevriend met Hallerstein. Toen de Duitse 

jezuïet in 1746 voorzitter werd van het Wiskundetribunaal, kwam een oud herbarium van 

wijlen ‘pater Terrentius’, ofwel Johannes Schreck, boven tafel. Deze geleerde jezuïet, een 

leerling van Galilei, was in 1618 in Goa en in Macao begonnen met het aanleggen van zijn 

Plinius Indicus, een plantenboek. In het werk dat in Peking aanwezig was, werden circa 

vierhonderd medicinale planten afgebeeld en beschreven die bij de Chinese drogisterijen te 

vinden waren. Kögler had het werk op zijn sterfbed in het geheim aan Hallerstein overhandigd 

uit angst voor inbeslagname. Hallerstein liet het werk nu alleen aan D’Incarville zien.
925

 

Vervolgens kweet D’Incarville zich van de moeilijke taak de tekeningen en Chinese 

beschrijvingen te reproduceren voor De Jussieu. Een kopie had hem tweehonderd ‘livres’ 

gekost, en de vertaling van het geheel of van afzonderlijke delen zou zelfs met behulp van een 

geletterde Chinees jaren duren en nog veel meer geld kosten. D’Incarville beloofde ten minste 

een tweede kopie te laten maken, aangezien de eerste in het Chinees was en daarom nutteloos 

zou zijn.
926

 In 1751 stuurde D’Incarville zoals beloofd een kopie van het hele werk op. De 

vertaling ontbrak echter omdat D’Incarville niet in staat was geweest de vele Chinese 

plantentermen te herkennen: ‘ik beschik vaak niet over de juiste woorden ... [ik ben] iemand 

die eenvoudigweg enkele kruiden kent’.
927

 De vertaling is er uiteindelijk dan ook nooit 

gekomen.  

 Ondanks de beperkingen was D’Incarville in staat om voor Europa kennis te 

verwerven over Chinese planten en productieprocessen, en schakelde hierbij vaak de hulp in 

van Chinese botanici en ambachtslieden. Enkele verzoeken willigde D’Incarville niet of 

schoorvoetend in, omdat zij in zijn ogen moeilijk of niet uitvoerbaar waren. Er werd soms om 

planten gevraagd die niet aanwezig waren in China. Zo kwam volgens D’Incarville de 

mangistan, een boom die lycheeachtige bessen heeft, in tegenstelling tot wat Dufay dacht, niet 

voor in China.
928

 Botanici in Frankrijk waren vaker niet goed op de hoogte van het feit dat 

planten in Azië erg moeilijk te verkrijgen konden zijn. Zo beklaagde ook een Franse 

verzamelaar die in India een herbarium samenstelde, zich over de onuitvoerbare verzoeken 

die Antoine de Jussieu bij hem had ingediend.
929

 De geleerde Charles Dufay had gevraagd om 

eieren van alle soorten vogels, levende goudvissen en fazanten van beide sexen.
930

 Hiervoor 
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was de bewegingsvrijheid toch te beperkt, aldus D’Incarville: ‘Hoe deze te verkrijgen in een 

land waar men niet de vrijheid heeft te gaan noch te komen...?’, verzuchtte hij.
931

 Aan het 

verzoek om vogels op te sturen was bovendien niet gemakkelijk te voldoen, omdat noch 

D’Incarville noch Chinezen verstand hadden van de verzameling en van het vervoer van 

vogels.
932

 D’Incarville benadrukte vaker dat het soms niet alleen moeilijk was om naturalia te 

verkrijgen, maar ook om deze te vervoeren. De vogels die Dufay besteld had zouden volgens 

hem veel volume innemen. Hij stuurde op verzoek wel bomen met hun wortel op, maar 

benadrukte dat dit veel moeite kostte voor een compagnieschip. De scheepsofficieren zouden 

de lading toch meenemen, hoewel D’Incarville betwijfelde of de vracht op zee behouden zou 

blijven. In de botanische werkzaamheden van D’Incarville speelden Franse 

compagniesdienaren dus geen onbelangrijke rol. 

 

5.2 Hallerstein en andere jezuïeten van de Portugese missie 

 

Betrekkingen met Europese geïnteresseerden 

 

Hallerstein, in zijn geboorteland Slovenië bekend als ‘de laatste astronoom van Peking’, 

behoorde binnen de Orde tot de Provincia Austria.
933

 Toen hij naar China gezonden werd, 

scheepte hij zoals de meeste jezuïeten in Lissabon in. Hier had hij in afwachting van het 

vertrek van zijn schip de hofastronoom en jezuïet Giovanni Battista Carbone ontmoet. 

Hallerstein had gebruik mogen maken van de boeken en werktuigen van Carbone en had zo 

alvast geoefend met het doen van observaties.
934

 Op vijfendertigjarige leeftijd kwam hij in 

1739 in Macao aan, waar hij al zijn vrije tijd besteedde aan het leren van de Chinese taal.
935

 

Al in het volgende jaar was Hallerstein als astronoom werkzaam in het keizerlijke 

observatorium. De keizer was volgens Hallerstein heel tevreden met het tempo waarmee hij 

de taal leerde.
936

 Hij kreeg zelfs de status van mandarijn nadat hij het Portugese gezantschap 

in 1753 in goede banen had geleid.
937

  

Hallerstein had banden met het Portugese hof, waar de Portugese missie in China veel 

baat bij had.
938

 Zo droeg koningin Maria-Anna van Oostenrijk Hallerstein op om het 

Portugese gezantschap dat in 1753 naar Peking werd georganiseerd, in goede banen te 

leiden.
939

 Volgens Gaubil kende Hallerstein de koningin zelfs persoonlijk.
940

 Het contact met 

het Portugese hof leidde tot financiële en materiële steun. In de ogen van Gaubil was deze 

aanzienlijk, maar volgens Hallerstein broodnodig. De som geld die de groep van ongeveer 

twaalf jezuïeten van de Portugese missie van de keizer kreeg, was volgens hem net zoveel als 

wat de eerste groep van zes Franse jezuïeten had gekregen van keizer Kangxi. De keizer 
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betaalde jezuïeten eigenlijk alleen door middel van het geven van respect en een mate van 

vrijheid, stelde Hallerstein. Het benodigde geld moest dus vrijwel geheel van liefdadigheid uit 

Europa komen.
941

  

Hallerstein had aanvankelijk nog geen contact met Europese geïnteresseerden. Wel 

hadden andere jezuïeten van de Portugese missie al voor de komst van Hallerstein 

gecorrespondeerd met geïnteresseerden. Om te beginnen voerden de jezuïeten Kögler, Andre 

Pereyra en Slaviçek, net als enkele Franse jezuïeten, tussen 1732 en 1738 een briefwisseling 

met de geleerde Bayer die aan de academie van Sint Petersburg werkzaam was. 

Ook hadden enkelen vanaf ongeveer 1730 contact met Portugese geïnteresseerden in 

Londen en Sint Peterburg. De Portugese jezuïet Andre Pereyra wisselde in Peking kennis uit 

met de Portugese Jacob De Castro Sarmento die voor de Royal Society in Londen werkte. 

Volgens Gaubil was ook de jezuïet Carbone, met wie Hallerstein in Lissabon had geoefend 

met het doen van metingen, nauw betrokken bij dit contact tussen Peking en Londen.
942

 Deze 

communicatie verliep via Sint Petersburg waar de Portugese chirurg António Nunes Ribeiro 

Sanches als militaire dokter ging werken. Sanches had tijdens een Europese reis van Lissabon 

via Londen en Leiden naar Sint Petersburg contact gelegd met Sarmento in Londen.
943

 In Sint 

Petersburg raakte Sanches bevriend met de geleerden Bayer en Delisle, die hem in contact 

brachten met Portugese jezuïeten in Peking.
944

 Sanches zorgde er ‘voor ’s lands eer’ voor dat 

deze jezuïeten bijvoorbeeld boeken, een passage-instrument, micrometers, en een 

‘elektriciteitsmachine’ ontvingen.
945

 Veel van deze hulpmiddelen waren door Sarmento in 

Londen aangeschaft.
946

 De Portugese jezuïeten stuurden op hun beurt waarnemingen en 

planten op naar Sanches en beantwoordden zijn vragen over Chinese geneeskunde.
947

 Ook 

Hallerstein zou een kleine bijdrage leveren aan deze uitwisseling van middelen en kennis met 

Sanches en Sarmento. In 1752 ontving Sanches (die inmiddels in Parijs woonde) van 

Hallerstein enkele astronomische observaties. Sanches stuurde ze door naar Sarmento in 

Londen, waar zij gepubliceerd werden in de Philosophical Transactions.
948

  

 

Nationale rivaliteit? 

 

Jezuïeten van de Portugese missie stuurden brieven zelfs naar Franse geïnteresseerden. Van 

een nationale rivaliteit tussen de jezuïeten onderling en tussen jezuïeten en geïnteresseerden in 

Europa leek daarbij geen sprake te zijn. Kögler stuurde tussen 1730 en 1736 waarnemingen 

op naar de Franse astronoom Delisle van zichzelf en van zijn missiegenoten Slaviçek en 

Pereyra.949 Na de dood van Kögler zette Hallerstein deze samenwerking met Delisle voort.
950
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Gaubil had hem een brief met verzoeken van Delisle laten zien. Hierop had Hallerstein 

meerdere jaren observaties opgestuurd aan Delisle, waarvoor hij rond 1753 van de geleerde 

een slingeruurwerk ontving.
951

 Volgens Gaubil waardeerden de jezuïeten van de Portugese 

missie de betrokkenheid van Delisle, en waren zij hem dankbaar voor zijn bemiddelende rol 

in het contact met Sanches in Sint Petersburg: ‘zij [de jezuïeten van de Portugese missie] 

zeggen dat u [Delisle] het bent die bij de Portugese geneesheer die in Sint Petersburg is 

[Sanches], het idee heeft geopperd om zijn geschenken aan het college van zijn natie [het 

Portugese college] in Peking te geven’.
952

  

De Portugese bisschop in China en superieuren van de Portugese missie in China en 

Lissabon zetten Hallerstein echter onder druk om hun waarnemingen alleen naar Lissabon te 

sturen. Hoewel Hallerstein zijn materiaal liever aan Delisle overhandigde, kon hij deze 

Portugese aansporing moeilijk negeren. Hierdoor ontving Delisle minder observaties van 

jezuïeten van de Portugese missie dan die van de Franse missie.
953

 De beantwoording van 

vragen werd in het contact tussen hen dus belemmerd door een nationale rivaliteit die van 

hogerhand werd opgelegd. Ondanks deze bestaande spanning, bleven jezuïeten van de Franse 

en de Portugese missie toenadering zoeken tot elkaar bij het verzamelen van kennis. Zij 

zouden zelfs hetzelfde astronomische instrument gaan delen, een nieuw kwadrant, dat aan hen 

opgestuurd zou worden in 1753. Voordat deze gebeurtenis beschreven wordt, zal nu eerst 

gekeken worden hoe Hallerstein astronomische kennis verwierf. Dit hing nauw samen met de 

kwaliteit van de instrumenten die in Peking aanwezig waren. 

 

De toegang tot kennis 

 

Hallerstein begon pas enkele jaren na zijn aankomst in Peking met het opsturen van 

astronomische waarnemingen. Hij werd de eerste jaren van zijn verblijf namelijk zo 

opgeslorpt door het leren van de Chinese taal dat hij nauwelijks in staat was om metingen te 

verrichten. Verder werd volgens Hallerstein aan het Wiskundetribunaal weinig onderzoek 

verricht, aangezien Kögler geveld was door ouderdom.
954

 Ook zouden de Chinese 

‘commissaires’ en ‘surintendants’ van het Wiskundetribunaal zowel Kögler als Hallerstein 

behoorlijk tegengewerkt hebben. Deze Chinese astronomen zouden zich alles toe-eigenen, 

maar hierover konden de jezuïeten met niemand spreken.
955

 Hallerstein stelde in deze periode 

desondanks een volume samen van de astronomische observaties die hij en anderen tussen 

1717 en 1752 gedaan hadden.
956

 Hij beschouwde de verzending van astronomische 

observaties aan Europese geïnteresseerden dan ook als noodzakelijk voor het behoud van de 

missie. Hij schreef aan zijn broer:  
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‘we zijn hier niet gekomen om astronomische tabellen te verbeteren; maar aangezien 

de astronomie noodzakelijk is om de belangen van het geloof te beschermen en te 

redden, doen we hiertoe alles wat we kunnen, en we zullen altijd graag onze werken 

meedelen aan degenen die zich hiervoor interesseren en die ons kunnen helpen’.
957

 

 

Nadat Hallerstein in 1746 het voorzitterschap overnam van de overleden Kögler, legde hij 

meer observaties vast. Wel meende hij dat de ‘logge apparaten van ons keizerlijke 

observatorium, ofschoon groots en van stevig koper, niet de accuraatheid van tegenwoordig 

hebben’.
958

 Het instrumentarium was in vergelijking met het materiaal waarmee voorganger 

Antoine Thomas metingen had verricht, gemoderniseerd.
959

 Toch hoopten Hallerstein en zijn 

missiegenoten rond 1749 dat zij uit Frankrijk een nieuw slingeruurwerk zouden ontvangen, en 

uit Engeland een nieuwe micrometer. Een jaar later ontvingen zij wel alvast een passage-

instrument uit Europa. Hallerstein was vervolgens van mening om nog betere resultaten te 

kunnen behalen wanneer de jezuïeten zouden beschikken over een goed kwadrant ‘zoals deze 

tegenwoordig gemaakt worden’. In afwachting van het nieuwe kwadrant zou Hallerstein het 

passage-instrument installeren, waarmee hij de posities van sterren kon gaan bepalen.
960

 

Hallerstein bracht enkele jaren later een gloednieuw kwadrant naar het observatorium in 

Peking. De verzending ervan was mede mogelijk gemaakt door een jonkvrouw uit Beieren, 

Maria Theresia von Fuller-Wellenburg. 

 

Het kwadrant van jonkvrouw Maria Theresia von Fuller-Wellenburg 

 

Toen Hallerstein schreef dat de jezuïeten van de Portugese missie leefden van liefdadigheid 

van weldoeners in Europa, benadrukte hij de rol van ‘Duitsland’.
961

 Hiermee zal hij gedoeld 

hebben op de financiële en materiële steun die tussen 1737 en 1767 gegeven werd door een 

jonkvrouw uit Beieren. 

De zeer vrome Maria Theresia von Fuller-Wellenburg leefde in Augsburg en werd 

aangesteld als ‘Hofmeisterin’, ofwel gouvernante, van keurvorstin van Beieren Maria Amalia 

van Oostenrijk in München. Zij onderhield vanaf 1737 een correspondentie met enkele Duitse 

jezuïeten van de Portugese missie in Cochinchina en in Peking. 

De betrokkenheid van de jonkvrouw bij de activiteiten van deze jezuïeten paste in een 

lange traditie. Veel koninklijke biechtvaders waren jezuïeten en de jonge aristocratie volgde 

de opleiding aan jezuïetencolleges. Devote jonkvrouwen hadden al rond 1720 veel 

belangstelling voor jezuïeten die in China honderden vondelingen doopten.
962

 Zij lazen over 

de christenvervolgingen in China in de Lettres édifiantes et curieuses en in de Welt-Bott, of 

bezochten een veel opgevoerd toneelstuk over de dood van de christelijke Chinees Sunu en de 
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verbanning van zijn zonen.
963

 Ook Von Fuller-Wellenburg was goed op de hoogte van de 

activiteiten van de jezuïeten.
964

  

Zij kwam in 1736 in contact met twee Duitse jezuïeten die toen het jezuïetencollege 

van Augsburg bezochten. Florian Bahr en Johan Siebert waren respectievelijk naar China en 

Cochinchina gezonden, en waren onderweg van Bohemen via Genua en Lissabon naar 

Macao. Zij begonnen een correspondentie over het missiewerk die vijfentwintig jaar zou 

duren.
965

 Het college van Praag kreeg van Von Fuller-Wellenburg bovendien een lening van 

zestienduizend rijksdaalders voor de missie in China, en de procureur in Praag leidde de 

correspondentie in goede banen. In het jaar 1744 doneerde Maria Theresia zelfs een deel van 

de lening, drieduizend rijksdaalders. Ook stuurde zij een kist op met snuisterijen zoals glazen 

voorwerpen, die aan de Chinese keizer overhandigd moest worden.
966

 Toen Maria Theresia in 

1748 als gouvernante werd aangesteld aan het hof van keurvorstin Amalia Maria Josepha 

Anna in München, zou ook de zeer vrome keurvorstin financiële steun gaan geven.
967

 Amalia 

gaf vanaf 1753 jaarlijks honderdvijftig rijksdaalders aan Bahr. 

De jonge Bahr arriveerde in 1739 in Peking, en zou veel samenwerken met enkele 

andere jonge Duitse ordegenoten, waaronder Hallerstein.
968

 Hij bracht Maria Theresia 

bovendien in contact met de Franse jezuïet Pierre Foureau in Parijs. Jezuïeten van de 

Portugese missie hadden Foureau goed gekend toen hij zes jaar in Peking woonde. Toen hij in 

1741 met vijf Chinese studenten terugkeerde naar Parijs, had hij Hallerstein aangeboden om 

brieven van hem mee te nemen naar Europa, en om hem in de toekomst brieven uit Europa op 

te sturen.
969

 De Duitse jezuïeten konden dankzij Foureau dus op een veilige manier 

corresponderen. Bahr meende bovendien dat pakketten sneller aan zouden komen als zij via 

Franse schepen opgestuurd werden, in plaats van op Portugese schepen. Maria Theresia stelde 

zich in 1749 dan ook in een brief aan Foureau persoonlijk voor, en belastte hem met de 

bezorging van een kist met curiosa van Parijs naar China.
970

 Gedurende tien jaren vond 

vervolgens de communicatie tussen Bahr en Maria Theresia plaats via de Franse jezuïeten in 

Parijs. Na de dood van Foureau in 1749 zouden de volgende procureurs van de Franse missie 

zorg dragen voor de communicatie tussen München en Peking.
971

 

Bovendien ontvingen nu ook de Franse jezuïeten financiële steun uit Beieren. De 

keurvorstin deed in 1750 een donatie van vijfduizend ‘livres’ voor de ondersteuning van een 

Chinese catechist. Dit geld werd onder andere gebruikt voor het overbrengen van drie 

Chinezen van China naar het college La Flèche bij Parijs.
972

 Amalia kreeg op haar beurt delen 

van de Lettres édifiantes et curieuses en een kist met geschenken uit China. De keurvorstin en 

vele hovelingen waren zeer onder de indruk geweest van de geschenken.
973
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De Franse procureurs en de gouvernante zouden in 1752 zelfs nauw betrokken zijn bij 

de verzending van een kwadrant naar Macao. Zoals we zagen, koesterde Hallerstein de wens 

om een kwadrant te krijgen. Hij wilde het liefst type dat in Frankrijk en Engeland gemaakt 

werd, dat tot de beste behoorde, maar had zich afgevraagd waar hij een beschermheer zou 

kunnen vinden.
974

 Al enkele jaren later kwam een gloednieuw kwadrant aan in Kanton. Deze 

was echter niet afkomstig van een Franse of Engelse patroon, maar van de Beierse 

gouvernante. Aanvankelijk had het kwadrant een andere bestemming gehad, namelijk Tonkin. 

Al enkele jaren sprak Maria Theresia met haar correspondenten over een astronomisch 

instrument dat naar de jezuïet Simon Gumb in Tonkin gestuurd zou worden. Ook deze jezuïet 

had haar op weg naar Genua en Macao bezocht, en hij had geschenken van haar voor Siebert 

meegenomen naar Azië.
975

 Gumb had de gouvernante vanuit Tonkin gevraagd om een 

‘quadrantem astronomicum’ op te sturen. Hierop had Maria Theresia een kunstenaar betaald 

voor het vervaardigen van dit zeer nuttige instrument. Zij vroeg in 1752 aan de procureur van 

de missie in Parijs, Le Houx, om voor de bezorging te zorgen en betaalde tevens de 

transportkosten.
976

 Le Houx stemde in en beloofde haar dat het instrument in een stevige kist 

op een Frans schip naar Macao of Kanton zou worden gebracht, waar de Franse jezuïeten 

voor de verzending naar Tonkin zouden zorgen.
977

 Een maand later kondigde de gouvernante 

in brieven aan Le Houx en de procureur Jean De Neuvialle in Macao aan dat voor Tonkin een 

kwadrant in aantocht was, en enkele religieuze ornamenten voor Peking.
978

 Zij was uiteraard 

een leek op het gebied van de astronomie, en had slechts zo snel mogelijk het instrument 

willen bezorgen, zo schreef zij aan procureur Le Houx: 

 

‘U zult mij verplicht zijn mij te vertellen of zij [het instrument] enige gelijkenis heeft 

met die van Frankrijk en of u haar nuttig acht voor de missionaris in Tonkin.’
979

  

 

Het instrument bleek zeker van nut te zijn, maar niet voor de missie in Tonkin. Bahr schreef 

de gouvernante in 1753 dat er een grote kans bestond dat het kwadrant niet bij Gumb aan zou 

komen. Ten eerste verkeerde Gumb in Tonkin in gevaar vanwege christenvervolgingen. Ten 

tweede verwachtte Bahr dat Hallerstein, die op dat moment tussen Peking en Kanton reisde 

om het Portugese gezantschap te begeleiden, grote belangstelling zou hebben voor het 

instrument:  

 

‘De genoemde pater wenste al vele jaren zo’n kwadrant, en heeft deze tot op heden 

vergeefs geprobeerd te bemachtigen. Het kan goed zijn ... dat hij hem zelf in plaats van 

pater Gumb voor eigen gebruik meeneemt naar Peking.’
980

 

 

De gouvernante was begripvol en sprak de hoop uit dat Hallerstein het instrument in bruikleen 

mee zou nemen naar Peking, ‘totdat pater Simon Gumb zich weer openlijk in de stad van 
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Tonkin zou kunnen vertonen’.
981

 Zij schreef aan Bahr in 1754 dat Hallerstein goed werk had 

geleverd tijdens het Portugese gezantschap, en zij feliciteerde Hallerstein met het kwadrant 

‘dat hij tijdelijk zou gebruiken’.
982

 De kosten die de gouvernante gemaakt had, werden 

waarschijnlijk vergoed. Zij schreef namelijk aan een jezuïet die in Cochinchina gewerkt had 

dat ‘het kwadrant aangekomen was en door Gumb tegen een vergoeding afgestaan was aan de 

missie in Peking’.
983

 

Hallerstein had het kwadrant op ‘brancards’ over land naar Peking vervoerd, nadat het 

kwadrant tijdens de reis op zee enige schade had opgelopen.
984

 De jezuïeten in Peking leken 

het idee van bruikleen vervolgens niet echt ter harte te hebben genomen. Er werd met geen 

woord meer gerept over het tijdelijke gebruik van het instrument en de rechtmatige eigenaar 

Gumb in Tonkin. Zij verzuimden bovendien om de gouvernante in te lichten over de 

aankomst van het kwadrant in 1753. Nog in 1758 maakte Maria Theresia zich zorgen of het 

instrument wel in handen van Hallerstein was gekomen.
985

 Dit zou erop kunnen wijzen dat de 

jezuïeten niet de intentie hadden het kwadrant ooit terug te geven.  

Bovendien leek het kwadrant al direct tot de Franse jezuïeten te behoren. Gaubil 

deelde Delisle namelijk in 1753 mee dat Hallerstein en Gogeisl ‘dit jaar een kwadrant van 

Duitsland ontvingen, dat dezelfde leek te zijn als degenen die u voor ons heeft gemaakt’.
986

 

Ook Delisle en procureur Le Houx waren rond dezelfde tijd van plan om een kwadrant naar 

Peking te sturen. Gaubil had namelijk in 1750 -net als Hallerstein in 1749- aan Delisle 

kenbaar gemaakt dat de Franse missie in Peking een beter kwadrant nodig had.
987

 Delisle had 

hierop in 1752 geholpen met de verzending van het instrument naar China, en procureur Le 

Houx zou voor de betaling ervan zorgen.
988

 In hetzelfde jaar had Le Houx zoals we zagen ook 

de gouvernante beloofd te zorgen voor het transport van haar kwadrant naar Macao. 

Uiteindelijk zou alleen het kwadrant van de gouvernante naar Macao gestuurd worden. Het 

leek er dus op dat al in Parijs besloten was dat dit instrument naar Peking zou gaan in plaats 

van naar Tonkin. Het instrument werd bovendien eigendom van de Franse jezuïeten, en niet 

van de jezuïeten van de Portugese missie. Wel mocht Hallerstein de eerste maanden 

gebruikmaken van het instrument. Daarna zouden Gaubil en Benoist er waarnemingen mee 

gaan doen. De Franse jezuïeten hadden, zoals we zagen in de vorige paragraaf, aanvankelijk 

enige moeite gehad met het hanteren van het nieuwe instrument, maar wisten onder andere 

nieuwe lengtemetingen van het huis van de Franse jezuïeten te maken.
989

 In deze periode 

vond dus tussen jezuïeten van de Franse en Portugese missie niet alleen een uitwisseling 

plaats van waarnemingen, maar zelfs een uitwisseling van apparatuur. Het voorval toont 

hiermee opnieuw aan dat jezuïeten van de Franse en Portugese missie probleemloos met 

elkaar samenwerkten, en dat zij –misschien tot ergernis van de Portugese superieuren - 

althans onderling geenszins rivalen waren.  
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De samenwerking met de gouvernante kreeg daarentegen geen vervolg. De 

gouvernante had enkele jaren actief deelgenomen aan de correspondentie met Portugese en 

Franse jezuïeten, en de jezuïeten van beide missies waren haar op hun beurt zeer erkentelijk 

geweest voor haar steun.
990

 Toch had haar netwerk in grote mate afzonderlijk bestaan van het 

netwerk van Gaubil, Hallerstein en Franse geïnteresseerden. In de jaren waarin de 

gouvernante correspondeerde met Franse jezuïeten, had Gaubil nauwelijks contact met haar 

gezocht. Tweemaal richtte hij een brief tot haar, maar deed geen beroep op financiële en 

materiële ondersteuning.
991

 Zij behoorde toch te zeer tot de leken. De enige keer dat de 

gelovige gouvernante een komeet beschreef, wilde zij hiermee de jezuïet Siebert 

waarschuwen dat ‘een komeet die al enkele weken in het hemelgesternte te zien was, niet veel 

goeds voorspelde.’
992

 Hallerstein correspondeerde evenmin met de gouvernante. Eerder lijkt 

er sprake geweest te zijn van een afzonderlijk netwerk van vrome jonkvrouwen in Beieren, 

waaraan enkele Duitse jezuïeten van de Portugese missie deelnamen, en een afzonderlijk 

netwerk van Franse geïnteresseerden in Parijs, waaraan Hallerstein en Gaubil deelnamen.
993

 

De levering van het kwadrant veroorzaakte onbedoeld een kortstondige kruisbestuiving tussen 

de beide netwerken. De band tussen Franse jezuïeten en de gouvernante verzwakte ten tijde 

van de Zevenjarige Oorlog. Ook nam de betrokkenheid van de Beierse jonkvrouwen af, 

doordat jezuïeten inmiddels uit de Portugese hofhouding verjaagd waren.
994

  

 De samenwerking tussen jezuïeten van beide missies leidde rond 1750 tot 

correspondenties met bestuurders van de nationale academies van Parijs, Londen en Sint 

Petersburg. Tijdelijk ontstond hierdoor één academisch netwerk, waarbinnen Chinese kennis 

gemakkelijk circuleerde.  

 

5.3 De beide missies in één academisch netwerk 

 

Kennis voor de academie van Sint Petersburg, circa 1745-1755 

 

Gaubil had in 1736 al eens aan de president van de academie van Sint Petersburg, Johan 

Albrecht Korff, aangeboden om metingen op te sturen.
995

 Twee jaar later spraken geleerden 

van de Russische academie hun wens uit met de jezuïeten in Peking te willen corresponderen. 

De Franse jezuïeten waren aanvankelijk terughoudend ten aanzien van een briefwisseling, en 

verwezen de Russische geïnteresseerden naar de jezuïeten van de andere missie:  
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‘… wij, de Fransen, zouden het [een briefwisseling] niet willen, we kunnen er op 

rekenen dat pater Kögler en andere Duitsers ... die geschikte personen zijn voor de 

wiskunde, altijd een uitwisseling zullen onderhouden met de Russen, en dat is 

bovendien het streven van de generaal-overste.’
996

  

 

Toen Gaubil in 1745 een privilegebrief van Korff ontving, begon hij toch een briefwisseling 

met de Russische academie. Hij stuurde kennis op, en werd in ruil hiervoor voorzien van 

geschenken en wetenschappelijke ondersteuning.
997

 De opvolger van Korff, Razumovsky, 

ontving van Gaubil in 1755 nog steeds kisten met onder andere borduurwerk, thee, en Chinees 

papiergeld. Andere Russische geleerden, onder wie Georg Wilhelm Richmann en Christian 

Gottlieb Kratzenstein, wisselden bovendien kennis van elektriciteit uit met de jezuïeten in 

Peking. Gaubil beschreef hen de Chinese kennis van magnetisme en de kompasnaald, en een 

ordegenoot, Amiot, had proeven met elektriciteit gedaan die hij naar hen op zou sturen, 

kondigde Gaubil aan.
998

 Ook D’Incarville stuurde materiaal op naar Sint Petersburg. Mogelijk 

was hij hiertoe aangespoord door de Russische archimandriet, met wie hij in Peking 

samenwerkte. Van hem had hij zaad van de pastinaak gekregen waaruit met succes planten 

waren gekweekt. D’Incarville stuurde onder meer een catalogus op van planten en kruiden die 

hij verzameld en beschreven had.
999

 Ook gaf hij in 1755 een bamboevat vol zaden mee aan de 

karavaan voor Razumovsky, die deze in zijn botanische tuin wilde zaaien. De Russische 

academie was dus net als de Franse met een verreikend zadenonderzoek bezig. 

Zoals Gaubil al verwachtte, had Hallerstein inmiddels eveneens zijn diensten aan de 

academie van Sint Petersburg aangeboden. Hij schreef zijn broer dat Korff de jezuïeten in 

1745 ‘in naam van de gehele academie’ uitgenodigd had om een uitwisseling van boeken in 

gang te zetten. Russische geleerden hadden hiertoe drie dozen met boeken van de academie 

meegestuurd. In de ogen van Hallerstein hadden de jezuïeten dit bijzondere aanbod niet 

kunnen weigeren.
1000

 Het is niet bekend in hoeverre Hallerstein of andere jezuïeten van de 

Portugese missie aan de Russische verzoeken om kennis gehoor gaven. Alles wijst er in ieder 

geval op, dat Russische geïnteresseerden in hun kenniszucht geen onderscheid aanbrachten 

tussen de Franse en de Portugese missie. Evenmin leken de jezuïeten van beide missies elkaar 

bij het versturen van kennis naar Europa ooit als rivalen beschouwd te hebben. Deze 

saamhorigheid was nog beter zichtbaar toen ook de secretaris van de Royal Society te kennen 

gaf interesse te hebben in een correspondentie met de jezuïeten. 

 

Kennis voor de Royal Society, circa 1746-1764 

 

In 1746 stuurde de secretaris van de Royal Society, Cromwell Mortimer, een vragenlijst op 

naar de jezuïeten in Peking, waarin hij onder andere vroeg om kennis van vlinders, insecten 

en schelpen, en plattegronden van Peking.
1001

 Waarschijnlijk werden ook geografische en 
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astronomische observaties en een Chinees woordenboek gevraagd, aangezien zowel Gaubil 

als Hallerstein hierover herhaaldelijk met hem gingen corresponderen.
1002

  

Gaubil en Hallerstein richtten zich voor de gewenste plattegronden tot de jezuïeten die 

als schilders werkten aan het hof. Dit waren Giuseppe Castiglione en Ignaz Sichelbarth van de 

Portugese missie, en Jean-Denis Attiret van de Franse missie, en zij tekenden plattegronden 

van de plezierhuizen van de keizer voor hen.
1003

 Gaubil voldeed ook grotendeels aan de 

andere verzoeken. Hij stuurde enkele astronomische observaties op en probeerde een 

woordenboek samen te stellen.
1004

 Hij stuurde bovendien enkele kaarten op van China, 

Tartarije en Korea. De kaart van Tibet had hij twintig jaar geleden al opgestuurd, schreef 

Gaubil.
1005

 Gaubil besprak in zijn brieven aan de Engelse secretaris nog de oude Chinese 

cartografie, en mengde zich in discussies hierover. Hij droeg ook bij aan het debat over de 

Chinese chronologie, aan de hand van een meerdelig Chinees werk over het rijk van Kangxi.   

Hallerstein schreef in 1750 dat Mortimer’s vragen beantwoord zouden worden ‘voor 

zover het gebrek aan tijd dat toeliet’. De jezuïeten zouden ‘de vragenlijst van andere zaken’ 

goed bewaren, en ‘zij zouden zich inspannen hem op deze punten tevreden te stellen’.
1006

 

Hallerstein stuurde zelf een tekening op van een muskusdier, dat dood bij de jezuïeten 

afgeleverd was en in het Portugese huis werd nagetekend door Sichelbarth.
1007

 Ook had 

Hallerstein een kaart gemaakt van het ‘land van Muran’ en observaties verzameld van de 

fauna van deze regio. Deze kennis had hij kunnen verwerven toen hij enkele jaren eerder 

samen met de Portugese jezuïet Felix Da Rocha in opdracht van de keizer een reis gemaakt 

had naar de streek in ‘Noord Tartarije, voorbij de grote muur’.
1008

 Hij had tot zijn spijt geen 

tijd gehad om de kaart accurater te maken en te kopiëren voor de secretaris van de Royal 

Society.  

Of Gaubil en Hallerstein elkaar hadden geholpen met het verzamelen van de 

plattegronden en de kaarten, of dat zij dit binnen hun eigen missie hadden gehouden, is niet 

met zekerheid te zeggen. In andere gevallen werd er zeker wel samengewerkt tussen jezuïeten 

van de Portugese en Franse missie. Zo verwees Hallerstein de Engelse secretaris door naar 

D’Incarville voor de gewenste naturalia. Deze ordegenoot was volgens Hallerstein degene 

met de meeste kennis op dit gebied en had eerder al zorg gedragen voor de verzending van 

zaden naar Europa, schreef Hallerstein aan Mortimer.
1009

 D’Incarville had inderdaad sinds 
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Mortimer’s verzoek al enige zaden opgestuurd, en ook wortels van planten en monsters van 

zijde.
1010

  

Mortimer stelde Gaubil, D’Incarville en Hallerstein in 1751 zelfs voor om officiële 

correspondenten te worden van de Royal Society.
1011

 Gaubil en Hallerstein grepen deze kans 

met beide handen aan, en Gaubil kondigde een stroom van kennis aan:  

 

‘… wij zien onszelf met plezier als deel van de groep ‘associés étrangers’ van de 

beroemde Royal Society… Zelfs als het u niet lukt, zullen we u opsturen wat we 

kunnen.’
1012

 

 

Hallerstein voelde zich zeer vereerd omdat er onder jezuïeten van de Portugese missie een 

grote waardering bestond voor de Engelsen. Volgens Gaubil waren de Duitse en Portugese 

jezuïeten  

 

‘erg ingenomen met de Engelse heren en vertelden altijd mirabilia over het fatsoen en 

de kennis van deze heren. De houding van de Royal Society heeft deze tendens 

versterkt’
1013

 

 

Gaubil was hierover zelfs wat jaloers, en deed zijn uiterste best om de jezuïeten van de 

Portugese missie ervan te overtuigen dat ook de koninklijke academie van Parijs hun lof 

verdiende.
1014

 

 Gaubil was eveneens erg vereerd over het voorstel van Mortimer, en het maakte hem 

dan ook niet uit of hij nu wel of niet officieel een correspondent zou zijn. De hoeveelheid 

brieven, waarnemingen en boeken die naar Londen werd opgestuurd, bleef sindsdien 

overigens ongeveer hetzelfde. De briefwisseling werd na de dood van Mortimer nog enige 

jaren voortgezet door de volgende secretaris Thomas Birch. Deze secretaris stuurde boeken 

van Engelse geleerden zoals Sloane en Halley op, en vatte het plan op een telescoop naar de 

jezuïeten in China te sturen.
1015

 Ook ontving Birch van Gaubil twaalf goudstukken waarmee 

hij een micrometer aanschafte voor de Franse missie in Peking.
1016

 Sinds het 

correspondentschap met de Royal Society leken de Franse jezuïeten dus meer middelen tot 

hun beschikking te hebben. 

D’Incarville had daarentegen het aanbod van Mortimer afgeslagen. Hij aanvaardde in 

1752 uit loyaliteit aan de Franse koning alleen zijn correspondentschap met Geoffroy van de 

academie van Parijs.
1017

 Zijn weigering had verder geen grote gevolgen voor de uitwisseling 

van kennis met de Royal Society. Hij schreef meteen een lange brief aan Mortimer, waarin hij 
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beschrijvingen gaf van het maken van papier, lak, indigo, verf, was en wilde zijde. In 1753 

ontving de Royal Society zelfs exemplaren van de zijderups en cocons.
1018

 Ook beantwoordde 

hij een vraag over Chinese fossielen en mineralen.
1019

 Toen de interesse van de keizer gewekt 

was voor een uitwisseling van zaden met Europa, breidde de verzending van zaden zich 

bovendien uit. Sindsdien ontvingen ook Peter Collinson, een botanicus en lid van de Royal 

Society, en de directeuren van de koninklijke tuin van Oxford en Edinburgh zaden uit 

China.
1020

 Wel had D’Incarville voor het opsturen van traktaten naar Engeland toestemming 

nodig van de Franse controleur, want ‘als ik dit zou doen zonder hen erover te hebben 

gesproken, veroorzaak ik problemen met mijn organisatie.’
1021

 Deze toestemming zou volgens 

D’Incarville gegeven worden wanneer de pakketten die naar Londen verstuurd werden, ook in 

Parijs aan zouden komen. D’Incarville ging dus iets voorzichtiger te werk, om een eventuele 

spanning tussen Franse en Engelse geleerden te voorkomen. Toch hadden hij en Gaubil eerder 

juist handig gebruik gemaakt van de goede relatie tussen leden van de academie van Parijs en 

de Royal Society voor het versturen van kennis. Zo schreef D’Incarville aan de Franse 

botanicus De Jussieu:  

 

‘Ik stuur u enkele zaden via de route van Engeland ... ik stuur ze aangetekend op naar 

de secretaris van de academie van Londen, die zich tot ons heeft gericht om ook 

enkele wiskundige observaties, natuurhistorische dingen, zaden, et cetera te verkrijgen 

...  

P.S.: ik verzoek de secretaris van de academie van Londen om u de planten te sturen 

die ik hem toestuurde, wanneer hij er een kopie van zal hebben laten maken. Hierin 

bevinden zich enkele bijzonderheden die niet voorkomen in het exemplaar dat ik u 

opgestuurd heb.’
1022

  

 

Op deze manier hoefde D’Incarville maar één keer materiaal naar Europa te sturen. Ook 

Gaubil stuurde observaties op naar Mortimer, die er vervolgens voor moest zorgen dat deze 

ook in Frankrijk aankwamen.
1023

 Dit zou volgens Gaubil geen probleem zijn, aangezien 

Mortimer bevriend was met geleerden zoals De Mairan en Delisle. Gaubil zou op deze wijze 

ook brieven naar Londen sturen via geleerden in Sint Petersburg. Zo vroeg hij in 1755 aan de 

geleerde Razumovsky of een boek, Chinees papiergeld en enkele kaarten doorgestuurd 

konden worden naar de secretaris van de Royal Society.
1024

  

 Na 1764 hadden de jezuïeten vrijwel geen contact meer met de Royal Society.  

Mogelijk nam de interesse van Birch af na de dood van zijn correspondenten Gaubil en 

D’Incarville. Na 1765 was Birch bovendien geen secretaris meer en stierf hij al snel. Onder 

zijn opvolgers Matthew Mathy en Joseph Planta bestond mogelijk kennelijk geen 

belangstelling meer voor Chinese kennis. 
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 Halverwege de achttiende eeuw droegen Gaubil, D’Incarville en Hallerstein bij aan de 

vorming van één academisch netwerk van Franse, Engelse en Russische geïnteresseerden, 

waarbinnen kennis eenvoudig aan elkaar werd doorgegeven. Dit is voor een deel terug te zien 

in de publicatie van deze kennis in Europese periodieken. In enkele van deze werken werden 

namelijk van alle drie de jezuïeten waarnemingen opgenomen. 

 

De reputatie in de Republiek der Letteren  

 

De antwoorden die Gaubil, Hallerstein en D’Incarville formuleerden op vragen van de Franse, 

Engelse en Russische geïnteresseerden, werden vaak direct in verhandelingen van de 

academies gepubliceerd. Ook gaven geleerden in enkele periodieken een beoordeling van het 

werk van enkele jezuïeten. 

 

Publicaties 

Om te beginnen werden enkele traktaten en waarnemingen door de jezuïeten zelf 

gepubliceerd. Zo gaf Souciet de vertaling van Gaubil van de geschiedenis van de Chinese 

astronomie uit in deel twee van de Observations van 1729-1732.
1025

 In het eerst deel van 

Souciet’s Observations werden ook astronomische en geografische observaties van Gaubil 

opgenomen, waaronder afwijkingen van de kompasnaald.
1026

 Astronomische observaties die 

Gaubil, Kögler, Pereyra en La Charme tussen 1724 en 1737 maakten, werden in 1740 in de 

Mémoires de Trévoux gepubliceerd.
1027

 Ook verscheen in de Lettres édifiantes et curieuses 

een stuk over de Ryukyu-eilanden dat door Gaubil was geschreven.
1028

 De beschrijvingen van 

Hallerstein van ontwikkelingen in de missie en de Chinese politiek verschenen eveneens in de 

Lettres édifiantes et curieuses, en bovendien in de Duitse variant hiervan, de Welt-Bott. Veel 

van zijn astronomische observaties werden door de jezuïet Maximiliaan Hell, de voorzitter 

van het observatorium in Wenen, weergegeven in de Ephémérides astronomiques en in zijn 

werk Observationes astronomicae ab anno 1717 ad annum 1752 a Patribus So. Jesu Pekini 

sinarum factae, et a P. Augustino Hallerstein, Tribunalis mathematici Praeside et Mandarino 

collectae uit 1768. Deze observaties waren soms door de Russische geleerde Korff 

doorgestuurd aan Hell. Geïnteresseerden konden op deze wijze dus een bijdrage leveren aan 

de publicatie van werk van jezuïeten.
1029

  

 Met enige regelmaat verschenen geschriften en waarnemingen van Gaubil, 

Hallerstein en D’Incarville in de periodieken die door geïnteresseerden werden uitgegeven. 

Een astronomische observatie van de hand van Gaubil werd al in 1726 in de Histoire de 

l’académie des sciences (HARS) besproken door de astronoom Maraldi. Ook verschenen zijn 

astronomische observaties tussen 1743 en 1758 in de Mémoires en Histoires van de academie. 

Naar aanleiding van de correspondentie met Fréret van de Academie des Inscriptions et 

Belles-Lettres verscheen in de Mémoires van deze academie tussen 1736 en 1753 de discussie 

tussen Gaubil en Fréret over de Chinese chronologie.
1030

 Ook na de dood van Gaubil in 1757 

zouden zijn waarnemingen en traktaten nog steeds door geïnteresseerden worden 
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uitgegeven.
1031

 Geschriften van D’Incarville zijn alleen door leden van de Republiek der 

Letteren uitgegeven, en niet door de jezuïeten zelf. Zijn traktaten werden vaak direct 

gepubliceerd, zoals zijn stukken over lantaarns, vernis en vuurwerk, die in 1755, 1760 en 

1763 in de Mémoires van de koninklijke academie verschenen. 

Van Hallerstein werden in de verhandelingen van de academie van Sint Petersburg in 

1762, 1768 en 1774 enkele waarnemingen van Mercurius en de coördinaten van Peking en 

Sint Petersburg opgenomen.
1032

 Hoewel Hallerstein zijn waarnemingen ook met Delisle 

deelde, zijn van hem geen observaties in de verhandelingen van de koninklijke academie 

gepubliceerd.  

De periode waarin Gaubil, D’Incarville en Hallerstein met elkaar samenwerkten, is 

terug te zien in hun bijdragen die in de Philosophical Transactions verschenen. Al tijdens het 

contact met de secretaris van de Royal Society verschenen in de Philosophical Transactions 

tussen 1750 en 1758 beschrijvingen van Gaubil van een komeet, de Chinese geografie, de 

chronologie, een plattegrond van Peking en Chinees papiergeld.
1033

 Waarnemingen van 

Hallerstein werden tussen 1746 en 1752 bijna jaarlijks in de Philosophical Transactions 

opgenomen, en in de Philosophical Transactions van 1753 werden stukken van D’Incarville 

over productieprocessen van katoen, indigo en mineralen opgenomen.
1034

 

De publicaties geven weer met welke geïnteresseerden Gaubil, Hallerstein en 

D’Incarville in contact stonden. Het grote aantal publicaties toont bovendien aan dat het werk 

van de drie jezuïeten positief werd beoordeeld. Ook spraken geïnteresseerden zich doorgaans 

lovend uit over hen.  

 

Beoordelingen  

Over de kwaliteit van Gaubil’s vertaling van het ‘Boek der Documenten’ (Shujing) bestond 

overigens onder letterkundigen een meningsverschil. Gaubil was terecht bezorgd geweest 

over de ontvangst van zijn vertaling, omdat deze maar steeds niet uitgegeven werd.
1035

 De 

Guignes gaf het werk jaren na Gaubil’s dood in 1770 eindelijk uit, maar had in zijn ogen 

noodzakelijke correcties aan moeten brengen in de ‘obscure’ tekst. Deshauterayes meende 

juist dat de obscure taal van het werk te wijten was aan de Chinese auteurs, en niet aan de 

vertaler. Latere sinologen zouden zich eveneens keren tegen de onwetendheid van De 

Guignes.
1036

 Niet de minsten onder hen plaatsten Gaubil juist op een voetstuk. De sinoloog 

Jean-Pierre Abel-Rémusat omschreef de jezuïet als volgt: ‘Meer vruchtbaar dan Parrenin en 

Gerbillon, (minder systematisch dan Prémare en Foucquet), meer nauwgezet dan Amiot, 

minder lichtzinnig en enthousiast dan Cibot, heeft hij grondig, met kennis en kritiek, alle 
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vragen behandeld die hem bereikten.’
1037

 De geschriften van Gaubil zijn ook door andere 

negentiende-eeuwse geleerden op waarde geschat. Zo was astronoom De la Place van mening 

dat Gaubil een gedenkteken verdiende, en noemde Humboldt hem de meest geleerde van de 

jezuïeten.
1038

  

Toen Gaubil nog in leven was, werd er overwegend lovend gereageerd op zijn werk. 

In het Journal des Sçavans van 1739 werd een traktaat van Gaubil over de Chinese 

geschiedenis besproken, en werd geconcludeerd dat Gaubil de erkenning van geleerden 

ruimschoots verdiende.’
1039

 Gaubil was bovendien de eerste die uit Chinese boeken een 

geschiedenis van de Chinese astronomie samenstelde. Hoewel het werk niet voltooid werd, 

oogstte hij hiervoor veel bewondering. In het Journal des Sçavans verscheen een recensie, en 

zijn ordegenoot Benoist, die met hem in het observatorium had gewerkt, zag er het 

belangwekkende in voor zowel geleerden als jezuïeten:  

 

‘Zij [het werk] laat een samenstelling van een aantal bijzondere stukken zien, die mij 

heel wat werk zou hebben gekost bij het zoeken in de woordenbrij waarmee de 

Chinese boeken vaak gevuld zijn. U heeft een dienst bewezen aan de Europese 

geleerden en de missionarissen die uw boek zullen lezen’.
1040

  

 

Gaubil was zelf sceptisch over de ontvangst van zijn werk, en dan met name van zijn 

astronomische observaties. Hij schreef aan Delisle, die weer teruggekeerd was naar Parijs, dat 

hij er niet te zeer op rekende dat zijn kennis in Frankrijk werd gewaardeerd. Alleen Delisle 

zag volgens hem het nut in van de kennis over kometen en sterren.  

 

‘Ik zie dat men vooral in Frankrijk uit China geen dingen wil die zo abstract en droog 

zijn; men wil enkele beschrijvingen, enkele verslagen; men wil vooral iets waarmee 

men zich op een aangename manier kan vermaken.’
1041

  

 

Misschien was de belangstelling onder Franse astronomen niet zo groot als Gaubil gehoopt 

had, maar gedurende zijn hele leven, en nog lang daarna, maakten astronomen gebruik van de 

waarnemingen die door hem en zijn Franse collega’s in Peking gedaan waren.  

Toen Gaubil nog maar net begonnen was met zijn onderzoek, werden waarnemingen 

van Kögler, Gaubil en Jacques van een eclips en een komeet al behandeld door Maraldi. Hij 

besprak de waarnemingen zonder lof maar ook zonder kritiek in de HARS. Alleen de 

bevindingen van de Chinese astronomen waren in de ogen van Maraldi onbetrouwbaar.
1042

 In 

het Journal des Sçavans van 1729 werd het eerste deel van Souciet’s Observations besproken, 

waarin enkele observaties waren afgedrukt van jezuïeten van de Franse en Portugese missie. 

Hierin werd opgemerkt dat twee zaken bijdroegen aan de waarde van dergelijke boeken: de 
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kundigheid van de waarnemers en het belang van de waarnemingen. De jezuïeten die aan dit 

deel hadden bijgedragen, Jartoux, Fridelli, Kögler, Slaviçek, Régis, Gaubil en Jacques, 

werden hierbij allen beschouwd als kundige astronomen en goede waarnemers.
1043

 De 

waarnemingen van Gaubil en Kögler werden benadrukt als metingen die met veel precisie 

gedaan waren, en Gaubil’s waarneming van een afwijking van de kompasnaald zelfs als de 

meest bruikbare. In de HARS uit 1743 werd een waarneming van Gaubil behandeld, waarbij 

Gaubil beschouwd werd als een correspondent die sinds meerdere jaren bekend stond om zijn 

uitstekende werken over de Chinese astronomie en de chronologie.
1044

 Observaties werden 

dus veel geprezen.  

Astronomen in Parijs wijdden in de HARS van hetzelfde jaar ook een stuk aan de 

uitwisseling van waarnemingen tussen Gaubil en zijn ordegenoot Boudier in Bengalen. We 

zagen eerder dat tussen hen een samenwerking bestond. Beide jezuïeten bespraken bovendien 

onderling ook ontwikkelingen in de Europese astronomie. Boudier had Gaubil gevraagd om in 

Peking een zonnestilstand vast te leggen, waarmee een nieuw inzicht van astronoom Jacques 

d’Allonville de Louville getoetst kon worden. Gaubil had hierop oude Chinese astronomische 

observaties geanalyseerd en had voorzichtig geconcludeerd dat deze pasten in het nieuwe 

systeem van Louville.
1045

 Hij had beloofd zijn opmerkingen en de oude Chinese 

waarnemingen op te sturen, waar de astronomen halsreikend naar uitkeken. Gaubil’s 

voorzichtigheid over de uitkomst van zijn onderzoek werd door hen gewaardeerd: ‘Gaubil 

begreep de delicaatheid en de onzekerheid van het resultaat te goed om deze ogenblikkelijk 

als waar aan te nemen.’
1046

  

De jezuïeten in Peking waren in 1756 ook betrokken bij de wereldwijde observatie van 

Mercurius. Deze planeet lag op zes november van dit jaar in de baan van de zon, en werd 

waargenomen in zeven observatoria, namelijk Marseille, Florence, Rome, Berlijn, 

Wittemberg, Pondicherry en Peking. De jezuïet P. Ximenes had in Florence een twijfelachtige 

waarneming gedaan ‘zo dicht bij de horizon’, en in Parijs was het bewolkt geweest tijdens het 

verschijnsel. Het meest compleet waren daarentegen de observaties die Gaubil en Amiot in 

Peking gedaan hadden. Hun waarnemingen stonden daarom centraal in het stuk over 

Mercurius van Delisle, dat in de HARS van 1758 verscheen. Van Gogeisl en Hallerstein 

werden de metingen van Mercurius vanuit het andere observatorium nog verwacht.
1047

 Delisle 

was niet de enige astronoom die positief was over de waarnemingen van deze jezuïeten. De 

nieuwe lengte- en breedtemetingen van Peking waren volgens de astronoom Alexandre Guy 

Pingré exacter dan de metingen die door de eerste Franse jezuïeten De Fontaney en Le Comte 

waren gedaan in het Franse huis. De astronomen Cassini en Maraldi hadden bovendien 

observaties van satellieten vergeleken die voor en na 1726 gedaan waren, en concludeerden 

dat de recentere observaties exacter leken en zeer omvangrijk. Ook Pingré had in 1764 meer 

dan tweehonderd waarnemingen van satellieten vergeleken, en concludeerde zelfs dat 

wanneer de observaties van Gaubil gescheiden werden van die van Kögler, de resultaten 

veranderden. De waarnemingen van Kögler leken volgens Pingré niet met een slinger gedaan 

te zijn, en waren niet op de seconde nauwkeurig, maar slechts op minuten. Bovendien had 

Kögler gebruikgemaakt van verrekijkers van verschillende formaten, terwijl Gaubil alleen zijn 
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verrekijker van ’14 pieds’ gebruikt had. Hierdoor waren grote verschillen ontstaan tussen de 

waarnemingen van Kögler en Gaubil en werden de metingen van Gaubil als ‘de beste‘ 

beschouwd.
1048

 Gaubil was kortom onnodig onzeker over de ontvangst van zijn 

waarnemingen in Frankrijk. Bovendien kregen de waarnemingen van jezuïeten van de 

Portugese missie niet veel meer aandacht dan die van Franse jezuïeten. Een enkele keer 

werden observaties van Pereyra in de HARS besproken, maar die van Hallerstein werden nooit 

afgedrukt.
1049

 Gaubil kreeg kennelijk alle publieke loftuitingen niet mee.  

Ook het botanische en technische onderzoek van D’Incarville werd in de Republiek 

der Letteren gewaardeerd. Franse, Engelse, en Russische geïnteresseerden publiceerden zijn 

werk immers direct. Ook het Franse hof moet onder de indruk geweest zijn, aangezien de 

nieuwe financieel controleur De Marchault vrijwel meteen bijsprong. Ook ontving 

D’Incarville veel lof van zijn leermeesters. Naar aanleiding van een brief die Hellot in 1742 

van D’Incarville ontvangen had, besloot de chemicus dat deze intelligente man financiële 

steun nodig had voor het maken van schetsen.
1050

 Zijn andere leermeester Geoffroy nam in de 

HARS van het jaar 1741 een tekst op van D’Incarville over de productie van was. Volgens 

D’Incarville werden rupsjes gekookt en met vet verwerkt tot was. De brief bevatte ook enkele 

andere natuurhistorische bijzonderheden, waarover Geoffroy een uitgebreidere toelichting 

hoopte te ontvangen. Het fragment was wat onsamenhangend en beknopt, maar kreeg toch de 

eer in de HARS besproken te worden.
1051

 Ook onder negentiende-eeuwse geleerden zou 

D’Incarville aanzien genieten. De botanicus Bretschneider zou veel gebruikmaken van de 

kennis van D’Incarville, en de oriëntalist Guillaume Pauthier deed D’Incarville de eer 

toekomen degene te zijn die voor het eerst de verschillen tussen de wilde en de gewone 

zijderups uiteenzette.   

Een deel van zijn natuurhistorische onderzoek werd na zijn dood minder goed 

ontvangen. D’Incarville had een natuurhistorische catalogus voor De Jussieu samengesteld 

met de titel ‘Catalogue alphabetique fait par le P. d’D’Incarville Jésuite, des plantes, et 

drogues simples qu’il a vue en Chine, avec quelques observations qu’il a faites pendant 15 ans 

de sejour en ce pays’. Een kopie hiervan was in 1748 via de karavaanroute al bij 

geïnteresseerden in Sint Petersburg beland.
1052

 Het andere exemplaar zou, zoals vaker zou 

gebeuren, pas in 1785 ontdekt worden en naar Frankrijk gestuurd worden. Deze catalogus van 

naturalia werd toen maar lauw ontvangen door de Franse geleerde Bertin. De catalogus werd 

weliswaar begeleid met de woorden ‘Dit werk is van de jezuïet D’Incarville, bekend om het 

Chinese vuurwerk dat hij naar Europa bracht’.
1053

 Bertin zette echter bij veel onderdelen en 

beweringen vraagtekens. Hij stelde een lijst samen van onderwerpen die verificatie vereisten, 

en stuurde deze een jaar later terug naar de jezuïeten in Peking.
1054

  

Gaubil en D’Incarville waren overigens niet de enige Franse jezuïeten, van wie werk 

circuleerde onder geleerden. De jezuïet Pierre Foureau, die zoals we zagen met enkele 

Chinezen naar Frankrijk was teruggekeerd, maakte in Parijs deel uit van geleerde kringen.
1055
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Hij was sindsdien niet alleen docent van de overgekomen Chinezen, maar wisselde ook 

Chinese kennis uit met de geleerde Henri Louis Duhamel du Monceau. Duhamel was lid van 

de koninklijke academie en een belangrijke Encyclopedist die onder andere schreef over hout, 

planten en ijzer. Foureau vertaalde Chinese teksten over landbouw voor hem, en werd dan 

ook genoemd in de Engelse vertaling van Duhamel’s werk A treatise of husbandry uit 1759. 

Hierin werd ook een beschrijving gegeven van een Chinese ploeg, waarbij vermeld werd dat 

de jezuïeten in China hiervan een model hadden gestuurd.
1056

 Mogelijk was een van de 

modellen van D’Incarville via Foureau ook bij Duhamel terechtgekomen.
1057

 In deze periode 

vond dus waarschijnlijk nog meer uitwisseling van kennis plaats tussen jezuïeten in China en 

geïnteresseerden, en waren ook andere jezuïeten en geïnteresseerden betrokken bij deze 

kennisstroom.  

 

Conclusie  

 

In deze periode arriveerden enkele deskundige jezuïeten in China, die betrekkingen 

ontplooiden met verschillende Europese geïnteresseerden. Gaubil correspondeerde met 

geïnteresseerden in Parijs en Sint Petersburg, D’Incarville voerde in dienst van de staat een 

briefwisseling met een botanicus van de koninklijke academie en Hallerstein van de Portugese 

missie had contact met enkele Portugese geïnteresseerden in Sint Petersburg, Lissabon en 

Londen. Jezuïeten van de Franse en de Portugese missie werkten in deze periode veel samen, 

en hadden contact met dezelfde Europese geïnteresseerden. Hierdoor zouden zij zelfs een 

kwadrant dat dankzij jonkvrouw Von Fuller-Wellenburg in Peking werd bezorgd, samen 

gebruiken. Vragen van Europese geïnteresseerden werden door hen grotendeels beantwoord. 

Toen de drie jezuïeten rond 1750 zelfs benoemd werden tot correspondent van meerdere 

academies, ontstond in Europa één academisch netwerk, waarbinnen brieven, traktaten en 

zaden doorgestuurd werden.  

Terwijl in de provincies christenen nog steeds verjaagd werden, zetten de jezuïeten aan 

het hof hun werkzaamheden gewoon voort. Hallerstein en andere jezuïeten van de Portugese 

missie deden waarnemingen in het keizerlijke observatorium, en D’Incarville bestudeerde in 

de werkplaatsen de werkwijze van Chinese ambachtslieden. Wel was het ten tijde van de 

christenvervolgingen lastiger om planten te verzamelen in de omgeving van de hoofdstad. 

Gaubil maakte zich wel grote zorgen over de reputatie die de jezuïeten in Frankrijk 

hadden. Onder Parijse astronomen bestond bovendien slechts een geringe belangstelling voor 

zijn astronomische onderzoek. Hoewel Gaubil de gebrekkige Franse sterrenwacht probeerde 

op te lappen, kreeg hij hiervoor van hen weinig waardering. Ook vond hij de astronomische 

waarnemingen van de Franse jezuïeten minderwaardig aan die van de Portugese missie. 

Gaubil maakte zich echter ten onrechte ongerust over de ontvangst hiervan in Frankrijk. De 

astronomische observaties van Franse jezuïeten werden namelijk regelmatig gepubliceerd en 

door astronomen beter beoordeeld dan de waarnemingen van jezuïeten van de Portugese 

missie. Ook hun traktaten en observaties op andere gebieden werden vrijwel meteen in de 

periodieken van de academies gepubliceerd. Ondanks de groeiende afkeer van de 

Jezuïetenorde waarvan in Frankrijk sprake was, bleef de reputatie van deze jezuïeten 

onverminderd positief.  

 De kennisstroom ondervond kortom weinig hinder van de verslechterende positie van 

de jezuïeten in China en het wantrouwen dat in Frankrijk bestond ten aanzien van de Orde. 

Integendeel, netwerken bloeiden zelfs op.  
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 Duhamel, A practical treatise of husbandry, 306. 
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 Volgens sommige historici, onder wie Maxine Berg, was het D’Incarville geweest die de zaaiploeg naar 

Duhamel had gebracht, Berg, ‘In pursuit of luxury’, 37. 
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‘We zijn geen jezuïeten meer, maar we zijn nog Frans.’
1058

 
Amiot aan minister Bertin, Peking, 15 november 1774. 

 

‘Het is bekend dat de Europeesen in China slegts wonen of verblijf houden aan den boord van 

het Rijk, dat is de voorstad van Canton, zonder dat het hun g’oorloofd is binnen het land en 

zelfs niet in de stad Canton te komen, waarom men buijten staat is dit, en veel volgende 

poincten te beantwoorden.’
1059

  
Een VOC-dienaar aan de Heren XVII, 1779.  

 

                                                 
1058

 BI, Correspondance de Bertin 1515, f.65, Amiot aan Bertin, Peking, 15 november 1774, ‘Nous ne sommes 

plus jésuites; mais nous sommes encore françois.’ 
1059
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In de derde en laatste periode vond de meest grootschalige kennisstroom van China naar 

Europa plaats van de achttiende eeuw. Twee jonge Chinese christenen Aloys Ko en Etienne 

Yang hadden in Frankrijk hun theologische vorming gekregen om daarna in China de 

jezuïetenmissie te gaan versterken. Deze twee Chinezen werden in Frankrijk niet alleen 

ingewijd in het christendom, maar ontmoetten er ook de Franse bestuurder en sinofiel Henri-

Leonard Bertin en andere geïnteresseerden, die hen kennis lieten maken met Europese 

technieken en wetenschappen. Zij zouden zodra zij weer teruggekeerd waren naar China, 

kennis met hen uit gaan wisselen.  

Deze kennisstroom vond plaats toen zowel de Jezuïetenorde als de VOC in hun 

nadagen verkeerden. De missie in China was al verzwakt, en vergrijsde opnieuw nadat Gaubil 

en D’Incarville gestorven waren.
1060

 Aan het hof in Peking waren nieuwe jezuïeten weliswaar 

nog steeds welkom, maar de jonge Franse missionarissen zouden volgens sommigen steeds 

minder opleiding en roeping hebben. De Portugese missie kreeg uiteindelijk helemaal geen 

versterking meer.
1061

 In 1774 kregen de jezuïeten bovendien te horen dat hun Orde was 

opgeheven. Zoals blijkt uit het bovenstaande citaat zetten Franse jezuïeten hun 

werkzaamheden in China desondanks voort, maar niet langer als jezuïet, maar als dienaar van 

de Franse natie.  

De VOC-bewindhebbers in de Republiek verloren ondertussen steeds meer hun greep 

op de Nederlandse handel in Kanton. Tegelijkertijd waren drie VOC-dienaren betrokken bij 

het verzamelen van kennis. Omdat in Kanton de bewegingsvrijheid van Europese handelaren 

beperkt was, was het niet gemakkelijk om voorwerpen, boeken en waarnemingen te 

verzamelen, zo blijkt uit het hierboven genoemde citaat. Toch wisten Ulrich Gualtherus 

Hemmingson, Jean Paul Certon, en Andreas Everardus Van Braam Houckgeest, hierna Van 

Braam genoemd, Chinese voorwerpen en kennis te verkrijgen, en stuurden deze op naar de 

Republiek. Van Braam legde bovendien tijdens het gezantschap naar Peking dat de 

Nederlandse autoriteiten in 1794 nog een laatste keer organiseerden, een grote verzameling 

aan.  

In paragraaf 6.1 wordt de correspondentie tussen enkele Franse jezuïeten en de Franse 

minister Bertin onder de loep genomen, en in paragraaf 6.2 de verzameling van kennis van de 

drie VOC-dienaren.  

 

6.1 In dienst van minister Bertin 

 

In deze paragraaf staan Yang en de Franse jezuïeten Amiot en Cibot centraal. Zij leefden in 

China en correspondeerden tussen circa 1765 en 1792 met Bertin. Bertin was toen minister 

van meerdere departementen, waaronder landbouw, handel en industrie, en bewoog in kringen 

van zowel bestuurders, als ingenieurs en geleerde. De minister stelde een secretaris aan voor 

de correspondentie met de jezuïeten, en selecteerde veel van hun verhandelingen voor in het 

meerdelige werk Mémoires concernant les Chinois.  

 

De Chinese jezuïeten Ko en Yang als nationale vraagbaak 

 

Ko en Yang ondernamen onder begeleiding van de Franse jezuïet Jean Baborier in 1751 de 

gevaarlijke reis naar Frankrijk, waar zij de luister van het christendom zouden 
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aanschouwen.
1062

 Na hun aankomst leerden zij in het vermaarde Collège de la Flèche de 

Franse en Latijnse taal, volgden theologisch onderwijs en brachten twee jaar door in het 

college in Parijs. 

Toen de twee Chinezen in 1764 weer ingescheept wensten te worden naar China,  

bezochten zij minister Bertin, die toen verantwoordelijk was voor de zaken van de Compagnie 

des Indes. Bertin besloot echter met instemming van de koning dat Ko en Yang beter nog een 

jaar in Frankrijk konden verblijven om onderwezen te worden in de Franse wetenschappen. 

Zij zouden daarmee zowel China als Frankrijk van dienst kunnen zijn door kunsten en 

technieken van beide beschavingen te vergelijken.
1063

  

Gedurende een jaar maakten Ko en Yang daarom kennis met diverse terreinen van de 

Franse wetenschap. Zij volgden lessen over elektriciteit en natuurhistorie bij Mathurin 

Jacques Brisson, de beroemde zoöloog en fysicus die onder andere verbonden was aan de 

koninklijke academie van Parijs. Ook werden zij onderwezen door de chemicus Louis Claude 

Cadet de Gassicourt en bezochten zij tapijt- en porseleinfabrieken en de koninklijke drukkerij. 

Zij reisden af naar de regio rondom Lyon waar zij de botanicus Pierre Poivre ontmoetten, en 

te zien kregen hoe men zijde, linten en papier produceerde.
1064

 Hun ‘tour’ langs deze Franse 

‘trekpleisters’ illustreert de rol die de verschillende instituties speelden in de ontwikkeling van 

kennis. Deze instituties waren overigens ook in grote mate gericht op het verzamelen van 

kennis over de koloniën.
1065

 

Van Bertin kregen de Chinezen vragenlijsten mee van verschillende geïnteresseerden. 

Enkele lijsten hadden in deze periode maar één of een paar onderwerpen. Zo hadden Ko en 

Yang van ingenieur Jean Rodolphe Perronet een vragenlijst meegekregen waarin hij 

opheldering vroeg over de manier waarop kanalen en sluizen in China gebouwd en gebruikt 

werden.
1066

 In een anonieme en ongedateerde brief aan de missionarissen van China die in de 

correspondentie van Bertin te vinden is, werd een vragenlijst opgenomen over de productie 

van porselein en zijde, gereedschappen en modellen, en informatie over materialen en hun 

productiewijzen, waaronder borax.
1067

 De vragen die betrekking hadden op porseleinproductie 

waren mogelijk afkomstig van de heer Jacques-René Boileau, die directeur was van de 

koninklijke porseleinfabriek in Sèvres. Tijdens een lunch in Sèvres besprak Bertin namelijk in 

1764 met ‘Montigny, Boileau en Soufflon’ welke boeken zouden worden meegegeven aan Ko 

en Yang. Montigny zal Montigny de Trudaine geweest zijn, een vriend van Turgot, en ook 

een fysiocraat. Deze heren behoorden alle tot dezelfde kringen. 

Alleen Bertin en Turgot stelden meervoudige lijsten op voor de jezuïeten. Turgot gaf 

de Chinese priesters een lijst mee met tweeënvijftig vragen.
1068

 Hij was net als Bertin een 

fysiocraat, en de eerste dertig vragen waren dan ook gericht op de Chinese verdeling van geld 

en land en de Chinese landbouw. Verder werden vragen gesteld over productiewijzen van 

papier, en moesten er boeken en monsters verzameld worden over dit onderwerp. Turgot was 

ook geïnteresseerd in natuurlijke grondstoffen voor de bouw en de porseleinproductie. ‘Als zij 

door de provincies reizen, kunnen zij de meest algemene stenen noteren. Als zij niet moeten 

reizen of als het moeilijk is, moeten zij informatie over stenen verzamelen van alle plaatsen 
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 BI, Correspondance de Bertin 1525, f.8-15, Bertin aan Ko en Yang, 6 mei 1764.  
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la formation et la distribution des richesses. 
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waar ze wonen of waar vrienden heen gaan’. Turgot hield dus al rekening met de beperking in 

de bewegingsvrijheid die Ko en Yang in China kon worden opgelegd. Ten slotte vroeg Turgot 

om monsters van porselein, en zaden van thee, waarbij hij een instructie gaf voor het vervoer 

van het materiaal.
1069

  

Toen de twee Chinezen in 1765 teruggingen naar China, gaf Bertin hen zelf ook een 

uitgebreide vragenlijst mee. Hij omschreef precies welke kennis verzameld moest worden. 

Allereerst dienden de jezuïeten informatie te verzamelen over de Chinese chronologie, de 

geschiedenis, religie, politiek en het schrift, oftewel de onderwerpen van de zogenaamde 

‘proto-sinologie’. Ten tweede diende de wetgeving in kaart gebracht te worden en ten derde 

de wetenschappen en mechanische kunsten. Dit laatste onderdeel zou in de ogen van Bertin 

zo’n uitgestrekt terrein zijn, dat onderscheid gemaakt moest worden in 1 het meest 

noodzakelijke, namelijk onderhoud, kleding en bewoning, 2 het meest nuttige, namelijk de 

handel, en 3 de voorwerpen die dienen voor gerief. Bertin legde ten dele dezelfde 

belangstelling als Turgot aan de dag: zo vroeg hij om kennis van porselein- en zijdeproductie, 

kleurmonsters en zaden, rijstopslag, en de manier waarop goud en geld werd gebruikt.
1070

 Ook 

wenste hij jaarlijks uittreksels te krijgen van een Chinees werk over landbouw waaraan 

Chinese geleerden in opdracht van de keizer werkten.
1071

 Andere interesses van Bertin waren 

onder meer medicinale ‘ezellijm’ die alleen in Peking verkrijgbaar zou zijn, het artistieke en 

commerciële gebruik van bamboemerg voor kunstbloemen, en nieuwe geografische 

kennis.
1072

 

Ook beschreef Bertin precies hoe deze kennis verkregen diende te worden. De Chinese 

priesters dienden zoveel mogelijk te zorgen voor een vriendschappelijke relatie met één of 

meerdere geleerden. Zij dienden voorwerpen en inzichten te verzamelen waarover zij in 

Frankrijk nog nooit hadden horen praten.
1073

 Bertin adviseerde Ko en Yang ook om in China 

de hulp van andere jezuïeten in te schakelen. De Franse jezuïet Lefebvre die in Kanton 

werkzaam was, zou hen helpen met het schrijven van stukken over productie van porselein en 

zijde, verwachtte Bertin. Zoals we zagen in Hoofdstuk 3, was Lefebvre inderdaad nauw 

betrokken bij de kennisuitwisseling tussen Ko en Yang en Bertin.  

Nog nooit waren jezuïeten met zoveel vragenlijsten naar China gegaan. Eenmaal 

teruggekeerd in China, gingen Ko en Yang meteen aan het werk. Zij hadden de instructies 

gevolgd en door middel van het aanbieden van geschenken die Franse geïnteresseerden hen 

meegegeven hadden, al enige bescherming gewonnen bij Chinese geleerden.
1074

 Yang 

vestigde zich in de provincie Jiangxi en Ko verbleef eerst een tijd in het Franse huis in 

Peking, en vestigde zich vervolgens in een provincie waar de missie zeer verzwakt was 

geraakt.
1075

 Ko zou slechts enkele bijdragen leveren aan de kennisstroom. Hij stuurde de 

eerste jaren prenten van kinderpokken en verhandelingen over graanopslag en kleding op, 

maar kreeg problemen met zijn gezondheid.
1076

 Bertin adviseerde hem rustig aan te doen en 
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alleen informatie te verzamelen over hoe men groente verbouwde in zijn woonplaats, waarna 

het contact stopte.
1077

  

Yang was hierdoor de enige die zorg droeg voor de kennisstroom naar Frankrijk. Hij 

beantwoordde desondanks veel verschillende vragen van de geïnteresseerden. Zo verzamelde 

hij de ezellijm en het bamboemerg waarvan kunstbloemen gemaakt werden. De werken die 

hij met dit materiaal meestuurde, bevatten poëzie en informatie over vlinders en de zijderups. 

In deze eerste zending zat ook een model van een oven waarin zaden werden gedroogd.
1078

 In 

1768 stuurde Yang prenten op van de werktuigen van arbeiders, modellen van een kas en een 

Chinese kruiwagen, en een uitgebreide studie van dijken, kanalen, transport van zaden en 

vissen, hydraulische machines en landbouwkundig gereedschap.
1079

 Hij zou samen met 

Lefebvre ook schilderingen opsturen van de ceremonie die de keizer uitvoerde voor de 

landbouw, die zo in de smaak viel bij enkele Europese vorsten. Yang schreef ten slotte ook 

over het gebruik van borax, maar deze notities waren slechts kort en raakten zoek.
1080

 Hij zou 

nadat hij in 1778 bestolen werd, naar Peking vertrekken, maar had zo lang het duurde zeer 

nauwkeurig voldaan aan de wensen van de samenstellers van de vragenlijsten.  

Yang kreeg volgens de wens van Bertin ook hulp van andere Franse jezuïeten. 

Lefebvre, Jean-Paul-Louis Collas, Michel Benoist en François Bourgeois stuurden jarenlang 

nog meer curiosa, ezellijm, planten en prenten op naar Bertin.
1081

 Collas beantwoordde in 

1771 vragen over steenkoolmijnen en schreef hoogstwaarschijnlijk als reactie op de 

vragenlijsten traktaten over mineralen en geld.
1082

 Benoist was bovendien betrokken bij het 

astronomische onderzoek van enkele andere Franse jezuïeten, zoals we al zagen in Hoofdstuk 

5. Hiervoor was de belangstelling in de kringen van de fysiocraat Bertin geringer. Bertin trad 

echter wel op als tussenpersoon in de uitwisseling van astronomische observaties tussen 

Franse jezuïeten en Franse astronomen. Zo gaf Bertin een Chinees astronomisch instrument 

door aan de astronomen. Deze astronomen verzochten op hun beurt weer via Bertin om een 

begeleidende notitie omdat zij het instrument graag beter wilden kennen’.
1083

 Enkele vragen 

over Chinese architectuur die aan de vragenlijsten van 1765 waren toegevoegd, werden alleen 

aan Bourgeois gesteld, die net in China gearriveerd was.
1084

 Bourgeois zou echter slechts een 

geringe bijdrage gaan leveren aan de kennisstroom.
1085

  

Twee andere Franse jezuïeten, die al langer in China verbleven, sloten zich aan bij de 

uitwisseling met Bertin. Dit waren Amiot en Cibot, die we al ontmoet hebben in het vorige 

hoofdstuk. Zij gingen juist een centrale rol spelen in de correspondentie van Bertin. Amiot 

was al in 1750 als jonge missionaris door de keizer uitgenodigd naar Peking te komen 

vanwege zijn kwaliteiten op het gebied van astronomie, farmacie en muziek.
1086

 Na de dood 

van Gaubil nam hij bovendien de functie van tolk over in de betrekkingen tussen de Senaat 

van Rusland en het tribunaal van Buitenlandse Zaken van Peking.
1087

 Hij zou tot aan zijn 

dood in 1793 een grote bijdrage leveren aan de kennisstroom van China naar Europa. Cibot 
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was op tweeëndertigjarige leeftijd in 1759 aangekomen in Macao, en reisde eveneens meteen 

door naar Peking. Hier zou hij tot aan zijn dood in 1780 werkzaam zijn als natuurvorser en 

mechanicus aan het hof. 

 

Amiot en Cibot beginnen hun correspondentie met Bertin 

 

Voordat Amiot en Cibot zouden inhaken op de correspondentie met Bertin hadden zij al 

contact gehad met geïnteresseerden in Londen, Sint Petersburg en Parijs. Zij zetten de 

verzameling van kennis voor deze geïnteresseerden voort die hun voorgangers begonnen 

waren. Geleidelijk verdwenen echter veel van deze betrekkingen. Beiden hadden nog even 

contact met de Royal Society. Op verzoek van Mortimer had Amiot in 1751 via Gaubil 

Chinese liederen naar Londen gestuurd. Pas jaren later kregen jezuïeten in Peking in 1763 nog 

eenmaal een verzoek van de Royal Society. Hen werd gevraagd om te reageren op de 

discussie over het Chinese schrift en de gedeelde oorsprong van de Chinese en de Egyptische 

beschaving. Het thema werd al enige tijd besproken door John Turberville Needham die 

verbonden was aan de Royal Society en Joseph De Guignes die lid was van de Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres. Amiot meende dat ondanks de ongelukkige situatie, waarmee 

Amiot verwees naar de dramatische verdrijving van de jezuïeten uit Frankrijk in 1762, vragen 

die gesteld werden door de geleerden, beantwoord moesten worden.
1088

 Ook Cibot mengde 

zich in de discussie tussen de Engelse en Franse geleerden en stuurde in 1764 een brief naar 

de Royal Society waarin hij het Chinese schrift met het Egyptische schrift vergeleek. Bij de 

beantwoording van de vraag leek Cibot geassisteerd te zijn geweest door een Engelsman, 

Alban Butler, die enig belang had bij de jezuïeten in Peking.
1089

 Amiot en Cibot hadden 

hierna echter geen contact meer met Engelse geleerden.  

Amiot zette ook de correspondentie die Gaubil had gehad met de Russische geleerde 

Kratzenstein van de academie van Sint Petersburg nog even voort. Zoals Gaubil al had 

aangekondigd, had Amiot de uitkomsten van proeven met elektriciteit naar Richmann en 

Kratzenstein gestuurd. Van Johann Ernst Zeiher, de opvolger van Kratzenstein, kreeg Amiot 

daarop in 1756 het verzoek om meer observaties op te sturen over elektriciteit en de helling 

van de kompasnaald. Zeiher vertrok later naar Wittenberg, en de communicatie tussen 

Rusland en Peking verliep inmiddels moeizaam. Mogelijk zou hierdoor het contact tussen 

Amiot en Russische geleerden zo goed als beëindigd worden.  

Cibot had als botanicus het veldwerk van D’Incarville kunnen overnemen en zaden 

kunnen opsturen aan de geïnteresseerden met wie D’Incarville kennis uitwisselde. Toch zette 

hij deze uitwisseling niet voort. Hoewel hij vanaf 1767 correspondent geweest zou zijn van de 

academie van Sint Petersburg, stuurde hij geen zaden naar Russische geïnteresseerden.
1090

 Hij 

had geen contact met de Franse botanicus De Jussieu, en evenmin met de Engelse secretaris 

Birch. De uitwisseling van deze kennis leek dus zeer persoonsgebonden te zijn.  

Ten slotte ontbrak het jezuïeten soms aan de benodigde expertise. Amiot was onder 

andere om zijn astronomische kennis naar het hof geroepen. Gaubil zette hem dan ook in het 

astronomische onderzoek in, en hield Delisle hiervan op de hoogte. Amiot erkende het belang 

van het astronomische onderzoek voor de Chinamissie, aangezien de astronomie immers zo 

belangrijk was voor het behoud van China’s glorie. Hij bezat echter volgens Gaubil ‘meer de 
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neiging de oude Chinese muziek te bestuderen dan de astronomie’.
1091

 Amiot redigeerde 

weliswaar een astronomisch bulletin, maar delegeerde ook opdrachten. Zo gaf hij aan Gogeisl 

en Hallerstein de verzoeken door van de jezuïet Esprit Pezenas, de directeur van het 

vermaarde observatorium van Marseille, om astronomische observaties op te sturen. Hij 

antwoordde Pezenas in 1756 alsnog met een brief die volgens Gaubil zeer instructief was, 

hoewel Amiot niet de kwaliteiten van Hallerstein en Gogeisl bezat.
1092

 Er kwam hierdoor 

geen correspondentie tot stand met Delisle of andere astronomen.
1093

 

 Amiot zette de contacten die Gaubil had met academies in Parijs, Londen en Sint 

Petersburg dus ten dele voort. Hij bouwde echter ook een eigen netwerk op. Amiot’s expertise 

op het gebied van muziek trok de belangstelling van de secretaris van de Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres Jean-Pierre De Bougainville. In 1754 stuurde Amiot dan ook een 

vertaling van een Chinees werk over muziekleer aan deze letterkundige.
1094

 In de periode die 

volgde, stuurde Amiot enkele aanvullingen op over Chinese muziek. Toen De Bougainville in 

1763 gestorven was, stopte Amiot echter met het opsturen van stukken over muziek, 

aangezien hij niet meer wist of zijn geschriften hun bestemming zouden bereiken.
1095

 

Het verzoek vanuit de Royal Society om op de vergelijking van het Chinese schrift 

met Egyptische hiërogliefen te reageren, bracht Amiot ertoe zich in 1765 aan te bieden als 

correspondent van de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres: ’Ik hou van de studie, ik 

heb vrije tijd en goede wil; indien ik geen talent heb, zullen de geleerden van uw Academie 

die mij zeker als hun correspondent zouden accepteren, deze met hun kennis aanvullen’.
1096

 

De hofbibliothecaris Armand-Jérôme Bignon ging een jaar later in op dit verzoek en 

benoemde Amiot tot correspondent.
1097

 Hij overhandigde Amiot’s brief bovendien aan De 

Guignes van de Academie van de Schone Letteren in Parijs, waarna tussen hen eveneens een 

correspondentie ontstond. Overigens noemde Amiot zichzelf in 1786 correspondent van de 

academie, hoewel hij toen geen officiële correspondent meer geweest zou zijn.
1098

  

Vervolgens sloten Amiot en Cibot zich aan bij de kennisuitwisseling die tussen 

minister Bertin en de Chinese jezuïeten was begonnen. In 1766 stuurde Amiot zijn eerste brief 

aan Bertin, waarin hij wees op de noodzaak van hulp uit Frankrijk. Hij stuurde met de brief 

enkele schriften met prenten van de Chinese vechtkunst mee en enkele curiosa waaronder een 

muziekinstrument waarvan hij dacht dat het Bertin’s kabinet niet zou misstaan.
1099

 In zijn 

tweede brief benadrukte Amiot nogmaals zijn vurige wens om in ruil voor zijn diensten de 

bescherming van Bertin te krijgen: ‘ik zal niets nalaten om uw bescherming te verdienen van 

onze arme Franse missie’.
1100

 

De stukken die Amiot de eerste jaren opstuurde naar Bertin hadden betrekking op 

muziekleer, krijgskunst, portretten van Chinese beroemdheden en monumenten van nieuwe 

veroveringen. Met deze prenten en vertalingen beantwoordde Amiot dus niet zozeer de vragen 
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van Bertin en andere geïnteresseerden, maar hoopte hij wel de belangstelling te wekken van 

geldschieters. Bertin en De Guignes waren gelukkig erg tevreden met de vertalingen van deze 

tot dan toe onbekende werken.
1101

 Amiot volgde dus aanvankelijk meer dan zijn voorgangers 

een eigen koers.
1102

 Er kan in deze eerste jaren dus beter van een uitwisseling van gunsten 

gesproken worden, dan van de beantwoording van vragen.  

Ook Cibot nam al vanaf het begin deel aan de correspondentie met Bertin.
1103

 Het is 

niet geheel duidelijk wie de briefwisseling begon. Net als Amiot stuurde Cibot de eerste jaren 

kennis op waarnaar niet specifiek gevraagd was, wat doet vermoeden dat hij het contact met 

Bertin begonnen was. Zijn eerste verhandelingen gingen over de kinderpokken en de Chinese 

preventieve maatregel van inoculatie. Een ouder werk over deze methode was namelijk enkele 

jaren eerder in een compilatie verschenen.
1104

 Sinds de beschrijving van de methode door 

Dentrecolles en de daarop volgende ophef, was hierover niet meer gevraagd. De uitwisseling 

van deze kennis leidde tot een hernieuwde belangstelling bij Bertin, die het thema nog enkele 

keren besprak met Cibot en Amiot.
1105

  

 

De kennisstroom na de opheffing van de Orde  

 

In 1773 werd de Jezuïetenorde opgeheven. Dit had echter geenszins een negatieve invloed op 

de contacten die de jezuïeten hadden met geïnteresseerden, noch op de kennisstroom van 

China naar Europa. Integendeel, de grootste kennisstroom vond plaats ná de opheffing, en 

Amiot en Cibot kregen een nog grotere rol. Wel werd de correspondentie nu op nog maar 

enkele jezuïeten geconcentreerd. In 1775 schreef Bertin aan Yang dat nu de Jezuïetenorde 

was opgeheven, hij alleen nog zou schrijven met diegenen die met hem correspondeerden, 

namelijk Yang, Amiot, Cibot en Bourgeois. Nu de Orde geen financiële ondersteuning meer 

kon bieden, nam Bertin bovendien de financiering over. Dit was geenszins een verslechtering 

voor de situatie van de jezuïeten. 

 

In loondienst van de Franse staat 

Ko en Yang ontvingen voortaan jaarlijks een ‘pension’, een toelage, van de Franse staat van 

twaalfhonderd ‘livres’ en zouden beiden nog tot in 1787 een salaris ontvangen.
1106

 Bertin 

zorgde voor een overschot dat Yang naar eigen goeddunken mocht verdelen onder zijn 

ordegenoten, ‘volgens hun behoeften of volgens wat u het meest gepast vindt’.
1107

 De minister 

gaf wel aan dat zijn voorkeur voor de verdeling van het geld onder meer uitging naar Cibot, 
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die volgens hem zoveel moeite deed.
1108

 Al snel ontvingen ook Amiot en Cibot jaarlijks een 

som geld, doorgaans eveneens twaalfhonderd ‘livres’.  

Voordien was het niet gemakkelijk geweest ‘voor een arme religieuze’ om prijzige 

boeken te verwerven. Degenen onder de missionarissen die het geld beheerden, waren in de 

bewoordingen van Amiot bovendien ‘zo doof als een dove zijn kon’.
1109

 Amiot had dan ook 

vaak kennis verzameld door geschenken aan te bieden aan Chinezen, en had aan Bertin 

daarom voorzichtig om meer geschenken gevraagd: ‘Ik durf niets voor mijzelf te vragen; maar 

als uwe hoogheid [Bertin] de goedheid zou hebben mij wat op te sturen waarmee enkele 

kleine geschenken aan de Chinezen kunnen worden gegeven … zouden de zaken beter 

gaan’.
1110

 Toen Amiot had vernomen dat de Orde was opgeheven, opperde hij dat Bertin zijn 

tevredenheid over de verzendingen kon uiten door geschenken of geld te sturen.
1111

 Zijn 

gebeden werden zoals we zagen al snel gehoord. 

Vanaf 1776 werd op bevel van de koning vrijwel jaarlijks een som geld naar de 

correspondenten van Bertin gestuurd.
1112

 Het geld diende uitgekeerd te worden volgens de 

wensen van Bertin en de koning, en mocht niet opgepot worden.
1113

 Een jaar later werd 

Bourgeois door de koning aangewezen als superieur van de missie. Hij zou voortaan zorg 

dragen voor de uitkering van de toelagen.
1114

 Amiot ontving in 1776 als dank voor zijn grote 

inzet achttienhonderd ‘livres’, en ontving hierna doorgaans een bedrag van twaalfhonderd 

‘livres’.
1115

 Eenmaal vroeg Amiot om meer geld. Dit zou besteed worden aan de artiesten die 

iets ruimer wilden leven, en aan het kopen van een groter huis en benodigdheden voor de 

missie. Hierop kwam hij echter een maand later terug, toen hij inzag dat zijn verzoek tot de 

taken van de administrateur behoorde.
1116

 Cibot ontving in 1776 vanwege de verzending van 

diverse voorwerpen en traktaten eveneens achttienhonderd livres, maar had doorgaans iets 

minder te besteden dan Amiot.
1117

 Zij waren nu dienaren van de Franse natie, wat Amiot met 

trots onderstreepte in een brief aan zijn beschermheer Bertin: ‘wij zijn geen jezuïeten meer, 

maar we zijn nog Frans.’
1118

 Toen een karmeliet de jezuïeten kwam meedelen dat alle huizen 

en kerken nu tot de paus behoorden, weigerden de Franse jezuïeten dan ook hiermee in te 

stemmen zonder de toestemming van de Franse koning.
1119
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Amiot en Cibot ontvingen ook van de drukker een keer duizend ‘livres’. Dit geld was 

afkomstig van de verkoop van een jaargang van de Mémoires concernant les Chinois.
1120

 

Amiot sloeg het geld van de drukker overigens liever af, en vond het genoeg dat zijn werk 

gedrukt zou worden.
1121

 

De Franse staat was de nieuwe patroon van de Franse missie geworden, maar deze 

omslag voltrok zich niet zonder problemen. In Peking was sinds de opheffing van de Orde 

onder de jezuïeten een bestuurlijke chaos ontstaan. Er waren geen superieuren meer aanwezig, 

en de leden van de Orde waren daardoor volgens Amiot niet langer met elkaar verbonden:  

 

‘Toen zij religieuzen waren, maakte de keten die hen aan hun stand verbond, hen 

afhankelijk van hun superieuren ... . Maar hedentendage ... is deze keten 

verbroken’.
1122

  

 

Een groepje Franse jezuïeten was het niet eens met het financiële beleid van de superieur 

Bourgeois, die het Franse geld oneerlijk zou verdelen.
1123

 Tot dit groepje behoorden 

Ventavon, De Poirot en De Grammont. Na de opheffing van de Orde was besloten dat de 

‘heren Poirot, Ventavon en anderen’ alleen nog algemene hulp zouden ontvangen.
1124

 

Mogelijk bestond onder hen dus afgunst voor hun beter bedeelde collega’s die nog wel met 

Bertin correspondeerden en een salaris ontvingen. Amiot lichtte Bertin in over het groepje in 

een brief die aan niemand anders getoond mocht worden:  

 

‘De heer Bxxx [Bourgeois] beschuldigen zij ervan dat hij ambitieus, hard en 

onbuigzaam is. Zij zouden liever, zeggen zij, afzonderlijk leven, arm en geheel in 

gebreke, dan overladen te worden met schatten, als hij daarvan de gever zou zijn’.
1125

  

 

Zoals we zagen in Hoofdstuk 3 had De Poirot zich samen met Cipolla in Kanton in 1771 

opgewonden over de vele verzendingen van Chinese curiosa naar Franse geleerden. Mogelijk 

bestond bij De Poirot en zijn twee broeders nog steeds onvrede over de betrokkenheid van 

jezuïeten bij deze betaalde uitwisseling van kennis.  

Een escalatie werd in 1777 door Amiot in de kiem gesmoord. Hij drong bij zijn 

ordegenoten aan om tevreden te zijn met de huidige superieur, en om te geloven dat de koning 

niet de bedoeling had de ene jezuïet boven de ander te prefereren. De minister zou hen te 

woord staan, aan wie zij in de ogen van Amiot hun bestaan in een andere vorm te danken 

hadden.
1126

 Bertin probeerde de verontwaardigde jezuïeten gerust te stellen, door uit te leggen 

dat er twee soorten steun uit Frankrijk kwamen. De staatssecretaris van de marine, Antoine-

Raymond de Sartines, ondersteunde de missie, en hijzelf coördineerde de kennisstroom. 

Goederen werden opgestuurd voor de missie, en het geld was bestemd voor de 

correspondentie van Bertin.
1127

 De koning wilde echter vooral niet dat de correspondentie 

tussen jezuïeten en geleerden de missionarissen zou afleiden van hun missiewerk. Zij werden 
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door hem aangespoord vooral door te gaan met het bewaren van de vrede en het behouden 

van hun inzet.
1128

 De ex-jezuïeten hadden kennelijk meerdere functies als dienaren van de 

staat: zij waren onderzoekers, maar vervulden ook een diplomatieke rol in de betrekkingen 

tussen Frankrijk en China.  

Amiot wisselde enkele brieven uit met andere Franse bestuurders dan minister Bertin, 

zoals de staatssecretaris van de marine en enkele ‘maîtres des requêtes’, functionarissen van 

de koning die veel zeggenschap hadden over onder andere de koninklijke bibliotheek en de 

drukkerij.
1129

 Amiot en Cibot beantwoordden verder vooral de vragen die enkele 

geïnteresseerden hen stelden.
1130

  

 

De antwoorden van Amiot 

Het contact met De Guignes bleef voortbestaan. Zo vroeg De Guignes om Chinese boeken die 

nog in collecties ontbraken, en gaf hij Amiot eens driehonderd livres.
1131

 Amiot voorzag hem 

hiermee van curiosa. Ook had een van de hofbibliothecarissen een werk van de musicoloog 

Pierre Joseph Roussier aan Amiot gestuurd, waarop Amiot aan een herziening begon van zijn 

vertaling van een Chinees werk over muziek. Na een periode waarin Amiot niet meer over 

muziek had geschreven, ontstond hierdoor in 1776 opnieuw een uitwisseling van kennis over 

muziek tussen hem en Roussier.
1132

  

De vragen van andere geïnteresseerden en de antwoorden hierop van Amiot, werden 

altijd via Bertin gestuurd. Zo gaf Bertin in 1778 het verzoek van ene ‘Lemonnier’ om de 

afwijking van de kompasnaald in Peking te meten, door aan Amiot.
1133

 Hiermee werd 

waarschijnlijk Louis-Guillaume Le Monnier bedoeld, die een stuk over de kompasnaald had 

geschreven voor de Encyclopédie.
1134

 Drie jaar later ontving Le Monnier reeds via Bertin een 

brief van Amiot over de kompasnaald. Bertin hoopte dat het verschil tussen de constante 

afwijking van de Chinese naald en de variabele afwijking van de Europese naald, kon helpen 

stappen te zetten richting de ontdekking van de oorzaak van de magnetische eigenschap, die 

tot nu toe zo vergeefs onderzocht was.
1135

 De buiging van de magnetische naald was al 

eeuwen bekend in China.
1136

 Van de variaties die op verschillende locaties konden optreden, 

waren zij echter volgens jezuïeten niet op de hoogte.
1137

  

De geneeskundige Charles Saillant die verbonden was aan de Sociëteit van 

Geneeskunde, vroeg in 1784 de correspondenten van Bertin om nieuwe observaties over de 

polsleer op te sturen. Volgens hem waren diegenen die hierover in het verleden gerapporteerd 

hadden geen geneesheren geweest en hadden zij de informatie niet geverifieerd. Zo werd 

volgens Saillant in Du Halde’s Description over vijf elementen gesproken terwijl twee polsen 

met drie vingers zes variaties zouden moeten geven. Met de antwoorden die Amiot 

vervolgens gaf met behulp van een Chinees geneesheer, was Saillant heel tevreden. Een 

natuurvorser, Pierre-Jean-Claude Mauduyt, vroeg Amiot in hetzelfde jaar in navolging van 

Saillant om insecten en observaties op te sturen. Voor het vervoeren diende dit keer niet de 

methode van Poivre gevolgd te worden, maar een Chinese methode, waarbij vlinders en 
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insecten op de bodem van een blik gespeld werden.
1138

 Enkele jaren later zou Amiot ook 

antwoorden op deze onderwerpen opsturen.
1139

 Rond 1786 correspondeerde Amiot ook via 

Bertin met de graaf De Mellet, een neef van Bertin, over magnetisme.
1140

 Het beantwoorden 

van vragen werd door Amiot zelfs belangrijker geacht dan het verifiëren van de Chinese 

kennis, zo blijkt uit een brief van hem aan De Mellet uit 1786: ‘...het is slechts om de vragen 

die u mij stelde niet onbeantwoord te laten, dat ik het waag als echo te dienen van onze 

empirische Chinezen.’
1141

 Amiot beantwoordde in deze periode ook vragen over Confucius en 

filosofische onderwerpen via Bertin. Deze ‘réponses aux questions’ zullen geformuleerd zijn 

voor Bertin’s vragenlijst uit 1765 waarin immers eerst vragen gesteld waren over Chinese 

geschiedenis en filosofie.
1142

  

Amiot had rond 1756 zoals we zagen in Hoofdstuk 5 met de Russische geleerde Zeiher 

gecorrespondeerd. Volgens Bertin had Amiot in 1784 nog steeds contact met de academie van 

Sint Petersburg, en zou Amiot met Russische geleerden over magnetisme gesproken hebben. 

Daar de Russische academie hier weinig over rapporteerde, zou Bertin eens bij hen informatie 

gaan inwinnen.
1143

 Bertin was kennelijk niet alleen in Frankrijk een spilfiguur in de 

uitwisseling van kennis tussen Europese geïnteresseerden. 

 

De antwoorden van Cibot 

Cibot had in vergelijking met Amiot nog steeds minder contact met geïnteresseerden. De 

Guignes, die met Amiot correspondeerde, richtte zich zelfs nadrukkelijk niet tot Cibot, omdat 

hij geen relatie had met Cibot, en hem nauwelijks kende.
1144

 Wel had Cibot mogelijk contact 

gelegd met Philippe Buache die geograaf van de koning was en bij de koninklijke academie 

werkte. Bertin besprak namelijk met Cibot het ‘plan d’histoire et géographie’ dat Cibot samen 

met Buache opgevat zou hebben.  

Hoewel Cibot weinig contact had met geïnteresseerden, beantwoordde hij via Bertin 

toch veel van de vragen uit de lijsten. Hij wijdde jaren aan het maken van uittreksels uit een 

Chinees werk over de landbouw, en beschreef de inhoud van Chinese boeken over de kweek 

van de zijderups. Cibot stuurde zelfs een traktaat op over Chinese vormen van woekerrente, 

hoewel hij als jezuïet grote moeite had met het openbaar maken van dergelijke verwerpelijke 

praktijken. Overigens deden jezuïeten in China soms zelf mee met het verstrekken van 

leningen aan Chinezen tegen een hoge rente. Er waren meer jezuïeten geweest die hier moeite 

mee hadden.
1145

 Bertin probeerde Cibot ervan te overtuigen hoe nuttig deze kennis zou zijn 

voor Europa. Hij schreef hem dat als hij last had van gewetensbezwaren, omdat in China de 

rente zoveel hoger was dan in Europa, er in Europa altijd nog wetten waren en het geloof, om 

woekerrente tegen te gaan. Zijn verhandeling, waarin hij Chinese auteurs citeerde die over een 

rente van dertig procent schreven, werd net als de andere stukken gewoon in de Mémoires 
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 BN, Fonds Bréquigny 2, f.20, Bertin aan Amiot, 1784. Het ‘Fonds Bréquigny’ werd door een collega van 

Bertin, Louis-Georges de Bréquigny, beheerd. De Bréquigny werd in opdracht van Bertin toezichthouder van de 

publicatie van de Mémoires concernant les Chinois, en nam de redactie van dit werk over toen Bertin verzwakte. 
1139
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1140

 BI, Correspondance de Bertin 1524, f.18, Bertin aan Amiot, 31 december 1784. Zie ook Huard en Wong, 

‘Mesmer en Chine’.  
1141

 BN, Fonds Bréquigny 1, f.163v, Amiot aan Bertin, 29 september 1786, ‘...ce n’est que pour ne pas laisser 

sans reponse des demandes que vous m’avez faites que je me suis hazardé à server d’echo à nos empiriques 

Chinois.’ 
1142

 Zie Dehergne, ‘Grande collection’, 284, 287. 
1143

 BI, Correspondance de Bertin 1524, f.42v. 
1144

 BI, Correspondance de Bertin 1522, f.132v, Bertin aan Cibot, 30 november 1777. 
1145

 Zo was de rente van zesendertig procent die jezuïeten rond 1705 vroegen voor een lening aan een Chinese 

mandarijn volgens sommigen hoog, maar wel in overeenstemming met de Chinese wet. Volgens anderen, 

waaronder de pauselijke gezant De Tournon, dienden jezuïeten zich beslist niet in te laten met dergelijke 

woekerpraktijken, zie Von Collani, ‘Tournon and Thomas’. 
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concernant les Chinois gepubliceerd.
1146

 De drang van Cibot om Bertin te behagen was groter 

geweest dan de wens om zich als een toegewijde jezuïet te distantiëren van geldzaken. 

Cibot boog zich al langere tijd over het productieproces van de borax. Hij had de 

verzameling van kennis hierover overgenomen van Yang en had rond 1774 een pakket met 

bewerkte borax opgestuurd naar Bertin, en een pakket met een ander soort borax.
1147

 Het 

materiaal was tot spijt van Bertin afkomstig van de winkels van Peking, terwijl men ruw 

materiaal en de natuurhistorische achtergrond wilde bestuderen. Bertin had de zending toch 

overhandigd aan de chemicus Cadet de Gassicourt en andere geleerden. Vooral Cadet, schreef 

Bertin, had hem namelijk al jaren aangespoord Ko en Yang te vragen om een traktaat te 

schrijven over de plaats waar dit mineraal werd gedolven. Zoals we zagen, kwam borax ook 

voor in de anonieme vragenlijst die in 1765 aan hen was meegegeven. Mogelijk had Cadet 

zich dus bemoeid met de samenstelling van deze lijst.
1148

 In 1776 spoorde Bertin daarom de 

jezuïeten aan om het onderzoek naar het mineraal borax te vervolgen. Hierbij diende 

achterhaald te worden of borax uit de grond kwam, of dat het zout, zoals slecht ingelichte 

reizigers vertelden, aan de oppervlakte kwam van een meer bij Tibet.
1149

 Cibot schreef hierop 

een notitie over de herkomst van het mineraal.
1150

 In Chinese boeken werd volgens hem 

weinig gezegd over de oorsprong van het mineraal, en ook bij Chinese boraxhandelaren was 

informatie hierover niet met zekerheid te achterhalen.
1151

 Ook stuurde hij opnieuw monsters 

van borax op, die Bertin doorgaf aan het hof.
1152

  

Cibot had tevens al in 1772 een verhandeling over de productie van indigo geschreven. 

Hij kreeg vijf jaar later van Bertin de opdracht de details van een deel van het proces opnieuw 

te beschrijven voor de botanicus Pierre Poivre.
1153

 Poivre vond namelijk dat de Chinese 

methode eenvoudiger was dan de Amerikaanse, maar was de Chinese methode grotendeels 

vergeten. 

Nog steeds verzamelde Cibot ook kennis waarnaar niet gevraagd was, maar die in zijn 

ogen toch van nut kon zijn. Rond 1779 schreef Cibot een stuk over de leer van ‘kungfu’. 

Volgens Cibot stond deze leer los van de ‘absurde doctrine Tao-see’, en moest de deugd ervan 

op waarde geschat worden. Daarom stelde hij aan Europese geneesheren voor om te 

onderzoeken of het geneeskundige onderdeel van de kungfu werkelijk een medische praktijk 

was. Hierbij stelde hij zich overigens bescheiden op: ‘We hebben afbeeldingen laten 

schilderen die een idee zullen geven van de houdingen van de kungfu, … maar waarlijk, wij 

durfden er niet een groter aantal van te laten kopiëren’, schreef Cibot aan Bertin.
1154

  

Cibot zette ondertussen zijn verzending van kennis naar Sint Petersburg voort. Hij 

stuurde in 1773 een traktaat over de pleziertuinen van de keizer naar collega ‘Stehlin’ in Sint 

Petersburg. Dit zal de jezuïet Gottfried Stahl geweest zijn, die in Sint Petersburg 
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astronomische observaties deed.
1155

 Of in deze uitwisseling veel vragen werden beantwoord, 

is niet bekend. 

Vragen werden kortom meteen door Amiot en Cibot van antwoorden voorzien, en ook 

volgden antwoorden op oudere vragen. Dit leek hen weinig moeite te kosten. Hoe pakten zij 

dit precies aan? 

 

De toegang tot Chinese kennis 

 

Voor de Chinese priester Yang was het waarschijnlijk minder moeilijk om Chinese boeken en 

prenten te bemachtigen.
1156

 Ook zal hij door middel van gesprekken met landgenoten kennis 

eenvoudiger verworven hebben. Yang maakte bovendien net als andere jezuïeten gebruik van 

spullen uit Frankrijk, zoals brillen en prenten, die als geschenken konden dienen voor 

Chinezen.
1157

 Hierdoor kon Yang met grote nauwkeurigheid binnen enkele jaren vele vragen 

van Franse geleerden beantwoorden. Amiot en Cibot moesten daarentegen soms grote moeite 

doen om een werk te verkrijgen, te vertalen, of om eigen waarnemingen vast te leggen. Hier 

veranderde het geld dat zij van de Franse staat ontvingen, weinig aan.  

 

De aanpak van Amiot 

Met het geld voorzag Amiot in kleine uitgaven die ‘men verplicht is te maken, wanneer men 

Chinezen nodig heeft of om degenen te erkennen die zorg en werk hebben geïnvesteerd in de 

zoektochten die ik van hen eis’.
1158

 Ook had hij in opdracht van Bignon heel wat geld 

uitgegeven aan de aanschaf en verzending van boeken voor de koninklijke bibliotheek.
1159

 De 

verwerving van enkele van deze boeken had Amiot bovendien grote moeite gekost. Hij was 

dan ook erg verontwaardigd dat Bignon jarenlang niet reageerde op de verzending van drie 

kisten vol boeken: 

 

‘Deze zeer bijzondere boeken zijn heel moeilijk te vinden, zelfs hier, en slechts op 

lange termijn en bij gelegenheid zou men ze een tweede keer kunnen verkrijgen …; als 

hij ze ontvangen heeft, moet hij goede redenen hebben om niet te hebben 

geantwoord.’
1160

 

 

Een jaar later stuurde Bignon, mogelijk schuldbewust, het werk van Roussier over muziek op.  

Verwerving geschiedde zoals gezegd ook veel op basis van het geven van geschenken 

aan Chinezen. Amiot wachtte hoopvol op de uitwerking van een ‘liberalité’, een gul 

geschenk, dat afkomstig was geweest van de hofbibliothecaris Jérôme-Frédéric Bignon. Bij 

Bertin bestond soms onduidelijkheid over welke geschenken van nut waren. Herhaaldelijk 

schreef hij aan Amiot, Bourgeois en Cibot dat hij niet wist wat men in China wilde hebben. Er 

waren te weinig richtlijnen, waardoor er frivoliteiten, handelswaar en snuisterijen uit 

Duitsland naar China werden opgestuurd die men gewoonlijk voor kinderen koopt.
1161
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Met de verwerving van kennis had Amiot weinig moeite. Hij beheerste de taal 

uitstekend, en bovendien hadden de superieuren van Amiot hem bij zijn aankomst in Peking 

een Chinese compagnon aangeboden. Deze jongeman leerde van Amiot om op een Europese 

wijze te studeren en te redeneren, en zou Amiot gedurende dertig jaren vele diensten hebben 

bewezen.
1162

  

Ook had Amiot net als Gaubil toegang tot het domein waar Chinese kaarten werden 

vervaardigd. Naar aanleiding van de oorlog tussen China en Birma in de jaren 1765-1769 had 

een Chinese generaal een nieuwe kaart gemaakt van de regio tussen de provincie Yunnan en 

de hoofdstad van het Birmaanse koninkrijk ‘Ava’. Op deze ‘kaart van Mien’ had Amiot 

essentiële elementen gemarkeerd, en de meest toegankelijke plaatsen aangewezen waarlangs 

het koninkrijk binnengegaan kon worden. Amiot had dus toegang tot kennis die zich op dat 

moment ontwikkelde. Ook in zijn analyse van Chinese boeken probeerde hij voortdurend op 

de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
1163

 Hij kreeg hierbij hulp van één van zijn 

Chinese collega’s die hem de tip gaf om een verzameling aan te leggen van werken over de 

klassieke krijgskunst. Doordat door keizer Qianlong nieuwe regio’s werden ingelijfd bij het 

rijk, nam namelijk ook de krijgskunst weer in populariteit toe onder Chinezen.
1164

 Amiot wist 

hierdoor schriften met prenten van de Chinese ‘art militaire’ te verkrijgen en vertaalde enkele 

Chinese verhandelingen over de krijgskunst, die grote indruk zouden maken op Europese 

geïnteresseerden.
1165

  

 

De aanpak van Cibot 

Cibot had eigenlijk liever dat Bertin hem minder geschenken en minder geld stuurde. Bertin 

kon aan deze wens echter geen gehoor geven, en schreef hem dat de koning akkoord ging met 

het salaris. De minister adviseerde hem om het geld te bewaren voor de verzameling van 

curiosa en boeken, zoals het werk van een gouverneur over de landbouw en de geografie van 

Peking.
1166

 Cibot kon het geld zeker gebruiken. Zo had hij een geografisch werk alleen door 

een betaling weten te bemachtigen.
1167

  

Verder richtte Cibot zich net als Amiot vooral op de verzameling en interpretatie van 

Chinese boeken. De plantenkenner haalde veel van de botanische kennis uit Chinese boeken. 

Zo had hij in de ‘Annalen van het Rijk’ informatie over de bamboe gevonden.
1168

 Hierbij 

kampte hij overigens net als D’Incarville met vertaalproblemen. De naamgeving en 

classificatie van bijvoorbeeld de bamboe was zo verschillend van de Europese, dat Cibot zich 

genoodzaakt had gezien slechts de meest algemene waarnemingen vast te leggen. Ook gaf 

Cibot net als Parrenin en Dentrecolles aan dat hij de Chinese kennis van bamboe niet met 

eigen ogen kon bevestigen, omdat de jezuïeten vastgehouden werden in Peking.
1169

 

Cibot constateerde dat over de kweek van wilde zijderupsen niets vermeld werd in het 

grote landbouwkundige werk, dat hij aan het vertalen was. Hiermee doelde Cibot 

waarschijnlijk op het ‘Compendium van Werken en Dagen’ dat recent in opdracht van de 
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keizer gepubliceerd was.
1170

 Het werk van een Chinese geleerde die de wilde rups onderzocht, 

werd volgens Cibot niet erkend door de autoriteiten.
1171

 Bij gebrek aan betrouwbare Chinese 

boeken maakte Cibot daarom gebruik van de observaties van D’Incarville, die immers 

beschreven had hoe hij zelf wilde zijderupsen had gekweekt.
1172

 Volgens D’Incarville waren 

verder bepaalde gecultiveerde planten het meest geschikt voor het maken van zijde van goede 

kwaliteit.
1173

 Vol bewondering sprak Cibot over dit empirische onderzoek dat volgens hem 

waardevoller was dan wat Chinese boeken erover vertelden:  

 

‘Als zelfs wijlen pater D’Incarville geen onderzoek had gedaan en geen ervaring had 

gehad met de zijderups waarover wij het gaan hebben, zouden we het nooit hebben 

durven riskeren hierover te spreken alleen op basis van de boeken. Maar deze 

respectabele en geleerde missionaris, van wie zoveel uitstekende traktaten kwijt zijn 

geraakt of weggestopt, en die het ondernomen had om over dit onderwerp alle vragen 

te beantwoorden..., is begonnen met het doen van waarnemingen, en zijn waardige 

verslag ... is door geluk in onze handen gekomen.’
1174

 

 

Cibot stuitte op het weggestopte natuurhistorische werk van D’Incarville dat al jaren in 

Peking lag opgeborgen, zoals D’Incarville een oud herbarium van zijn voorganger Schreck in 

handen had gekregen. Zij waren de enige geweest die natuurhistorische expertise bezaten en 

daardoor de opgeborgen kennis van hun ordegenoten ontdekten.
1175

 Mogelijk hadden 

hofeunuchen het werk van D’Incarville bewaard en aan Cibot overhandigd. Nadat 

D’Incarville gestorven was, werd de tuin namelijk onder toezicht gesteld van enkele eunuchen 

en D’Incarville’s tuinmannen (‘jardiniers’). Zij hadden op verzoek van de keizer het 

cultiveren van Europese zaden voortgezet.
1176

 Toen Cibot in Peking arriveerde, was hij 

meteen als botanicus van de keizerlijke tuinen aangesteld, waar hij de tuinmannen ontmoet zal 

hebben.  

Om de inhoud van boeken te controleren, raadpleegde Cibot verder vaak Chinezen. Zo 

verwierf Cibot kennis van kungfu niet alleen uit een Chinees boek, maar ook door middel van 

gesprekken met een Chinese christen die een kenner was van deze leer. Hij had tevens 

tekeningen laten maken van verschillende kungfu houdingen om de abstracte informatie te 

verduidelijken.
1177

 Ook de kennis over indigoproductie die hij uit Chinese boeken haalde, 

verifieerde Cibot in samenwerking met Chinezen. Recepten en ‘van horen zeggen’ leverden 

onbetrouwbare informatie op aldus Cibot, en dus hadden de jezuïeten met de hulp van ‘onze 

expert, een tuinman’ zelf de indigo vervaardigd. Bovendien hadden zij een van hun knechten, 
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die vroeger zelf indigo maakte, het proces laten voordoen, en de werkzaamheden van ververs 

geobserveerd.
1178

 Opnieuw werden dus Chinese boeken getoetst aan de hand van empirisch 

onderzoek. Hij benadrukte in zijn traktaat bovendien dat dit productieproces niet eenvoudig 

was, en dat de overdracht van deze kennis daardoor moeite kostte. Ook in een ongepubliceerd 

deel van zijn brief had Cibot streng geschreven dat het product heel moeilijk te verkrijgen 

was, en dus niet vergeefs mocht worden opgestuurd.
1179

 Hij verwees opnieuw naar 

D’Incarville die volgens Cibot al over het maken van indigo had geschreven met de geleerde 

De Jussieu. Hierdoor waren dertig jaar geleden al met succes planten gekweekt waarvan de 

indigo gemaakt werd.
1180

 De jezuïet leek met deze uitspraak kritiek te leveren op het feit dat 

kennis door de jaren heen niet onder Franse geïnteresseerden bleef circuleren.  

Ook enkele andere soorten kennis waren moeilijk verkrijgbaar. Cibot had moeite 

gehad om klassieke werken te bemachtigen waarin de praktijken en de geheimen van de 

kunsten te vinden waren, zoals het verven van aardewerk en glas.
1181

 Bovendien hielden 

Chinese ambachtslieden soms technieken geheim voor de buitenlanders. Bertin deed zijn 

beklag bij Bourgeois over deze Chinese tegenwerking:  

 

‘het wantrouwen van Chinese ambachtslieden en het regeringsbeleid zijn bijna niet te 

overwinnen obstakels voor de Europese nieuwsgierigheid, en .... het is slechts door 

volharding en door gelukkig toeval dat we erin kunnen slagen om beetje bij beetje de 

processen te leren kennen van de kunsten in China’. 

 

Doordat onder andere de kennis van de productiewijze van ‘gomme élastique’ hierdoor 

moeilijk te verkrijgen was, kreeg Bertin bijvoorbeeld pas vele jaren later antwoord op zijn 

vraag hierover.
1182

  

Ook het grote werk over landbouw was zeer moeilijk te krijgen geweest. Cibot had bij 

aanvang van het project van Bertin een poging gedaan om hieruit teksten te verzamelen:  

 

‘Meer dan twaalf jaar geleden was ik vergeefs bezig ... een groot werk te bemachtigen 

over de landbouw dat door een gouverneur van deze provincie samengesteld was’.
1183

 

 

Waarschijnlijk had Cibot zoals gezegd de compilatie met de naam ‘Compendium van Werken 

en Dagen’ bestudeerd. Dit was namelijk één van de grootste landbouwkundige werken (nung 

shu) in China en werd in opdracht van de keizer in elke provincie van China uitgebracht en 

verspreid.
1184

 De vertaling van het werk werd bemoeilijkt doordat het materiaal zeer 

omvangrijk was: ‘ik leefde nog slechts half toen ik het [de vertaling] afgerond had, en met al 

mijn Chinese boeken liepen mijn gedachten achter toen ik nu eens ’s nachts dan weer overdag 

mijn schrijfveer oppakte’.
1185

 De verslechterende gezondheid van de missionaris belemmerde 
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eveneens de voortgang. Bertin schreef Cibot dat wanneer zijn gezondheid het niet toeliet over 

de landbouw te schrijven, het publiek tevreden zou zijn met enkele korte beschrijvingen van 

methoden en instrumenten.
1186

 Cibot schreef Bertin nog een brief waarin hij vertelde dat hij 

van plan was zijn notities op te sturen, waarna Cibot echter stierf.
1187

 Bertin had halsreikend 

uitgekeken naar vertalingen uit het landbouwkundige werk. Zo had hij de jezuïet in 1777 

geschreven dat hij zo nieuwsgierig was naar het werk over de landbouw, en hij had hierbij 

zijn te ongeduldige woorden ‘en ik wacht erop met een waarlijk ongeduld’ doorgestreept.
1188

 

Na het bericht van Cibot’s dood vroeg Bertin dan ook aan Bourgeois om in Cibot’s spullen te 

zoeken naar zijn notities, en vooral naar het grote werk over landbouw waar hij mee bezig 

was geweest.
1189

 Sindsdien werd hierover echter met geen woord meer gerept in de 

correspondentie tussen Bertin en andere jezuïeten. Cibot was de enige geweest die het werk 

over de Chinese landbouw bestudeerde, waardoor met de dood van Cibot ook de verwerving 

van deze kennis ten einde was.  

 

Het botanische onderzoek  

Door de beperkte bewegingsruimte kon botanisch onderzoek buiten Peking maar op kleine 

schaal plaatsvinden. ‘Als de toegang tot China niet verboden was voor alle buitenlanders, 

zouden onze botanici de verschillende provincies onder elkaar verdelen’, schreef Cibot in zijn 

traktaat over Chinese planten. Vooral minder algemene planten waren volgens hem moeilijk 

te krijgen. Een enkele keer schakelde Cibot daarom net als D’Incarville een missionaris uit de 

zuidelijke provincies in, die als ooggetuige en ervaringsdeskundige kon bevestigen wat in de 

Chinese boeken geschreven stond over bijvoorbeeld de eik.
1190

 Ook ondervroeg Cibot een 

Chinees over bijvoorbeeld de acacia die alleen in de regio van de Miao groeide en waar hij 

dus niet zelf heen kon gaan.
1191

  

Toch wisten de correspondenten van Bertin vrijwel jaarlijks Chinese zaden op te 

sturen naar Frankrijk. Hier hadden Bertin, Poivre en de directeur van de koninklijke 

boomkwekerij, eerwaarde Nolin, namelijk grote belangstelling voor.
1192

 Elke jezuïet kreeg 

een eigen taak. Bertin verzocht Yang in 1777 om hem elk jaar een voorraad zaden van 

planten, bloemen en bomen te sturen, behalve zaden waarvan men wist dat ze in Europa 

bekend waren. Bij twijfel dienden de zaden toch opgestuurd te worden.
1193

 Yang stuurde in 

1780 nog zaden op, maar zou zich daarna terugtrekken.
1194

 Bertin vroeg aan Amiot om zaden 

van de ‘mou-tan’, de pioenroos.
1195

 Amiot had al eerder zaden van deze plant verzameld die 

in de tuinen en op het land in de omgeving van Peking groeiden.
1196

 Hij stuurde in 1786 

opnieuw pakketten met zaden op, die bestemd waren voor zowel Bertin als de directeur van 

de koninklijke tuinen.
1197

 Cibot werd gevraagd om zaden van een moerbeiboom te vinden.
1198
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Ook probeerde Bertin zaden van de ‘pe-tsai’, de Chinese kool, te verkrijgen via Cibot en via 

een Franse minister in Sint Petersburg. Poivre die al eens verschillende soorten Chinese kool 

naar Frankrijk had gebracht, verzocht Cibot eveneens om via Bertin zaden uit China te 

sturen.
1199

 Deze en andere vragen over zaden bleven door de dood van Cibot echter 

onbeantwoord.
1200

 

Er werden zoals gezegd ook instructies gegeven voor het vervoeren van de zaden. De 

jezuïeten dienden zaden van de waterlelie op te sturen volgens de methode van Poivre, die 

mede bestond uit vervoer in een tinnen huls.
1201

 Amiot was aanvankelijk niet in staat geweest 

het benodigde tin te vinden voor het vervoer van de zaden en had zelf iets bedacht met een 

pijp van bamboe. Hij stelde voor dat men bij gebleken effectiviteit voortaan gebruik zou 

maken van deze manier van verzenden.
1202

 Ook Bertin experimenteerde wel eens met het 

vervoeren van naturalia. Hij verzocht bijvoorbeeld Bourgeois in 1786 om flessen Chinese 

wijn in salpeter te vervoeren en was aan te brengen op de kurk.
1203

 Dergelijke proeven 

illustreren de wederkerige relatie die tussen Bertin en de jezuïeten bestond en de directe 

reactie op elkaar in hun correspondentie. 

In vergelijking met voorgaande perioden hadden de jezuïeten niet eerder zo collectief 

bijgedragen aan de verzameling van plantenmateriaal. Bertin en andere Franse 

geïnteresseerden hadden een grote belangstelling voor de uitwisseling van zaden en het 

opkweken van exotische planten, en stuurden dit nauwgezet aan.
1204

 De jezuïeten volgden als 

zadenverzamelaars van de Franse staat de richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk op, en droegen 

zo bij aan het Franse wereldwijde botanische onderzoek.
1205

  

 

Het astronomische onderzoek  

Ten tijde van de uitwisseling met Bertin verrichtten Franse jezuïeten zoals gezegd ook 

astronomisch onderzoek. Amiot werd samen met Gaubil, Gogeisl en Hallerstein betrokken bij 

het astronomische onderzoek van de jezuïet Pezenas in Marseille en Delisle in Parijs, maar 

was niet erg deskundig of gedreven. Wel verzamelden hij en Cibot tussen 1757 en 1763 in 

navolging van Gaubil meteorologische gegevens.
1206

  

Andere jezuïeten hielden zich duidelijk meer bezig met de astronomie. Benoist had al 

in Parijs zijn kennis van de astronomie geperfectioneerd met hulp van astronomen zoals 

Delisle en Lemonnier. Vanaf 1744 vervaardigde hij als hofwiskundige in Peking zowel 

kaarten van de hemel als van de aarde, en stuurde hij de astronoom Delisle oude Chinese 

astronomische tabellen op.
1207

 Ook Collas had al voor zijn vertrek naar China contact gehad 

met astronomen, die zijn astronomische observaties in de HARS bespraken. Hij verbleef sinds 

1767 in Peking, en was eveneens zeer gedreven om astronomisch onderzoek te verrichten.
1208

 

Hij beschreef onder andere hoe hij rond 1775 het Franse observatorium opnieuw had 

verbouwd.
1209

 Bertin gaf zijn waarnemingen direct door aan de astronomen.
1210

 J.F.Marie-
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Dieudonné D’Ollières deed eveneens astronomische waarnemingen, maar had zelden contact 

met Bertin.  

De jezuïeten van de Portugese missie die aan het Wiskundetribunaal werkzaam waren, 

zetten hun activiteiten uiteraard gewoon voort. Met name D’Espinha en Da Rocha stuurden 

astronomische observaties op. Na de dood van Da Rocha was vanaf 1783 D’Almeida 

voorzitter van het Wiskundetribunaal, maar van hem zijn geen waarnemingen bekend.
1211

 In 

tegenstelling tot de vorige periode hadden de Franse jezuïeten de Portugese jezuïeten niet 

meer nodig voor hun eigen onderzoek. Wel vervolgde Amiot de samenwerking die bestaan 

had tussen Franse jezuïeten en Hallerstein. Hij zou bevriend geweest zijn met Hallerstein, en 

hij stuurde in 1781 enkele observaties op van Hallerstein toen Bertin hem gevraagd had om 

observaties van personen die bij het Wiskundetribunaal werkten.
1212

 Hoewel Hallerstein 

inmiddels gestorven was, kon Amiot kennelijk nog wel over diens verzamelde kennis 

beschikken. Ook een deel van zijn geografische kennis dankte Amiot aan de Portugese 

jezuïeten. De keizer had de jezuïeten Da Rocha en D’Espinha aangesteld om de net 

geannexeerde gebieden Dzjoengarije, Toerkestan, de Ili-vallei en het land van de Oirat-

Mongolen in kaart te brengen.
1213

 Amiot had het deel dat de Portugese paters hadden 

vervaardigd in bezit gekregen, en schreef aan Bertin dat hij nog wachtte op aanvullende 

informatie die een jezuïet op dat moment van de regio verzamelde.
1214

 Het was bovendien 

volgens hem beter om op de Chinese publicatie te wachten van de nieuwe kaart van Ili en het 

koninkrijk der ‘Eleuthen’, de Franse benaming van de Oirat-Mongolen.
1215

 Qianlong had 

namelijk in 1769 aan de Franse jezuïet Benoist de opdracht gegeven de gegevens die 

Portugese jezuïeten tussen 1756 en 1759 hadden verzameld, te verwerken in een 

kopergravure. Deze kaart van 104 bladen werd in 1775 in China gepubliceerd.
1216

 In de vele 

brieven die volgden van de hand van Amiot, werd echter nooit meer over de kaart gerept. Wel 

kreeg Amiot van Da Rocha wapens van de ‘Miao’, een bevolkingsgroep die tussen 1765 en 

1769 in een strijd verwikkeld was geweest met Chinese troepen.
1217

 Zoals we zagen had 

Amiot ook een kaart bemachtigd van deze regio. Deze was mogelijk eveneens afkomstig van 

Da Rocha.
1218

 Ook Collas die veel chemische kennis verzamelde, werkte naar eigen zeggen 

veel samen met een Portugese jezuïet, die geneesheer was. Met hem probeerde hij recepten 

uit, waarbij hij aan Franse chemici vroeg om meer informatie op te sturen waarmee zij hun 

proeven konden verbeteren.
1219

 Er bestond kortom nog steeds samenwerking tussen de 

jezuïeten van de beide missies.  

Bij het project van Bertin leek elke missionaris met enige expertise zich aan te kunnen 

sluiten. De jonge missionaris Raux, de lazarist die superieur werd van de missie in China, zou 

nog in 1785 een bijdrage gaan leveren aan de kennisstroom van China naar Frankrijk.
1220

 Ook 

zijn werkzaamheden in China vertoonden de kenmerken van de uitwisseling van kennis die 
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met Bertin plaatsvond. Nu volgt een beknopte beschrijving van zijn activiteiten, die nog eens 

onderstrepen dat deze kennisstroom enkele unieke kenmerken had.  

 

De missionaris in dienst van de Franse staat 

 

Raux arriveerde in Peking als de nieuwe superieur van de missionarissen in Peking. Ook hij 

werd direct ingezet bij de Franse verzameling van kennis over China.
1221

 Bertin hoopte dat 

Raux met zijn expertise in de wiskunde en fysica het verlies van Cibot en Collas zou 

opvangen en voor nieuwe verzendingen zou zorgen.
1222

 Raux had Bertin voor zijn vertrek 

waarschijnlijk ontmoet in Parijs. Hij schreef Bertin dat de Chinese taal inderdaad zo mooi was 

als Bertin hem had beschreven toen hij in Parijs was.
1223

 Bertin had bovendien in Parijs 

contact gehad met de procureur van de lazaristen Jean-François Daudet.
1224

 Hoewel Bertin en 

Daudet enigszins teleurgesteld waren over de geringe berichtgeving van Raux, stuurde de 

lazarist sinds zijn vertrek uit Brest verschillende waarnemingen op. Hij rapporteerde over de 

metingen die tijdens de reis gedaan waren van de afwijking van de kompasnaald. Enkelen 

waren door een zeer capabele scheepsofficier gedaan, die hem vele diensten had bewezen.
1225

  

Raux kondigde aan dat hij ondanks zijn drukke bezigheden de astronomie aandacht 

zou geven: ‘Ik zou me in het vervolg in enige mate bezig kunnen houden met astronomische 

waarnemingen. Momenteel nemen de zorg voor de zaken van dit huis, waar meer dan zestig 

personen aanwezig zijn, de studie van het Chinees en het Tartaars en de onvermijdelijke 

verplichtingen van mijn functie alle tijd in beslag.’
1226

 Hij sprak de hoop uit binnenkort 

nuttiger te zijn voor de correspondentie, wanneer hij meer tijd en meer inzichten zou hebben. 

Toch verzamelde hij sinds zijn aankomst informatie over zuren en vitriolen, en stuurde twee 

verhandelingen over het kweken van tabak en over de herkomst van Mandsjoe-boeken.
1227

 Hij 

hoopte verder van de kennis die Amiot bezat te kunnen profiteren, en verkreeg astronomische 

observaties van een Portugese jezuïet.
1228

 Raux had namelijk de waarneming van ‘een 

Portugese missionaris en mandarijn van het Wiskundetribunaal’ opgestuurd, toen hem 

gevraagd was Mercurius waar te nemen. Deze stond in 1786 in de baan van de zon, maar 

Raux was ziek geweest en had geen metingen kunnen verrichten.  

Het was Raux, en niet Amiot, de expert op het gebied van Chinese geneeskunde, die in 

1786 een uitgebreide vragenlijst en in 1790 nog een aanvulling hierop toegestuurd kreeg van 

de Franse geneesheer Pierre Sue. Voor het beantwoorden van deze vragen had Raux op een 

bijzondere manier met een Chinese chirurgijn samengewerkt. ‘Omdat de chirurgie een terrein 

was dat hem volkomen onbekend was’, had hij de vragenlijst in zijn geheel in het Chinees 

laten vertalen en deze aan de Chinees overhandigd. Raux vertaalde vervolgens enkele 

antwoorden weer in het Frans en verwerkte hen in een ‘Reactie op een medische 
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verhandeling’. In 1789 stuurde hij zijn stuk met opmerkingen en enkele kruidenmonsters naar 

Bertin.
1229

  

Ten slotte bracht Bertin de lazarist in 1787 in contact met hertog De Cheaulnes, die dit 

graag gewild had. Overigens meende Bertin dat Raux in deze betrekking wat educatie op het 

gebied van fysica en chemie nodig zou hebben.
1230

 De hertog wilde graag de beste en mooiste 

spullen uit Peking ontvangen voor zijn kabinet. Het geld dat Raux verwachtte te ontvangen 

van De Cheaulnes, was echter niet aangekomen, waardoor Raux niet direct inkopen voor hem 

had kunnen doen.
1231

 In 1790 ontving Bertin alsnog een vertraagd pakket van Raux met 

chirurgische instrumenten, die waarschijnlijk voor de kabinetten van Bertin en de hertog 

bedoeld waren.
1232

  

In vijf jaar tijd had Raux vragen beantwoord van Bertin, Sue en De Cheaulnes. Hierin 

was hij geslaagd door metingen te doen, door een interview met een Chinese chirurg af te 

nemen, en door spullen aan te schaffen. Ook had hij hulp gekregen van jezuïeten van de 

Franse en Portugese missie. Hoewel Raux niet veel bijdroeg aan de kennisstroom en scholing 

nodig had volgens Bertin, kreeg hij toch een belangrijke rol toebedeeld als verzamelaar voor 

de Franse natie. Inmiddels leek het er niet echt meer toe te doen tot welke orde een 

missionaris behoorde. De betrokkenheid van Franse geïnteresseerden bij de werkzaamheden 

van Raux en de inzet van deze missionaris wijzen er bovendien op dat men in 1785 nog steeds 

grote plannen had met de verzameling van Chinese kennis.  

 

De reputatie in de Republiek der Letteren  

 

Voorwerpen en publicaties 

Een groot deel van de voorwerpen, zaden en curiosa belandden in de kabinetten van 

geïnteresseerden. Een enkele keer leken objecten in de ogen van Bertin zelfs de potentie te 

hebben om in Frankrijk te worden gebruikt. Cibot stuurde in 1779 modellen naar Bertin op 

van een zaaimachine, een kruiwagen en een ‘machine à charger le mulet’, een werktuig 

waarmee een ezel bevracht werd. Bertin onderzocht direct in hoeverre deze modellen van nut 

konden zijn voor geïnteresseerden, en noteerde het volgende:  

 

‘1. meteen een kopie laten maken van de notitie over het werktuig om een ezel te 

bevrachten, ik wil deze aan de heer De Montbarrey overhandigen met één van de 

modellen die ik ervan heb laten maken (...). 

2. eens rustig kijken bij de koeriers of dat voor hen nuttig kan zijn, een of twee 

voermannen of andere van dergelijke mensen zullen erover besluiten, en als zij erom 

vragen heb ik er nog meer modellen van. 

3.in dit geval zullen we er één naar Lyon en één naar Limoges sturen, en zonder dat, 

dat wil zeggen als men zich er in Parijs niet om bekommert, zal men er zich elders nog 

minder om bekommeren.’
1233

 (onderstreping door Bertin) 

 

                                                 
1229

 Ibidem, 245-250; BN, Fonds Bréquigny 2, f.143, Raux aan Bertin, 6 november 1788. 
1230

 BI, Correspondance de Bertin 1524, f.69, Bertin aan Raux, 1787. 
1231

 Cordier, ‘Correspondants de Bertin’, Raux aan Bertin, 14 november 1790, 253. 
1232

 BI, Correspondance de Bertin 1524, f.119, Bertin aan Raux, 29 januari 1790. 
1233

 BN, Fonds Bréquigny 114, f.240-242, ‘1. me faire des tout a l’heure copie de la notice sur la machine à 

charger les mulets, je la veux remettre a monsieur le prince De Montbarrey avec un des modeles que j’en ay fait 

faire; ... 2. voir à loisir chez les facteurs commissionnaires de Paris si cela peut leur etre utile, un ou deux 

voituriers ou autre de cette espèce en decideront, et s’ils en demandent j’en ay d’autres modèles. 3. encecas nous 

en envoyerons un à Lyon un à Limoges, et sans cela, c’est a dire si on ne s’en soucie à Paris, on s’en souciera 

encore moins ailleurs.’ 
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Alexandre Marie Léonore de Saint-Mauris de Montbarrey was staatssecretaris van het 

ministerie van Oorlog op dat moment. Bertin beschouwde het werktuig voor vrachtdieren 

kennelijk als nuttig voor de staat. Mogelijk hoopte hij dat ook zijn collega Turgot, die immers 

in Limoges werkte, belangstelling zou tonen. Het is niet bekend wat deze heren van de 

modellen vonden. Bertin was in ieder geval buitengewoon enthousiast. Wanneer deze 

modellen worden vergeleken met de voorwerpen die D’Incarville had verzameld, valt op dat 

de voorwerpen vrijwel identiek waren. Jezuïeten beschouwden Chinese kruiwagens en 

zaaimachines mogelijk als bijzondere voorwerpen. Misschien waren deze werktuigen in 

China simpelweg het gemakkelijkst te verwerven.  

De verzending van curiosa werd op een gegeven moment wel aan banden gelegd. 

Bertin stelde richtlijnen op voor de Franse jezuïeten die moesten leiden tot een meer gerichte 

verzending van deze voorwerpen. Zo schreef hij aan Amiot in 1777 geen geschenken meer te 

sturen, maar alleen buitengewone voorwerpen. In de kantlijn van een brief van de superieur 

Bourgeois die enkele ‘bagatelles’, kleinigheden, had opgestuurd, noteerde Bertin: ‘...zeg hem 

dat in het geval dat hij meent dat hij geheel nieuwe dingen heeft dat hij me een aantekening 

moet sturen met de prijs; maar dat hij mij ze niet meer van tevoren opstuurt. Bourgeois kreeg 

de opdracht ervoor te zorgen dat ook de andere missionarissen alleen curiosa zouden opsturen 

die onbekend waren in Europa.
1234

 Ook stuurde Bertin hen een catalogus op van zijn 

wensen.
1235

 We zagen in Hoofdstuk 3 dat de jezuïeten Cipolla en De Poirot de verzending van 

de spullen buiten proportie vonden. Om andere redenen vond ook Bertin dit uiteindelijk te 

gortig worden. 

Het meeste weten we over de verspreiding van traktaten en brieven, die immers vaak 

gepubliceerd werden. In de tweede helft van de achttiende eeuw gaven de jezuïeten zelf niet 

zoveel werk meer uit. Alleen de Lettres édifiantes et curieuses verschenen nog enkele jaren. 

Hierin werden enkele brieven van Amiot opgenomen over de politieke situatie in China, en 

van Cibot een brief over het missiewerk.
1236

  

Hun werk werd wel nog steeds door geïnteresseerden gepubliceerd. Zo werden van 

Amiot en Cibot de meteorologische observaties besproken in het Journal des Sçavans.
1237

 Een 

groot deel van hun notities, prenten en vertalingen van Chinese kennis verscheen bovendien 

tussen 1776 en 1791 in de vijftien delen van de Mémoires concernant les Chinois. Deze 

werden een tijd uitgegeven door Charles Batteux, een filosoof die verbonden was aan de 

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Het eerste deel van de Mémoires concernant les 

Chinois werd in het Journal des Sçavans omschreven als de vrucht van een correspondentie 

tussen Franse geleerden en Franse en Chinese jezuïeten, waarin op vele vragen antwoorden 

werden gegeven.
1238

 De overige delen bevatten eveneens veel traktaten die als antwoord op 

vragen waren opgestuurd.
1239

  

Daarnaast werden sommige traktaten afzonderlijk uitgegeven door geïnteresseerden. 

De vertaling die Amiot maakte van een gedicht dat keizer Qianlong geschreven had, Éloge de 

Moukden, werd door Joseph De Guignes in 1770 uitgegeven. Hierin zette de keizer onder 

andere zijn gedachten uiteen over de landbouw in het stuk Réflexions sur l’Agriculture par 
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Kien-long, empereur de la Chine et de la Tartarie actuellement régnant, traduites en français 

par le R.P. Amiot, missionnaire à Pékin et publié par M. De Guignes. In 1772 werd ook de 

verzameling die Amiot had aangelegd van de prenten over Chinese vechtkunst door De 

Guignes gepubliceerd onder de titel L’Art militaire des Chinois ou recueil d’anciens traités 

sur la guerre composés avant l’ère chrétienne par differents généraux chinois. Dit werk werd 

in 1780 opnieuw gedrukt in een deel van de Mémoires concernant les Chinois, en had Bertin 

van alle ontvangen werken het meest plezier gedaan.
1240

 Wel werden passages weggelaten 

over religie en politiek die onder Europeanen ophef konden veroorzaken.
1241

 Amiot’s 

vertaling van het werk van generaal Sunzi vormde de eerste kennismaking voor Europeanen 

met de Chinese oorlogskunst, en zou menig strateeg inspireren.
1242

 Taalkundige Langlès zou 

in 1780 het door Amiot vervaardigde woordenboek Mandsjoe-Frans redigeren en publiceren. 

In 1788 verscheen dit werk alsnog in de Mémoires concernant les Chinois. 

De kaart van het veroverde gebied in de regio van Birma die Amiot opstuurde, werd 

daarentegen niet gepubliceerd.
1243

 Dit was niet te wijten aan een gebrek aan belangstelling, 

aangezien Bertin in de begeleidende brief van Amiot in de kantlijn schreef: ‘waar is deze 

kaart, zoek haar!
1244

 In de collectie van Bertin’s opvolger Bréquigny werd vermeld dat de 

kaart wel ontvangen was.
1245

 Ook de kaart die Benoist in opdracht van de keizer had 

vervaardigd van de ingelijfde regio’s in het westen van China, werd in Europa niet 

uitgegeven. Wel werd in het Journal des Sçavans in 1773 bericht over een Chinese kaart van 

de provincie Kanton tot aan Cochinchina, die heel precies en heel nuttig was en door Amiot 

was opgestuurd en aangevuld.
1246

 Waarom nieuwe geografische informatie een bescheiden 

ontvangst kende, is niet geheel duidelijk. Er is gesuggereerd dat het uitblijven van de 

publicatie van de kaart van Benoist te wijten was aan de afwezigheid van een uitgever zoals 

D’Anville die zorg gedragen had voor de publicatie van de kaarten in Du Halde’s Description. 

Mogelijk bezat de uitgever van de Mémoires concernant les Chinois Batteux niet de vereiste 

kwaliteiten voor het vervaardigen van de kaarten van de nieuwe gebieden. Het door hem 

uitgegeven periodiek was in vergelijking met Du Halde’s Description de la Chine chaotisch, 

en is daarom beschouwd als slechts een schets van wat het had kunnen zijn.
 1247

  

Van Cibot werd zijn traktaat over graanopslag uitgegeven door Jean-Baptiste Grosier, 

een criticus en Chinakenner. Zijn geschriften over flora en fauna en geneeskunde werden 

eveneens door Grosier gepubliceerd in zijn De la Chine ou déscription générale de cet empire 

in 1785. Enkele stukken van Cibot verschenen bovendien ook in andere landen. In de 

Philosophical Transactions van 1769 verscheen van hem een traktaat over de vergelijking 

tussen Chinees en Egyptisch schrift. Wie de auteur was van de brief uit Peking was toen 

echter onbekend, aangezien de auteur slechts met vier sterren de brief had ondertekend.
1248

 De 

brief was een antwoord op de vragen van Engelse geïnteresseerden die verwikkeld waren in 

een discussie tussen Needham en enkele tegenstanders.
1249

 De auteur had onder andere 

Chinese geleerden om hun mening gevraagd, en had tekens meegestuurd, opdat Engelse 

geleerden zelf konden oordelen. Cibot’s verhandeling over een paddenstoelensoort, de 

Lysurus mokusin, die in 1779 in de Mémoires concernant les Chinois was verschenen, was al 
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eerder in de Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitane gedrukt.
1250

 

Cibot was hiermee samen met Gaubil de enige jezuïet van wie werk door Russische geleerden 

gepubliceerd werd.  

Dat verschillende geïnteresseerden stukken van jezuïeten publiceerden, wijst erop dat 

Amiot en Cibot een zekere reputatie genoten in de Republiek der Letteren.
1251

 Hun aanzien 

blijkt ook uit enkele andere zaken.  

 

Oordelen over Amiot  

De contacten die Amiot had met geïnteresseerden zeggen eveneens al iets over zijn aanzien. 

We zagen dat Amiot al vóór de correspondentie met Bertin contact had met Bignon en De 

Guignes, en dat zij direct ingingen op zijn aanbod om correspondent te zijn van de Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. De Russische geleerde Zeiher schreef aan Amiot dat de 

academie van Sint Petersburg zijn brieven hoog achtte, waarin ‘zulke goede waarnemingen en 

proeven van de lengte van de slinger, de kompasnaald, de elektriciteit en andere dergelijke 

belangrijke zaken’ beschreven werden.
1252

 Ook de geïnteresseerden Saillant en De Mellet 

hadden Amiot als een betrouwbare informatiebron beschouwd. Amiot stelde zich wel 

bescheiden op. Hij verzocht in een brief aan De Guignes over het Chinese schrift om hem 

‘niet te beoordelen als een geleerde man, maar als een arme missionaris’.
1253

 Amiot legde ook 

aan Bertin uit dat de missionarissen die kennis over China verzamelden, geen experts waren: 

 

‘het is niet te betwijfelen dat de missionarissen die over deze verschillende 

onderwerpen hebben gesproken in hun geschriften, vaak stof hebben behandeld die zij 

niet begrepen, waarover zij spraken in onjuiste termen, en niet in de noodzakelijke 

details zijn getreden om perfect te onderrichten. Maar men moet hen excuseren door te 

bedenken dat zij, die noch economen zijn, noch geneesheren, noch ingewijd in 

bepaalde wetenschappen, noch in de kunsten, zich als gewone heren hebben 

uitgedrukt’
1254

  

 

Ook was Amiot altijd voorzichtig met het kenbaar maken van kennis die gevoelig kon zijn. 

Hij was één van de weinige missionarissen, aldus hemzelf, die voor Europese 

geïnteresseerden wilden werken, aangezien men hun meest onschuldige uitspraken had 

bezoedeld.
1255

 Toen de jezuïet hem in 1778 een notitie over kanonpoeder stuurde, 

waarschuwde Amiot Bertin dat de rook gevaarlijke gevolgen kon hebben voor mensen.  

Bertin was vol lof over Amiot. Hij prees zijn volharding toen de Orde was opgeheven. 

Toen Amiot schreef dat hij desondanks de verzameling van kennis voort zou zetten om de 

Europese geleerden te behagen, schreef Bertin in de kantlijn van de brief van Amiot: ‘ik ben 
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in het geheel niet verbaasd over deze moed’.
1256

 De waarschuwing die Amiot gaf met 

betrekking tot het buskruit nam Bertin heel serieus. In de kantlijn van deze brief noteerde hij: 

‘ik prijs zijn gedachte over het gevaar van het geven van details hierover aan het Europese 

publiek. ... Het zou volstaan om het publiek te melden dat het poeder ... verschillende 

uitwerkingen heeft.’
1257

 Bertin zou nog in 1784 de Franse jezuïeten in Peking complimenteren 

met de ‘association academique’ waarvan Amiot de ‘chef’ was.
1258

  

Geleerden van de theologische faculteit van de Sorbonne stelden zich daarentegen 

vaak kritisch op ten opzichte van het werk van de jezuïeten.
1259

 Hier hield Amiot al van 

tevoren rekening mee. Zo schreef hij aan Bertin in 1778 dat hij zijn notitie over de Chinese 

oudheid en Chinese monumenten niet naar hem had opgestuurd, omdat deze Bertin 

moeilijkheden kon bezorgen. De Sorbonne had volgens Amiot al eerder stellingen 

gecensureerd die ongeveer vergelijkbaar waren met die hij in deze notitie naar voren 

bracht.
1260

 Hij vroeg Bertin zelfs om niets van zijn geschriften te openbaren, voordat zijn werk 

gecontroleerd was door professoren van de Sorbonne.
1261

 Ook sinofobe geleerden zoals 

Diderot lieten zich negatief uit over werk van Amiot.
1262

 Diderot schreef naar aanleiding van 

twee door Amiot vertaalde gedichten van Qianlong: ‘de astroloog missionaris Amiot verblijft 

sinds twintig jaar in Peking ... Ik ben net zo min tevreden over vertaler Amiot en zijn uitgever 

als over keizer Qianlong’.
1263

 Tussen academici, Encyclopedisten en professoren van de 

universiteit bestonden kortom verschillen in hun beoordeling van het werk van de 

jezuïeten.
1264

  

 

Oordelen over Cibot 

Cibot wisselde via Bertin kennis uit met de geleerden Poivre, Cadet en Buache en had contact 

met Engelse en Russische geïnteresseerden, die enkele van zijn traktaten publiceerden. Zoals 

bleek uit de correspondentie met Bertin had de minister grote belangstelling voor het Chinese 

agrarische werk dat door Cibot al jaren verzameld werd, en had Cibot ook met andere 

geschriften hoge ogen gegooid bij Bertin. Hij genoot dus een zeker aanzien, maar zeker niet 

bij iedereen die betrokken was bij de kennisstroom van China naar Europa. Om te beginnen 

had ook Bertin een enkele keer kritiek. Bertin gaf Cibot eens het volgende advies, en 

probeerde dit, door enkele woorden te veranderen, zo voorzichtig mogelijk te formuleren (de 

cursivering verwijst naar Bertin’s toevoeging): 

 

‘...voor de spot die het favoriete weermiddel is van onze tijd ... maak ik deze 

opmerking aan u ..., omdat ik in enkele van uw uitstekende notities van tijd tot tijd heb 
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bemerkt dat het enthousiasme dat goed past bij een missionaris u enkele keren 

meesleept ... Ik vertel u openhartig mijn mening omdat belangrijke zaken een deel van 

hun verdienste verliezen wanneer zij beweerd worden met een beetje teveel vuur.’
1265

 

 

Bertin wond zich echter op over de negatieve oordelen van anderen. Hij berispte De Poirot en 

Amiot in wiens brieven hij een ‘heel middelmatige beoordeling’ aantrof van Cibot terwijl hij 

volgens Bertin erudiet was.
1266

 Amiot had onder andere kritiek op het feit dat Cibot 

‘incognito’ traktaten schreef. Hij vond het heel belangrijk dat jezuïeten hun stukken juist 

ondertekenden, en verwees hierbij zelfs naar de visie van de voormalige secretaris van de 

academie De Fontenelle, die de Franse missie ooit had helpen opstarten. Als Amiot zijn naam 

niet vermeld had, was de tekst niet van hem: ‘ik vind het van groot belang om slechts 

gewetensvol over China te schrijven, om de uitdrukking te gebruiken van de heer De 

Fontenelle’.
1267

  

Ook was Bertin het oneens met de geleerde De Guignes die geen vertrouwen had in 

capaciteiten van Cibot. Volgens De Guignes kwam de visie van Cibot vaak niet overeen met 

die van Amiot. Bertin vond deze beschuldiging misplaatst, maar erkende wel dat De Guignes’ 

oordeel duidde op een kloof tussen de visie van Cibot en de behoefte van de ‘société’, 

waarmee waarschijnlijk de samenleving bedoeld werd.
1268

 Het wantrouwen van De Guignes 

was voor velen in publicaties te lezen. Naar aanleiding van het verschijnen van het negende 

jaargang van de Mémoires concernant les Chinois beschreef De Guignes in het Journal des 

Sçavans van 1783 de verdiensten van Cibot. Hoewel Cibot volgens de criticus wisselend 

positief en negatief was over Chinese kennis, diende men op zijn hoede te zijn voor zijn 

fantasie.
1269

 Ook maakte Cibot volgens hem vergissingen op verschillende terreinen. Zo uitte 

Cibot zich zeer lovend over de superieure Chinese landbouw en molens, wat in de ogen van 

De Guignes misleidend was. Toch was het volume ‘veel nuttiger dan alles wat de 

missionarissen vroeger publiceerden, omdat hun werkelijke meningen hierin noch verborgen 

noch veranderd zijn door de uitgevers.’
1270

 Zijn authenticiteit werd dus toch gewaardeerd. 

Mogelijk doelde hij ook op het feit dat Franse geleerden de verhandelingen gepubliceerd 

hadden, en niet de jezuïeten zelf, die informatie misschien mooier presenteerden dan het was. 

De vele details die Cibot had gegeven over Chinese zeden en gebruiken werden door De 

Guignes neutraler beoordeeld als een oneindige hoeveelheid buitengewone details.
1271

 In de 

ogen van Bertin’s opvolger Bréquigny viel Cibot echter in herhaling, weidde hij teveel uit 

over het missiewerk, en weken zijn reflecties te zeer af van het onderwerp. Er zijn daarom 

delen van zijn notities weggegooid en Cibot werd zelfs beschuldigd een gevaar te zijn voor de 

politiek door zijn ‘gevaarlijke overdenkingen ten aanzien van zijn onderwerp, waarbij hij 
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meestal verlangde de regering van Frankrijk neer te halen’.
1272

 Cibot werd zoals we zagen in 

Hoofdstuk 5 door de negentiende-eeuwse sinoloog Abel-Rémusat dan ook lichtzinnig en 

enthousiast genoemd in vergelijking met Gaubil. Toch prees deze sinoloog ook het grondige 

botanische onderzoek van Cibot, dat hij beter vond dan het werk van de beroemde Zweedse 

botanicus Carl Peter Thunberg.
1273

  

Net als Amiot trad Cibot begrijpelijkerwijs voorzichtig op in de uitwisseling van 

bepaalde kennis. Hij hoopte te voorkomen dat hij niet in herhaling zou vallen en probeerde de 

uitwisseling met Bertin nauwkeurig bij te houden.
1274

 Cibot verzocht Bertin nadrukkelijk om 

het stuk over de zijderups alleen openbaar te maken als dit geen ophef zou veroorzaken in 

Europa. Hij voegde bescheiden toe dat het geschrift meer een illustratieve waarde dan een 

betrouwbare waarde had. Bovendien beschreef hij met een kritische blik de behandeling van 

de kinderpok zoals die in een nieuw Chinees werk beschreven was. Dit onderwerp lag 

namelijk al jaren gevoelig in Europa. Enkele decennia eerder had Dentrecolles zoals we zagen 

in Hoofdstuk 5 juist gepleit voor de bruikbaarheid van de Chinese methode van inoculatie. 

Dentrecolles schreef zijn traktaat in de periode waarin Chinese methoden populair waren. Bij 

het verschijnen van zijn verhandeling ontstond echter grote ophef over de Chinese methode 

waarmee een ‘vrijwillige volkerenmoord‘ geriskeerd werd. Hierdoor groeide het conflict 

tussen Verlichte denkers en vertegenwoordigers van de staat en de Kerk over de keuzevrijheid 

van het individu. Het debat leidde ertoe dat de Franse regering in 1763 een verbod legde op 

het toepassen van de inoculatiemethode. Cibot zal op de hoogte geweest zijn van de 

controverse in Europa. Hij zou zich volgens historica Heinrich bewust geweest zijn van een 

Europees publiek dat steeds kritischer werd over de Chinese kennis, en was zelf ook kritisch 

over de methode. Zo had hij geschreven dat het algemene systeem waarop Chinese 

geneeskunde gebaseerd was, belachelijk en absurd genoemd kon worden. Hij meende 

daarentegen ook dat alle argumentaties van de Chinese geneeskunde onbegrijpelijk waren 

zonder sleutel.
1275

 Er zou daarom ook gesproken kunnen worden van een bescheidenheid aan 

de zijde van Cibot die immers vaker benoemde dat het vertalen, interpreteren en overdragen 

van Chinese kennis onmogelijk was.  

Toen de verhandeling over inoculatie in de Mémoires concernant les Chinois 

gepubliceerd werd, waren de opvattingen hierover in Europa overigens veranderd. Naar 

aanleiding van de aan de pokken gestorven Lodewijk XV, liet zijn zoon zich inmiddels 

behandelen door middel van inoculatie. De Europese geneeskunde ontwikkelde bovendien in 

de volgende decennia de minder riskante vaccinatie waarbij de koepok gebruikt werd. Wat 

bovenstaand verhaal laat zien, is dat jezuïeten inspeelden op visies in de samenleving om hun 

reputatie te beschermen. Cibot koos daarbij voor een kritische interpretatie, die bij hem paste 

maar die ook paste bij de heersende kritiek op China en de Jezuïetenorde.  

 

Een wankele reputatie? 

Enerzijds blijkt uit de contacten, publicaties en beoordelingen dat zowel Amiot als Cibot door 

vele leden van de Republiek der Letteren gewaardeerd werden. Anderzijds was de toon van de 

jezuïeten bescheiden en leken zij zich maar al te goed bewust van hun verzwakte reputatie in 

Frankrijk. Bovendien bestond onder sommige geleerden de voorkeur voor Chinese teksten 
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boven interpretaties ervan die jezuïeten gaven. Deze voorkeur ontstond mogelijk vanuit een 

groeiende onvrede over de betrouwbaarheid van de expertise van jezuïeten.  

 Onder jezuïeten onderling hadden al eerder verschillende manieren bestaan waarop 

Chinese kennis verworven werd. Terwijl de Franse jezuïet Jartoux zijn beschrijvingen van 

planten bijvoorbeeld op eigen waarnemingen baseerde, had zijn ordegenoot Dentrecolles zich 

hiertoe juist gericht tot de bestudering van de Chinese bencao.
1276

 In de Description de la 

Chine van Du Halde kwamen resultaten van beide werkwijzen voor. Zowel de door jezuïeten 

vervaardigde kaarten van China als vertalingen van Chinese boeken werden hierin 

opgenomen. Wel werd trots benadrukt dat in de weergegeven vertalingen Chinezen voor het 

eerst zélf hun cultuur uiteenzetten.
1277

 Rond 1777 ontstond er volgens Bertin onder 

geïnteresseerden zelfs de tendens om helemaal geen persoonlijke interpretatie meer te willen 

krijgen van jezuïeten. Deze tendens was ontstaan naar aanleiding van kritiek op werken van 

de jezuïeten De Mailla, Amiot en Cibot over de Chinese geschiedenis, waar Bertin het niet 

mee eens was. Hij schreef de jezuïeten: 

 

‘Europa is in dit opzicht een kind, aan wie men een medicijn moet presenteren onder 

de naam en de schijn van koffie: achter het Chinese masker zullen we het goede en het 

nuttige proeven, meer en eerder dan door middel van dissertaties en de meest 

overtuigende bewijzen’
1278

  

 

Hij adviseerde om voortaan passages van Chinese auteurs aan te bieden, met een Franse 

vertaling erbij, en de notities van de betreffende jezuïet of die van de uitgever. Hij benadrukte 

later nog eens in de kantlijn van een brief van Amiot dat men het Chinese origineel wilde, en 

niet de beschrijving ervan.
1279

  

Het astronomische onderzoek, dat louter bestond uit persoonlijke waarnemingen, 

ondervond daarentegen geen last van de kritische houding van Franse geïnteresseerden. Dit 

werd zoals we zagen vooral door enkele andere Franse jezuïeten verricht. Uit verhandelingen 

van de gerespecteerde astronomen Delisle, Pingré en Jérôme Lalande die tussen 1764 en 1781 

in de verhandelingen van de koninklijke academie van Parijs, de HARS, verschenen, blijkt dat 

oude en nieuwe observaties van jezuïeten van de Franse en de Portugese missie nog steeds 

gebruikt en gewaardeerd werden. De observaties van de jezuïeten van de Portugese missie 

belandden in het werk van de jezuïet Maximiliaan Hell uit 1776.
1280

 

Pingré maakte samen met Delisle gebruik van oude waarnemingen en geschriften van 

jezuïeten om hiermee een plattegrond van Peking aan te vullen. Deze plattegrond was eerder 

in de Philosophical Transactions afgedrukt, en had in de Lettres édifiantes et curieuses 

moeten verschijnen. Door de ontbinding van de Orde in Frankrijk was dit niet meer gebeurd. 

Delisle wilde het publiek deze informatie niet onthouden, die in zijn ogen de vrucht waren 

van de dertig jaar lange correspondentie tussen Delisle en de jezuïeten in China. Het materiaal 

bevatte onder andere een verificatie van de Chinese afstandsmaat ‘li’, die nog door De Mairan 

en Parrenin besproken was. Volgens Pingré kon het werk zeker niet anders dan uitzonderlijk 

nuttig zijn voor astronomen, amateurgeografen, en voor eenieder die zich interesseerde voor 

de Chinese natie.
1281

 Pingré gebruikte in de HARS van 1766 ook oude lengtemetingen van 
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Amiot, Gaubil, Gogeisl en Kögler, en Lalande verwerkte nog in 1782 een astronomische 

observatie van Gaubil.
1282

 De publicatie van de meteorologische observaties die Amiot tussen 

1757 en 1763 had gedaan, in de HARS van 1770, was bijzonder te noemen. De begeleidende 

tekst luidde namelijk dat van het aantal stukken dat dit jaar aan de Académie gepresenteerd 

was, er maar zeven waardevol genoeg waren om een plek te krijgen in deze publicatie.’
1283

  

Bovendien werden nieuwe waarnemingen ook in de HARS behandeld. In de 

jaargangen van 1771 en 1781 gebruikte Lalande lengtemetingen van Peking en waarnemingen 

van de verduistering van Jupiter die opgestuurd waren door Collas en D’Ollières.
1284

 Lalande 

vermeldde dat de waarneming van Collas van de verduistering slechts vierentwintig seconden 

afweek van de waarneming van Maraldi en Warentin. Collas werd dan ook postuum geëerd 

door Lalande als een waardige missionaris, die enige tijd na deze waarneming gestorven was, 

en het observatorium van Peking achterliet zonder astronoom.
1285

  

Het astronomische onderzoek van de jezuïeten bleef haar aanzien behouden. Zelfs een 

klein schandaal bracht hier weinig verandering in. Bij sommigen was grote verontwaardiging 

ontstaan toen de jezuïet en directeur van het Weense observatorium, Maximiliaan Hell, in 

1769 observaties van Venus geheim zou hebben gehouden. De Franse astronoom Lalande 

nam het echter voor hem op. Dit conflict zou illustratief geweest zijn voor de bizarre 

mengeling van bewondering en afkeer die in Europa bestond ten aanzien van de jezuïeten.
1286

 

Des te opvallender was het dan dat het werk van de jezuïeten in China doorgaans op 

waardering kon rekenen. 

 

6.2 VOC-dienaren als verzamelaars 

 

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de genoemde VOC-dienaren Hemmingson, Certon en 

Van Braam een bijdrage leverden aan de kennisstroom van China naar Europa. Er wordt 

gekeken met welke geïnteresseerden zij contact onderhielden, in hoeverre vragen werden 

gesteld en beantwoord, en wat hun aanzien was onder geïnteresseerden. Ook de manier 

waarop deze VOC-dienaren in China kennis wisten te bemachtigen, komt aan bod. De laatste 

sectie gaat over de verzameling die Van Braam aanlegde tijdens zijn laatste verblijf in China. 

Hij nam toen deel aan het gezantschap naar Peking in 1794, en legde toen het grootste deel 

van zijn verzameling aan. In deze bijzonder vruchtbare episode wordt afzonderlijk gekeken 

met welke geïnteresseerden Van Braam contact had, hoe hij tijdens de reis Chinese kennis 

verwierf en hoe deze kennis vervolgens ontvangen werd in de Republiek der Letteren. 

 

Hemmingson en Certon en hun contact met de verzamelaar Royer 

 

Hemmingson stuurde curiosa en enkele woordenboeken op naar Jean Theodore Royer, en is 

daardoor onder VOC-kenners geen onbekende.
1287

 Hij werd in 1741 in Batavia geboren als 

zoon van een welgestelde Zweedse hofmeester van de gouverneur-generaal. Deze Zweedse 

VOC-functionaris had in Europa en op Ceylon samengewerkt met de beroemde Zweedse 

geleerde Linnaeus. Mogelijk had zijn zoon hierdoor een belangstelling voor onderzoek 

ontwikkeld. Hemmingson zal bovendien een opleiding genoten hebben daar hij als ‘soldaat 
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van de pen’ met zijn vader enkele jaren in de kolonie op Ceylon werkte.
1288

 Hemmingson was 

tussen 1765 en 1790 onder andere supercarga en opperhoofd van de factorij in Kanton.
1289

 

Tussentijds keerde hij vaak terug naar de Republiek, of verbleef met zijn Chinese vrouw in 

Batavia of in Macao. In 1799 stierf hij in Den Haag.  

 Hemmingson had gedurende dertig jaar een vriendschappelijke relatie met de 

verzamelaar Royer. Royer had al enkele jaren eerder contact met een andere VOC-dienaar in 

Kanton, Certon. De supercarga’s waren beiden zoons van predikanten van dezelfde kerk in 

Rotterdam. Hierdoor is waarschijnlijk ook de betrekking tussen Royer en Hemmingson in 

1769 tot stand gekomen.
1290

 Wanneer Hemmingson in de Republiek was, ontving Royer hem 

gastvrij in zijn kring van hoge ambtenaren.
1291

 De VOC-dienaar logeerde dan in de woning 

van Royer. Wanneer Hemmingson in Kanton werkte, zorgde Royer als voogd voor zijn 

kinderen.
1292

  

Royer had vooral belangstelling voor het leren van de Chinese taal en voor Chinese 

curiosa waarmee hij zijn rariteitenkabinet vulde. Hij vroeg Hemmingson dan ook om hem 

Chinese boeken op te sturen, waarmee de Chinezen zelf de taal leerden. Hemmingson kweet 

zich zorgvuldig van deze taak en verwierf al in de eerste jaren van zijn verblijf een schrift met 

Chinese getallen. In de 1770er jaren kwam hij ook in het bezit van enkele Chinese 

grammaticaboeken. De VOC-dienaar ontving nooit geld van Royer om dit materiaal aan te 

schaffen, en leek alles uit zijn eigen zak te hebben betaald. Hieruit blijkt duidelijk het 

vriendschappelijke karakter van hun betrekking. Voor zijn museum verzamelde Royer ook 

Chinese voorwerpen en rariteiten. Deels had hij deze in winkels in de Republiek kunnen 

bemachtigen, en deels stuurde Hemmingson hem uit Kanton curiosa op.
1293

  

Hemmingson stuurde voorwerpen ook naar andere vooraanstaande Nederlanders. Zo 

nam hij voor de vader van Royer die hofpredikant was, een stuk gemberwortel mee als 

geschenk. Hoewel Royer hiernaar niet specifiek gevraagd had, hechtte hij toch veel belang 

aan de gemberwortel. Hij schreef er een stuk tekst over waarin hij de informatie van 

Hemmingson vergeleek met uitspraken die jezuïeten Martini en Jartoux over gember hadden 

gedaan.
1294

 Ook stuurde Hemmingson kisten met curiosa op aan stadhouder Willem V en 

schonk hij zelfs eens een Chinees meubelstuk aan de stadhouder. Het was overigens 

gebruikelijk om in opdracht van de gouverneur-generaal enkele kisten met Chinese curiosa 

naar de stadhouder op te sturen.
1295

 In deze gevallen zal Hemmingson door middel van het 

geven van voorwerpen eerder zijn respect hebben willen tonen aan belangrijke 

functionarissen, dan dat hij aan een gerichte vraag naar kennis voldeed. 

Ook VOC-dienaar Certon, de andere bekende van Royer, bood aan om wensen van 

Royer te vervullen. Toen hij in 1775 enkele weken in de Republiek verbleef, schreef hij vlak 

voor zijn terugkeer naar Kanton aan Royer dat hij het een eer zou vinden belast te zijn met 

enkele ‘opdrachten voor dit land’. Hij kondigde aan dat Hemmingson in 1777 zou terugkeren 

naar de Republiek en voor het vervoer van Chinese spullen zou kunnen zorgen.
1296

 Certon had 
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bovendien zijn Chinese bediende Tan Assoy meegenomen naar de Republiek en hem 

voorgesteld aan Royer en de stadhouder. Hij leek een beloning te verwachten voor het 

introduceren van deze redelijk ontwikkelde Chinees. Tot zijn spijt had hij echter ‘ondanks zijn 

dringende verzoeken en zijn ingewikkelde werkzaamheden’ niet de gewenste loonsverhoging 

ontvangen van de VOC.
1297

 Met zijn ‘ingewikkelde werkzaamheden’ doelde Certon mogelijk 

op het feit dat het meenemen van een Chinees niet eenvoudig was omdat Chinezen hun land 

niet mochten verlaten. Certon had eigenlijk verwacht beloond te worden voor zijn inspanning: 

‘ik ben niet bevorderd zoals ik gewenst had, men heeft me slechts het loon gegeven van en 

supercarga, maar geen bijkomende inkomsten’.
1298

 Bovendien wilde hij het liefste zo snel 

mogelijk uit dienst treden van de VOC. Certon deed daarom een beroep op Royer die 

misschien ‘son altesse’, ofwel zijne koninklijke hoogheid, kon bewegen om te bemiddelen 

tussen Certon en VOC-bewindhebbers: ‘een woord uit zijn [de stadhouder] mond zou mijn 

geluk kunnen betekenen, ... en het zou mij erg gelukkig maken na mijn terugkeer niet meer te 

hoeven varen.’
1299

 Dit verzoek werd mogelijk ingewilligd, aangezien het dienstverband van 

1775 tot 1782 zijn laatste was.  

Beide VOC-dienaren waren voor Royer de bron van informatie en van voorwerpen uit 

China. Royer was voor Hemmingson een vriend, en kon in zijn kring van hoge 

functionarissen voor Certon iets betekenen voor diens loopbaan. Hemmingson en Certon 

hadden beiden geen contact met andere geïnteresseerden. Hiermee verschilden zij van Van 

Braam, die juist veel contact had met Nederlandse geïnteresseerden.  

 

Van Braam als zelfstandig verzamelaar 

 

Van Braam heeft dankzij zijn reisverslag van het gezantschap naar Peking bekendheid 

verworven als kennisverzamelaar. Al ver voor dat dit gezantschap plaatsvond, verzamelde hij 

al kennis over China. Hij trad op negentienjarige leeftijd in 1758 in dienst van de VOC, en 

werkte sindsdien tot 1772 met slechts korte onderbrekingen in Kanton als assistent.
1300

 Vanaf 

1773 woonde hij in Zutphen, en tussen 1783 en 1788 in de Verenigde Staten. Hierna keerde 

hij terug naar Kanton, en zou vanaf 1790 nog vier jaar de directeur zijn van de factorij. Over 

zijn tweede verblijf in China wordt in de volgende paragraaf gesproken.  

Van Braam verzamelde als bewonderaar van China kennis vooral voor zichzelf, in 

tegenstelling tot Hemmingson die voor Royer materiaal verzamelde. Hij vervaardigde een 

kaart van het deel van de rivier dat van Kanton naar Macao liep, en hoopte de zeevaarders een 

plezier te doen met zijn ‘nieuwe kaart van Billeton of Gaspard’, een zeestraat die de Javazee 

en de Chinese Zee met elkaar verbond.
1301

 Deze kaarten zal hij gemaakt hebben toen hij heen 

en weer reisde tussen Kanton en de Republiek. Toen schreef hij ook een stuk over de 

kenmerken en het gedrag van de sargassumvis die hij in de Javazee gevangen had. In Kanton 

bezocht hij de heuvels nabij de stad, en bezocht tijdens een noodverblijf enkele dorpen aan de 

Chinese kust.
1302

 De resultaten van deze verboden excursies buiten de voorstad zijn niet 

bekend. Wel maakte hij een tekening van een vogelnest.
1303

 Het stuk dat hij geschreven had 

over de vis, en twee exemplaren van de vis, stuurde hij in 1770 vanuit Kanton op naar het 
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Haarlemse genootschap.
1304

 In tegenstelling tot Hemmingson verzamelde Van Braam dus zelf 

observaties en maakte zelf tekeningen. Dit deed hij vanuit zijn eigen belangstelling, en niet 

om aan verzoeken van geïnteresseerden te voldoen. Zijn empirische methode zou hij ook 

tijdens de reis naar Peking toepassen. Wel stuurde Van Braam net als Hemmingson kisten met 

curiosa als geschenk op naar de stadhouder Willem V.
1305

 Het vogelnest schonk hij ook aan 

de stadhouder.
1306

 

Van Braam werd na zijn terugkeer naar de Republiek lid van de Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Zijn tekening van een vis werd direct in de 

Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij gepubliceerd. Dit leidde er waarschijnlijk 

toe dat Van Braam Houckgeest in hetzelfde jaar zelfs één van de directeuren werd van het 

Haarlemse genootschap.
1307

 Tijdens zijn verblijf in Zutphen richtte Van Braam samen met de 

predikant Johannes Florentius Martinet de ‘Oeconomische Tak’ op van de Hollandsche 

Maatschappij in Haarlem.
1308

 De tekening van het vogelnest van Van Braam verscheen in 

1778 in Martinet’s Katechismus der Natuur. Van Braam werd in dit zeer populaire werk, dat 

tientallen keren werd uitgegeven in Europa en de Verenigde Staten, genoemd als ‘edele heer’. 

De publicatie zal zijn reputatie geen kwaad hebben gedaan. Hij was hiermee veel meer dan 

VOC-bewindhebber Witsen een VOC-dienaar die een gewaardeerd lid was van de Republiek 

der Letteren.  

Hij had echter geen contact met de sinofiel Royer. Dit kwam om te beginnen doordat 

Van Braam terugkeerde naar de Republiek, toen de uitwisseling tussen de Haagse 

verzamelaar en zijn informanten Hemmingson, Certon en Wang, net enkele jaren begonnen 

was.
1309

 Ook verschilde hun wetenschappelijke belangstelling. Van Braam was lid van het 

Haarlemse genootschap voor wetenschappen terwijl Royer als oudheidkundige lid was van de 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en van het genootschap voor dichtkunst 

Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Bovendien bewogen beide sinofielen zich door hun 

tegengestelde politieke overtuiging in gescheiden Nederlandse kringen. Royer nam deel aan 

de stadhouderlijke kringen, terwijl Van Braam juist onder de indruk was van de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog. Zo deed hij in een brief aan de Amerikaanse geleerde Benjamin 

Franklin een aanbeveling voor zijn neven, die in het Amerikaanse leger wilden dienen.
1310

  

Van Braam schreef deze brief toen Franklin in Parijs verbleef en eveneens lid was van het 

Haarlemse genootschap. Van Braam had Franklin nooit ontmoet, maar maakte gebruik van 

hun gedeelde lidmaatschap van het genootschap om hem aan te schrijven: ‘Excuseert u mij 

voor de vrijheid die ik neem u deze brief te sturen, onze betrekking als lid en directeur van 

hetzelfde genootschap (van Haarlem) lijkt mij hiertoe genoeg recht te geven’.
1311

 Een gedeeld 

lidmaatschap kon dus de communicatie tussen geïnteresseerden bevorderen, en bracht 

wetenschap en politiek soms nader tot elkaar. Van Braam emigreerde vervolgens naar de 

Verenigde Staten, waar hij in Charlestown in South Carolina gedurende vijf jaar een 

rijstplantage runde. 
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december 1777. Franklin had in 1761 enkele geleerden in Leiden bezocht. Johannes Nicolaas Sebastiaan 

Allamand, een Leidse professor met een grote belangstelling voor proefondervindelijke natuurkunde, werkte 

toen met Franklin samen. Franklin was toen net als Allemand lid geworden van het Haarlems genootschap. 
1311

 Idem, ‘Excuser la liberté que je prends de vous adresser la presente lettre, notre relation comme membre & 

directeur du même société (d’Harlem) paroit m’en donner assez du droit.’ 
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De vragenlijst van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen 

 

De oudheidkundige Royer, de natuurvorser Martinet en de stadhouder waren niet de enige 

Nederlanders die interesse hadden in Chinese kennis. In Batavia richtten geleerden in 1778 

een wetenschappelijk genootschap op, dat onder andere onderzoek naar Chinese kunsten en 

wetenschappen stimuleerde.  

 In 1778 ontvingen de supercarga’s in Kanton een vragenlijst die het Bataviaasch 

Genootschap der Kunsten en Wetenschappen naar de verschillende comptoiren verzond. De 

antwoorden op de ‘vraagpunten aangaande de natuurlijke historiën van Indië’ en de naturalia 

dienden naar de directeur van het Genootschap gestuurd te worden. De vragenlijst bestond uit 

zestien vragen en opdrachten, die betrekking hadden op etnografie, techniek, astronomie, 

geneeskunde en natuurhistorie. Ook kregen de verzamelaars net als enkele jezuïeten de 

opdracht om naturalia op een specifieke wijze te bewaren en te vervoeren. De lijst was als 

volgt opgesteld: 

 

1 korte beschrijving land, verscheidene volken, en landkaart 

2 inlandse regeringsvorm 

3 ‘gemeenste woorden en karakters van de taal’ 

4 enkele boeken, gedrukt of geschreven, als zij die hebben 

5 zeden, gewoontes, plechtigheden, bij geboorte, huwelijk en begrafenis 

6 kunsten in gebruik bij landbouw, kleding, metaalarbeid 

7 tijdrekening en kennis van de sterrenhemel 

8 seizoenen, hitte, kou, observatie met baro- en thermometer eventueel 

9 beschrijving der dieren, planten, mineralen 

10 ‘seldzame dieren of vogelen kunnen in arak geconserveert worden, mits ‘er eenige 

kerven in de buik werden gegeven, dat deselve kan indringen’ 

11 de planten tussen twee papieren met haar blad, blom en vrugt overzenden, 

voornamentlyk die ’t Land eigen zyn, als: de nagul in Ambon, de noot in Banda en de 

gamber op Malacca, etc.’  

12 ‘de mineralen en steenen in haar ertz over te zenden en daar by te voegen, waar ze 

gevonden worden en hoe dezelve gegraven worden’ 

13 op alle mogelijke wijzen onderzoeken waartoe en hoedanig inlanders zich bedienen 

van kruiden, planten, wortelen et cetera, hetzij in de geneeskunst dan wel anders 

14 wortelen, planten en kruiden, schors van bomen, et cetera ‘met een nuttige 

beschryving van het gebruik over te zenden’ 

15 ‘en voorts daar by noteeren alles, wat van eenige aanmerking kan zyn, terwyl het 

minste van dien zeer verpligten zal.’ 

16 ‘de hoofden van de comptoiren worden verzocht lieden van de zeevaard, de militie, 

en ambagtsgezellen de occasie te faciliteeren en te animeeren ter aanwending van een 

byzondere vlyt ter ontdekking of verzameling van het een en ander in hunne 

bekruissingen, commandos, land- en zeetogten, etc., ...’.
1312

 

 

De lijst eindigde met de belofte op een ‘behoorlijke beloning’, en ‘bij het openvallen van 

diensten’ zouden verzamelaars bevorderd worden.  

Geen van de VOC-dienaren in Kanton leverde echter een bijdrage aan de 

beantwoording van de vragen. Zij beriepen zich op de te beperkte bewegingsvrijheid in 

                                                 
1312

 Nederlandsch-Indisch Plakaatboek X, 343-345, 29 en 30 december 1778. 
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Kanton, waardoor zij niet aan het verzoek om kennis konden voldoen. In de papieren van de 

factorij Kanton is de reactie van de supercarga’s te vinden, die veelbetekenend luidde:  

 

‘Het is bekend dat de Europeesen in China slegts wonen of verblijf houden aan den 

boord van het Rijk, dat is de voorstad van Canton, zonder dat het hun g’oorloofd is 

binnen het land en zelfs niet in de stad Canton te komen, waarom men buijten staat is 

dit, en veel volgende poincten te beantwoorden.’
1313

  

 

De supercarga’s zouden wel ‘eenige gedrukte Chineese boeken’ verstuurd hebben, wat een 

aardige prestatie was. We zagen immers in Hoofdstuk 6 dat Franse jezuïeten en handelaren 

juist moeite hadden om Chinese boeken in het geheim te exporteren.  

Eerder was in 1750 door VOC-dienaren in Kanton ook al aangegeven dat het niet 

eenvoudig was om naturalia te verzamelen. De Hoge Regering had toen een brief van de 

stadhouder naar de handelsposten in Azië gestuurd, waarin ‘ten behoeve van de Leidsche 

academie’ verzocht werd om ‘rariteiten, kruiden, planten en zaden’ te verzamelen. Hierop had 

men in Kanton de chirurgijnmajoor Joseph Loudea opgedragen te zorgen voor de verzameling 

van ‘de insecten, mineralen et cetera dewelke na de ordre voor de accademie te Lijden besorgt 

moeten werden’. Doordat hij ‘geen toegang in de Stadt en omliggende disctricten’ had, was 

het echter ‘ondoenlijk, de opdracht naar behoren uit te voeren. Beloofd werd ’bij occagie … 

in ’t vervolg … het een en ander dat voor een Cabinet van fraaijigheeden der natuur werd 

gerequireert daaraan tot dies vermeerdering over te senden.’
1314

 Van deze belofte was echter 

niets terechtgekomen.
1315

 

Hemmingson moet op de hoogte geweest zijn van de vragenlijst van het Bataviaasch 

Genootschap, aangezien hij rond 1778 immers in Kanton werkte. Hoewel hij ondertussen 

curiosa voor Royer verzamelde, zorgde hij niet voor de beantwoording van vragen uit de lijst. 

Hij bemoeide zich dus niet met de wensen van andere geïnteresseerden, en liet daarmee de 

kans onbenut om ook bij andere leden van de Republiek der Letteren enig aanzien te 

verwerven. Van Braam verbleef toen de vragenlijst arriveerde al enige jaren in de Republiek. 

Hemmingson en Van Braam wisten mogelijk niet af van het bestaan van de vragenlijst van de 

Universiteit van Leiden uit 1750. De boeken, voorwerpen en tekeningen die Hemmingson, 

Certon en Van Braam verwierven, laten echter zien dat het wel degelijk mogelijk was om 

althans een deel van de gewenste kennis uit de vragenlijsten te verwerven. In de volgende 

paragraaf wordt bestudeerd hoe zij hierin geslaagd waren.  

 

De toegang tot Chinese kennis 

 

Van Braam had onderweg naar Kanton en in de stad zelf kaarten en tekeningen van naturalia 

gemaakt. Hij wist bovendien de voorstad te verlaten en de omgeving te verkennen. 

Hemmingson moet de spullen met name in de winkels in Kanton aangeschaft hebben. De 

Chinacollectie van Royer, die mede tot stand kwam dankzij Hemmingson, bestond namelijk 

vooral uit in Kanton verkrijgbare voorwerpen.
1316

 De aanschaf van deze spullen vormde geen 

probleem voor Hemmingson. Hij wist namelijk grote winsten te behalen uit de privéhandel 

die in Kanton in een bepaalde mate geoorloofd was.
1317

 Bovendien bezat hij een aanzienlijke 

                                                 
1313

 Jörg, Porselein als handelswaar, 46n2. 
1314

 NA, Canton 204, ‘Generaal Rapport van het jaar 1750/1’. 
1315

 VOC-dienaren op Ceylon zorgden daarentegen wèl voor antwoorden op de vragen, en stuurden onder meer 

insecten en mineralen op, NA, VOC 2575, f.1591-1604, 21 januari 1751 (zie de TANAP-databank van de 

Overgekomen brieven en papieren, http://databases.tanap.net/vocrecords/).  
1316

 Van Campen, De Haagse jurist, 136n205. 
1317

 Toen hij uit dienst trad in 1790 was hij in het bezit van vijfenzestigduizend gulden, die hij niet alleen had 

kunnen sparen uit het salaris van tachtig gulden per maand dat hij in de eerste vijf jaren als VOC-functionaris in 
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erfenis van zijn ouders. Mogelijk assisteerde ook zijn Chinese vrouw, en een welgestelde 

christen, hem bij de verwerving.
1318

 Zij was afkomstig uit de Chinese gemeenschap in 

Batavia, en kwam vanaf 1782 met hun drie kinderen in Macao wonen. Het laten overkomen 

van vrouw en kinderen naar Macao was alleen onder enkele goedbedeelde VOC-dienaren 

mogelijk, wat de rijkdom van Hemmingson nogmaals onderstreept.
1319

 Zoals we in Hoofdstuk 

3 zagen, kreeg Hemmingson ook eens een Chinese schildering in handen door de Franse 

jezuïet De Grammont van wijnsteen te voorzien.  

Een deel van de kennis verwierf Hemmingson bovendien door samen te werken met 

enkele Chinezen in Kanton. Van Chinese dokters vernam hij hoe de gemberwortel bewaard en 

bereid diende te worden. In de 1770er jaren werkte Hemmingson nauw samen met de 

christelijke tolk Carolus Wang.
1320

 Deze Chinees had in Napels de priesteropleiding van de 

Propaganda Fide gevolgd, en was na terugkomst in Kanton gaan werken voor een Chinese 

handelaar. Doordat deze handelaar, Taiqua, met VOC-dienaren handelde, kwam Wang in 

contact met de Nederlanders. Overigens gingen katholieke Chinezen en VOC-dienaren al 

eerder met elkaar om. In 1733 bracht een Chinees een bezoek aan de factorij ‘dien voorgaf 

rooms te zijn & gestudeert in deselve religie om meede onse godesdienst te sien’. In dit jaar 

kregen de Nederlanders op zondagen soms ook bezoek van Chinese kooplieden, die de 

wekelijkse dienst wilden bijwonen.
1321

 Mogelijk wendden deze Chinezen zich tot Europese 

handelaren toen alle missionarissen het jaar ervoor naar Macao verbannen waren.  

Wang leverde Hemmingson de grammaticaboeken en schreef persoonlijk een 

handleiding voor het begrijpen van het mandarijn, dat in de communicatie met Chinese 

handelaren gebruikt werd.
1322

 Hij gaf bovendien aan ook voor het verzamelen van curiosa tot 

de beschikking van Royer te staan, waarmee de Chinese tolk en handelaar hoopte dat hij 

vaker door Nederlandse handelaren ingeschakeld zou worden bij hun handelsactiviteiten.
1323

  

Wang schreef bovendien tussen 1773 en 1776 drie brieven aan Royer zelf. In deze 

correspondentie legde Wang de Chinese taal uit aan de jurist, en stuurde hij korte vertalingen 

mee van werken over belangrijke Chinezen en Chinese architectuur.
1324

 De correspondentie 

werd al vrij snel beëindigd doordat Royer niet kon voldoen aan de door Wang gewenste 

beloning. Hun relatie was echter bijzonder te noemen. Voor zover bekend hadden andere 

leden van de Republiek der Letteren geen Chinese leermeester die vanuit China ‘les’ gaf in de 

Chinese taal. Deze relatie was mogelijk gemaakt door Hemmingson.  

Ook Certon leverde een bijdrage aan de overdracht van kennis. Hij nam zijn Chinese 

bediende Tan Assoy mee naar de Republiek, waar de knecht enige tijd een nuttige 

informatiebron zou zijn.
1325

 Het werd pas vanaf ongeveer 1780 gebruikelijk dat VOC-

dienaren een Chinese bediende meenamen naar de Republiek.
1326

 De komst van de Chinese 

bediende Tan Assoy in de herfst van 1775 was dus bijzonder. Bij zijn afscheid bracht de 

                                                                                                                                                         
Kanton ontving, Meilink-Roelofsz, ‘Ulrich Gualtherus Hemmingson’, 460-461. Van Braam’s uitgever Moreau 

sprak over de letterlijke en figuurlijke ‘richesses’ die Van Braam verworven had, Van Campen, De Haagse 

jurist, 189. 
1318

 Meilink-Roelofsz, ‘Ulrich Gualtherus Hemmingson’, 462. 
1319

 Jörg, Porselein als handelswaar, 64. 
1320

 Zie Van Campen, die deze relatie uitgebreid beschreven heeft, Van Campen, De Haagse jurist, 77-79. 
1321

 NA, VOC, inv.nr. 4378, ‘Journaal van het jaar 1733’. De Nederlanders hadden op zondag 20 september 

‘veele chinese kooplieden in onse factorij verwelkomt ... , om onse godesdienst bij te woonen ... in factorij 

Teijduijn’. Dit gebeurde vanaf deze zondag gedurende zes weken elke zondag, en 15 en 29 november nog eens.  
1322

 Van Campen, De Haagse jurist, 77. 
1323

 Ibidem, 78, 255. 
1324

 Ibidem, 327. 
1325

 Dit was niet de eerste Chinese bediende die de Republiek bezocht. Twee jaar eerder was ene Joseph 

meegenomen door een Fransman, ibidem, 80. 
1326

 Ibidem, 81n118. 
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Chinees dan ook een bezoek aan de stadhouder en prinses Wilhelmina, die erg nieuwsgierig 

naar hem waren.  

Certon had Tan Assoy voorgesteld aan Royer. De Chinees verbleef vervolgens twee 

weken bij Royer om hem te assisteren bij het maken van vertalingen van Chinese teksten.
1327

 

Deze uitwisseling van kennis was intensief, maar van korte duur. Certon en Tan Assoy 

keerden al in november op het schip Mentor weer terug naar China.  

Mogelijk was de bediende van Certon ook de informatiebron geweest voor Cornelis 

van der Oudermeulen, die van 1769 tot 1788 VOC-bewindhebber was. Van der Oudermeulen 

had gesproken met een Chinese bediende van één van de werknemers over Chinese financiën 

en geldproductie, en verwerkte deze informatie in zijn werk Recherches sur le commerce: ou 

idées relatives aux intérêts des différens peuples de l’Europe dat tussen 1778 en 1784 

verscheen.
1328

 Inmiddels bezochten echter ook andere Chinese bedienden van VOC-dienaren 

de Republiek. 

Op de terugweg werkte Tan Assoy overigens als matroos in dienst van de VOC. 

Certon schreef namelijk vlak voor zijn vertrek in een brief aan Royer dat Tan Assoy ‘s’est 

engagé au service de la Compagnie’.
1329

 Wanneer gekeken wordt naar de opvarenden van het 

schip Mentor zijn twee namen van Chinese werknemers te vinden, waarvan de naam van de 

matroos ‘Jan Asfor’ uit Sinsang mogelijk fonetisch overeenkwam met Tan Assoy.
1330

 Het in 

dienst treden bij de VOC past in het beeld dat de historicus Jörg geschetst heeft van de laatste 

decennia van de achttiende eeuw. Hij heeft enkele voorbeelden genoemd van Chinese 

bedienden van repatriërende VOC-dienaren die tijdens de reis in dienst van de VOC 

werkten.
1331

 Zo liet assistent J. Nebbens in 1786 op de terugreis zijn Chinese knecht Tan 

Assie in dienst van de compagnie treden voor een gage van negen gulden per maand.
1332

 De 

gelijkenis tussen de namen van de bedienden van Certon en Nebbens is overigens opvallend, 

en wijst op het in dienst nemen van één en dezelfde Chinees. Ook de assistent In ’t Anker had 

een jaar eerder zijn Chinese knecht als matroos in dienst van de VOC laten overvaren.
1333

 De 

Chinees van Certon was overigens juist in dienst op de heenreis naar China, in plaats van op 

de terugreis. Chinese bedienden werden dus niet alleen op kosten van de VOC meegenomen 

door VOC-dienaren, maar waren ook dienaar van de compagnie. 

Chinese bedienden konden vervolgens voor geïnteresseerden optreden als de ‘levende 

woordenboeken’ van wie Leibniz alleen maar had gedroomd. Hoewel Chinezen steeds vaker 

voor de VOC werkten, werden zij doorgaans niet benaderd door geleerden in de Republiek. 

Tan Assoy was mogelijk één van de weinigen die over de gewenste kennis over China 

beschikte.  

 

Van Braam is terug in China, 1790-1795 

 

Contacten 

Van Braam had jaren in de Verenigde Staten gewoond, maar was door enkele grote 

tegenslagen teruggekeerd naar de Republiek. Al snel ging hij opnieuw in Kanton voor de 

                                                 
1327

 Tan Assoy vertaalde fragmenten uit een werk over kruiden, waarbij de aandacht vooral uitging naar de taal. 
1328

 Van der Oudermeulen, Recherches sur le commerce II, 10. Met dank aan prof.dr. Jan Lucassen voor het 

wijzen op het bestaan van deze bron. 
1329

 RM, Ms 949, Certon aan Royer, 4 en 15 oktober 1775. 
1330

 Zie de databank VOC-opvarenden. Jan Asfor trad als matroos in dienst op de datum van vertrek, 4 november 

1775, en werd in 1781 ontslagen. 
1331

 Het was niet ongewoon dat op VOC-schepen Chinezen werkten, maar de meesten waren niet ook de 

bediende geweest van een VOC-dienaar. 
1332

 Jörg, Porselein als handelswaar, 62 en noot 40.  
1333

 De bedienden van Nebbens en In ’t Anker zeilden niet zoals Tan Assoy als VOC-dienaren met hen terug 

naar China; zij zijn althans niet onder de opvarenden gevonden.  
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VOC werken.
1334

 Hij nam hier in 1790 de functie van directeur van de factorij over van 

Hemmingson, die voorgoed terugkeerde naar de Republiek.  

Van Braam had in deze periode vanuit Kanton nog steeds nauwelijks contact met 

Nederlandse geïnteresseerden. Hij stuurde alleen eens een Portugese grammatica voor 

Nederlanders naar het Bataviaasch Genootschap op.
1335

 Ook met Hemmingson, die zelf ook 

Chinese voorwerpen verzamelde, had Van Braam nooit veel contact gehad. Hemmingson zou 

zelfs een hekel hebben gehad aan de spilzieke Van Braam, en hun karakters en overtuiging 

zouden in botsing zijn geweest.
1336

 Opnieuw zal hier een verschil in politieke oriëntatie een 

rol gespeeld hebben. Hemmingson bewoog zich in de oranjegezinde kringen van Royer, en 

had in Kanton een goede relatie met Engelse handelaren. Volgens Van Braam verbleef 

Hemmingson overdag alleen maar bij de Engelsen, en repatrieerde hij op een Engels schip.
1337

 

Van Braam had jaren in het revolutionaire Amerika gewoond en had het Amerikaans 

burgerschap verworven. Hij was in Kanton dan ook nauw betrokken bij het laden van 

Amerikaanse schepen.
1338

 Doorgaans zal Van Braam overigens geen hekel gehad hebben aan 

de Engelsen. Hij gaf in 1792 zelfs de voorkeur voor een reis op een Engels schip boven een 

schip van de eigen Compagnie: 

 

’de experientie die ik heb van de onaangenaame en langduurige rijzen met onze 

schepen, doen mij op mijne jaaren ... daar aan gedenken (...) hoe aangenaam is ’t niet 

om onder fatsoenlijken lieden in vier maanden tijd in Europa te konnen arriveren’, 

zoals dit doorgaans het geval is bij de Engelsen’
1339

  

   

Ook wisselde hij informatie uit met Engelsen in Kanton. Hij kreeg zeekaarten van hen, of nam 

deze van hen over.
1340

 Engelse ontdekkingsreizigers die in Nieuw-Guinea onderzoek gedaan 

hadden, toonden hem eens een monster van een hoogwaardige muskaatnoot en vertelden hem 

over het barbaarse volk dat zij in Nieuw-Guinea hadden aangetroffen. Een van hun dokters 

zou volgens Van Braam in ‘een hunner booten gelokt’ en ‘in stukken gekapt’ zijn. Van Braam 

verwachtte dat de Engelsen met een leger terug zouden keren om de regio vol 

kwaliteitsnootmuskaat in te lijven, want ‘wat onderneemen de Engelsen immers niet?’
1341

 

Nederlanders en Engelsen wisselden in Kanton dus vaak gemakkelijk kennis uit. We hebben 

daarentegen in Hoofdstuk 3 gezien dat Van Braam van de Engelsen niets te horen kreeg over 

het verloop van het Engelse gezantschap dat in 1793 plaatsvond. Hij vernam toen van de 

jezuïet De Grammont dat het gezantschap van Macartney jammerlijk mislukt was. 
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 Hij verloor onder andere vier kinderen, zie Barnsley, The first VBH. 
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 Dit gebeurde rond 1792, Groot, Van de Grote Rivier, 62. 
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 Meilink-Roelofsz, ‘Ulrich Gualtherus Hemmingson’. 
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 NA, Nederburgh 717, Van Braam aan Nederburgh, 9 juli 1791.  
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 Blussé, Visible Cities, 83. 
1339
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Vervolgens drong hij bij de Hoge Regering in Batavia aan op het sturen van een 

Nederlands gezantschap naar Peking.
1342

 Hierop werd een Nederlands gezantschap gestuurd, 

waarvan Isaac Titsingh de ambassadeur was, en Van Braam de viceambassadeur. Ook enkele 

Fransen namen deel, waaronder de Franse geleerde Chrétien-Louis De Guignes die als tolk op 

zou treden. De vader van De Guignes, de beroemde Joseph De Guignes, had Titsingh 

gevraagd of zijn zoon mee kon met de hofreis. De Guignes junior deed in Macao al jaren 

onderzoek en had enkele Chinese boeken vertaald. Titsingh was dan ook positief over hem, en 

stelde hem aan als officier van de lijfwacht. Hij hoopte dat De Guignes hem van dienst zou 

zijn bij zijn collectie Chinese boeken en munten.
1343

  

In november van het jaar 1794 trok het gezantschap onder leiding van Isaac Titsingh 

naar Peking. Tijdens de reis legde Van Braam een enorme verzameling beschrijvingen, 

tekeningen en voorwerpen aan, en schreef een gedetailleerd verslag van deze reis. Dit 

reisverslag publiceerde Van Braam toen hij zich na het gezantschap weer in de Verenigde 

Staten gevestigd had.
1344

 Op basis van zijn reisverslag en enkele reacties hierop, is inzicht 

verkregen in de mate waarin Van Braam een Europese vraag beantwoordde, hoe hij toegang 

kreeg tot Chinese kennis, en welk aanzien hij verwierf bij Westerse geïnteresseerden.  

 

Vraag en antwoord 

Hoewel Van Braam weinig contact met geïnteresseerden had, leek hij toch in te spelen op 

bestaande interesses. De kennis die hij tijdens het gezantschap naar Peking verzamelde, 

beantwoordde namelijk ten dele aan de vragenlijst die het Bataviaasch Genootschap der 

Kunsten en Wetenschappen had opgesteld. Als directeur van de factorij had hij deze 

vragenlijst mogelijk kunnen inzien, of misschien had hij toch contact met Bataviase 

geïnteresseerden.  

De soorten kennis die Van Braam verzamelde en in zijn reisverslag beschreef, 

kwamen voor een deel overeen met de thema’s van de vragenlijst van het Bataviaasch 

Genootschap. De nadruk lag in de vragenlijst op natuurhistorie, waar Van Braam eveneens 

enkele pagina’s aan besteedde. Zo had hij gezien dat de kleurstof indigo in China in grote 

hoeveelheden vervoerd werd in een vochtige staat.
1345

 Verder betreurde hij het dat hij geen 

enkele kennis had van botanie, aangezien een Europese botanicus volgens hem heel wat zou 

kunnen oogsten.
1346

 Over enkele dieren schreef Van Braam kort dat de leeuw niet veel voor 

kwam in China, de dromedaris als vrachtdier werd gebruikt, en dat voor de Europeanen in 

Kanton ‘bêtes à corne’ werden gefokt. Ook beschreef Van Braam zeden en technieken en 

verzamelde hij enkele Chinese boeken. Deze onderwerpen waren ook genoemd in de 

vragenlijst. Bovendien onderzocht hij landbouwmethoden en verzamelde enkele 

landbouwwerktuigen. Chinese landbouwtechnieken waren ook bij het Bataviaasch 

Genootschap een veelbesproken onderwerp. Aangezien de bestuurders van het genootschap 

eenzelfde op landbouwtechnieken gericht programma voor ogen hadden als de leden van de 

Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij, moet Van Braam affiniteit met het 

programma van het Bataviaasch Genootschap gehad hebben. Naast de vragenlijst, die een 

algemene strekking had, werden ook prijsvragen over specifieke onderwerpen door het 
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genootschap uitgeschreven. In het eerste onderzoeksprogramma hadden ook deze prijsvragen 

vaak betrekking op landbouw en werktuigen.
1347

 

Van Braam correspondeerde niet met leden van het genootschap in Batavia, stuurde 

geen inzending op voor prijsvragen, en formuleerde net als andere VOC-dienaren geen 

antwoorden op de vragenlijst. Toch speelde hij in zijn reisverslag mogelijk in op de 

Nederlandse vraag, en droeg zodoende bij aan het onderzoek van Nederlandse 

geïnteresseerden in Batavia.  

 

De toegang tot Chinese kennis 

Van Braam paste verschillende strategieën toe om kennis over China te verzamelen, wat in 

het voorwoord van het reisverslag als volgt opgesomd werd. Hij was  

 

‘zichzelf verplicht om zelf waarnemingen te doen; in staat gelegenheden aan te grijpen 

Chinezen te ondervragen; in staat zelf te tekenen wat aan zijn blikken wordt 

blootgesteld; bij machte om begaafde artiesten te kunnen betalen, door zijn groeiende 

fortuin dat een gevolg is van zijn succes in de aan hem toevertrouwde administratie; 

bereid om beter te zien en zich niet te wagen aan eenvoudige gissingen.’
1348

 

 

Zijn strategieën vertoonden enkele overeenkomsten en een belangrijk verschil met die van de 

jezuïeten die in deze periode kennis verzameld hadden. Allereerst schafte Van Braam net als 

jezuïeten voorwerpen aan, met het geld dat hij in Kanton verdiend had.
1349

 Zo schafte hij 

tijdens de reis gebruiksvoorwerpen aan zoals manden, een muziekinstrument (een ‘gomgom’) 

en porselein, en kocht hij een Chinees boek over spellen. Een deel van de voorwerpen leek 

sterk op wat jezuïeten verkregen hadden. Hij had namelijk net als D’Incarville en Cibot een 

Chinese ploeg bemachtigd, die simpel doch voldoende geschikt zou zijn voor middelmatige 

gronden.
1350

 Ook kocht hij een kruiwagen die hij als curiositeit in zijn toekomstige residentie 

zou tonen en waarvan hij hoopte dat men deze misschien nuttig zou vinden.
1351

  

Van Braam werkte net als de jezuïeten bovendien vaak samen met Chinezen. Als 

directeur van de factorij had hij in Kanton weliswaar nog gesproken over de corruptie en 

‘schraapzucht’ van de Chinese handelaren, maar andere Chinezen waren behulpzaam 

geweest. Zo had Van Braam Chinese schilders betaald om in Kanton en onderweg naar 

Peking te helpen bij het maken van prenten. Hij beheerste hoogstwaarschijnlijk niet 

voldoende de Chinese taal om zelf met Chinezen te kunnen communiceren.
1352

 Hij kreeg dan 

ook assistentie van de Chinese tolken die met het gezantschap meereisden, en werd ook 
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bijgestaan door de Fransen.
1353

 Daarnaast assisteerden de Chinese bedienden bij gesprekken, 

maar zij konden als zuidelijke (Ming-)Chinezen volgens Van Braam niet overal hun 

landgenoten verstaan.
1354

 Enkele mandarijnen die het gezantschap begeleidden, traden 

eveneens op als tolk.
1355

 Van Braam vroeg één van hen, volgens hem een man met veel 

ervaring en kennis, hoe hij Chinese landbouwkundige werken kon verkrijgen. De Chinees 

vertelde hem dat elke provincie, en zelfs elke stad, specifieke landbouwkundige werken bezat 

met voorschriften voor de plaatselijke landbouw. De werken waren volgens hem moeilijk te 

verkrijgen: 

 

‘deze boeken worden bewaard als heilige voorwerpen, en worden in bewaring gelegd 

bij de bestuurders of gouverneurs van steden, zonder dat het hen toegestaan is hen aan 

wie dan ook toe te vertrouwen; ... dat je er aldus niet aan moet denken ze te 

bemachtigen, omdat zij niet te koop zijn.’
1356

 

 

Hij beloofde Van Braam alles te zullen doen om het werk te bemachtigen waarin de landbouw 

in de provincie Guangdong werd beschreven. Mogelijk spraken Van Braam en de Chinese 

geleerde over één van de agrarische almanakken die in China veel gebruikt werden. 

Misschien doelde de mandarijn ook op de compilatie Compendium van Werken en Dagen 

waarin het accent lag op de eeuwenoude rituelen en theorieën over de landbouw, en dat in 

elke provincie apart werd uitgegeven.
1357

 Zoals we zagen in de vorige paragraaf was Cibot er 

niet in geslaagd dit omvangrijke werk in zijn geheel te bemachtigen. Van Braam kwam in zijn 

reisverslag niet meer terug op dit werk, en heeft het boek dus waarschijnlijk niet meer in 

handen gekregen. 

Hij kreeg van Chinezen die hij ontmoette in steden en dorpen informatie over de 

productie van wilde zijde. Door gesprekken met hen had Van Braam inzicht gekregen in het 

gebruik van de wilde en de tamme moerbeiboom, waarvan de bladeren door de zijderups werd 

gegeten. Van Braam vergeleek de Chinese methode met de methode die in Frankrijk en Italië 

gebruikt werd. In Europa zouden de rupsen gevoed worden met de wilde plant, aangezien de 

gewone soort te stugge bladeren had. Met de gewone plant werd in de provincie ‘Tche-kiang’ 

echter de beste zijde gemaakt. Hij had bovendien van een Chinese stuurman, en dus niet van 

een boer, vernomen dat alleen het vrouwelijke deel van de plant vruchten gaf. Hieruit bleek 

volgens Van Braam hoezeer elke Chinees vertrouwd was met de kennis van de moerbeiboom. 

Hij concludeerde dat de Europese mening over het gebruik van de moerbeiboom ‘eerder een 

vooroordeel was dan het resultaat van overtuigende proeven’.
1358

 Zoals we zagen behandelde 

Cibot in deze periode eveneens de kwestie van de productie van wilde zijde. Volgens de 

jezuïet zwegen de Chinese boeken over de methode waarmee rupsen gekweekt werden op de 

wilde moerbeiboom. Cibot baseerde zijn visie op het empirische onderzoek van D’Incarville, 

en concludeerde dat vooral gekweekte moerbeibomen gebruikt werden voor de productie van 
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zijde. De bevindingen van Van Braam en van D’Incarville uit de praktijk kwamen dus 

overeen. 

Van Braam verschilde echter van de jezuïeten uit zijn tijd op een belangrijk punt. Hij 

verzamelde niet zozeer de voor hem onbegrijpelijke Chinese boeken, maar verwierf veel 

kennis door zelf schetsen te maken en waarnemingen te verzamelen. Van Braam vervaardigde 

honderden prenten die hij kopieerde of zelf schetste.
1359

 Hierop waren uiteenlopende thema’s 

en technieken afgebeeld, zoals een kaart van China en landschappen en gebouwen van Kanton 

waarop ook gewoonten, mythologische taferelen en spellen werden afgebeeld.
1360

 

Afbeeldingen die Van Braam in Kanton had aangeschaft en doorgaans tot standaardseries 

behoorden, controleerde hij onderweg op waarheidsgetrouwheid. De noodzaak om nieuwe 

observaties te verzamelen was in de ogen van Van Braam evident. Het zeventiende-eeuwse 

reisverslag van Johan Nieuhof werd door hem dan ook als een verouderde en onbetrouwbare 

informatiebron beschouwd.  

 

‘Ookal hadden wij het werk van Nieuhof bij ons ..., ik heb het niet willen bestuderen, 

hetzij om niet verleid te worden mij over te geven aan een weerlegging waarvoor zijn 

verslag zeer vatbaar zou zijn, hetzij omdat het mij zeker lijkt dat anderhalve eeuw 

enige verandering moet hebben gebracht met betrekking tot steden, platteland en 

nederzettingen.’
1361

 

 

Van een topografische kaart van Peking maakte Van Braam een kopie die hij naar eigen 

inzicht en gedeeltelijk naar het voorbeeld van het werk van Du Halde aanvulde, waarmee de 

kaart volgens hem exacter werd dan het Chinese origineel.
1362

  

Verder beschreef Van Braam landbouwtechnieken en werktuigen, die hij onderweg 

onder ogen kreeg. Van Braam observeerde hoe een pachter zijn oliemolen in werking zette, en 

aanschouwde ook eenvoudige watermolens, waarvan hij meende dat zij goedkoper waren dan 

de Europese watermolens, en net zo efficiënt. Een nieuw bewijs van de nijverheid en de 

intelligentie van China, volgens Van Braam.
1363

 Op de terugweg had hij hele vernuftige 

rijstmolens aangetroffen in een regio waar de rijstproductie zeer hoog was. Hier was de 

stamper van de molen van steen en daarmee trager, terwijl de snellere stampers in Kanton van 

hout waren. Ook in Java en de Verenigde Staten waren de stampers volgens hem van hout. 

Van Braam concludeerde hieruit dat de Chinezen weliswaar de industrie hadden om te 

versnellen, maar geen noodzaak zagen tot verandering.
1364

 De Chinese landbouw deed dus 

niet onder voor de Europese, maar men bleef hangen aan tradities en routine. Innovaties in de 

landbouw werden niet succesvol geïntroduceerd. Dit kon echter volgens Van Braam tevens 

Europeanen verweten worden, wat hij illustreerde met een anekdote over zijn eigen 

landbeheer in Overijssel. Dankzij zijn nieuwe methode voor de verzorging van het vee in 

Haare, had hij de beste veestapel van de regio gehad. Hoewel iedereen dit erkende, had 

niemand zijn superieure methode echter nagevolgd.
1365

 Hij was ook onder de indruk van de 

Chinese zeilwagens, die met een gunstige wind de kruiers zo ontlastten. Hij had genoten van 
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een stoet van twintig van deze voertuigen die elkaar voortstuwden.
1366

 In Europa was men 

overigens al enkele eeuwen bekend met de Chinese zeilwagen, die in atlassen en 

reisbeschrijvingen over China werd afgebeeld en beschreven.
1367

 In de achttiende eeuw 

bestond bovendien zoals we zagen in Hoofdstuk 3 onder Leibniz, Franse leden van de 

koninklijke academie en Engelsen opnieuw belangstelling voor het voertuig. Van Braam was 

dus niet goed op de hoogte van de bestaande kennis van deze Chinese techniek.  

Van Braam onderscheidde zich met zijn empirische kennisverzameling van de 

jezuïeten die zich veel tot Chinese boeken wendden. Hij zou zich echter tijdens het schrijven 

van zijn reisverslag jaren later ook op gepubliceerd werk van Franse jezuïeten baseren. In de 

woordenlijst werd namelijk regelmatig naar de Mémoires concernant les Chinois verwezen. 

Ook koos hij in een discussie tussen Amiot en Rénaudot over het Chinese schrift nadrukkelijk 

de zijde van de in zijn ogen zeer geleerde Amiot.
1368

 Hij had dus veel vertrouwen in de kennis 

die de jezuïeten bezaten over China. Mogelijk had ook de samenwerking met De Grammont 

tijdens zijn verblijf in Kanton zijn vertrouwen vergroot.  

 

De reputatie in de Verenigde Staten  

Hier had hij goed contact met enkele geïnteresseerden, die hem hielpen met de publicatie. 

Van Braam streefde er als een waardig lid van de Republiek der Letteren naar om kennis te 

delen met andere geïnteresseerden. In zijn voorwoord beschreef hij dat hij tijdens het 

aanleggen van zijn verzameling altijd openheid had gegeven over de totstandkoming ervan. 

De Franse geleerde De Guignes die als tolk meereisde, had dit volgens hem verzuimd te doen:  

 

‘Een van onze reisgezellen, de heer De Guignes … heeft ook waarnemingen opgesteld 

met als doel deze te publiceren; maar dit project … is voor mij van geen enkel nut 

geweest, aangezien noch ik noch iemand anders van het gezantschap kennis hadden 

van zijn werk. Mijn verslag daarentegen is gekopieerd voor de ambassadeur en is 

toegankelijk gebleven voor alle Nederlanders die bij de reis aanwezig waren.’
1369

 

 

Ook Titsingh, die zoals we zagen had gehoopt dat De Guignes hem zou helpen met zijn 

collectie, zal teleurgesteld geweest zijn over deze geslotenheid. De afschermende houding van 

De Guignes doet denken aan de terughoudendheid van VOC-bewindhebber Witsen om kennis 

te delen met anderen. Van Braam had honderd jaar later als voormalige VOC-dienaar een heel 

andere opvatting over het delen van kennis dan dat Witsen had gehad.  

Aan de oever van de Delaware rivier bouwde Van Braam een enorm huis voor 

zichzelf, zijn vrouw en acht Chinese bedienden, dat hij de naam ‘China Retreat’ gaf. Hier 

konden Amerikaanse belangstellenden zijn Chinese collectie bewonderen. Te midden van de 

vele Chinese prenten, voorwerpen en bedienden waande men zich even in China, volgens één 

van deze geïnteresseerden.
1370

 Al snel was ook de publicatie van zijn reisverslag een feit.  

Deze publicatie was tot stand gekomen door de vriendschappelijke relatie die Van 

Braam had met twee Franse geïnteresseerden in Philadelphia. De Franse uitgever en geleerde 

Mederic Louis Elie Moreau de Saint Mery schreef in zijn dagboek dat zijn vriend de Franse 
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diplomaat Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord hem aanbevolen had de heer Van Braam 

een bezoek te brengen.
1371

 Moreau had dit gedaan en besloot hierop zorg te dragen voor de 

vertaling en publicatie van Van Braam’s reisverslag.
1372

 Talleyrand zou zorgen voor de 

grootschalige bekendmaking van het boek in Frankrijk.
1373

  

Het reisverslag had indruk gemaakt. De methode van empirisch onderzoek en 

verificatie van Van Braam werd bezongen door de uitgever. Moreau noemde Van Braam in 

het voorwoord bovendien een nauwgezette en ijverige ‘verzamelaar-schilder-liefhebber’. Hij 

prees Van Braam bovendien om zijn eerlijkheid om toe te geven dat hij zich enkele keren 

vergist had: 

 

‘… de openhartigheid waarmee de heer Van Braam toegeeft … dat hij zich vergist 

heeft …, is een waardige blijk van zijn letterkundige rechtschapenheid, een kwaliteit 

die men niet teveel kan prijzen bij een reiziger.’
1374

 

 

Hiermee gaf de uitgever aan dat de reiziger, en meer specifiek de reisbeschrijving, doorgaans 

een niet erg betrouwbare bron van informatie vormde. Van Braam was in zijn ogen dus niet 

een doorsnee reiziger. Hij werd echter evenmin door hem beschouwd als een geleerde.  

Van Braam werd lid van de American Philadelphia Society en had contact met andere 

leden van dit genootschap die vaak een invloedrijke positie hadden in de samenleving. Al 

tijdens zijn verblijf in South Carolina had hij enkele keren met Henry Laurens 

gecorrespondeerd, een plantagehouder en diplomaat die lid was van het genootschap in 

Philadelphia.
1375

 Van Braam had zijn reisverslag opgedragen aan president George 

Washington die ook lid was van het genootschap.
1376

 Hij had overigens in Kanton voor de 

vrouw van de president een Chinees servies gekocht. Van Braam stelde bovendien Chinese 

curiosa niet alleen in zijn eigen huis ten toon, maar ook in de collectie van de polyglot Charles 

Peale in het gebouw van de American Philadelphia Society. Deze collectie is beschouwd als 

het eerste Amerikaanse museum. Uitgever Moreau beschreef de volgende voorwerpen: ‘[Van 

Braam] heeft deze kruiwagen in het museum gezet dat de heer Peale in Philadephia heeft 

opgericht. De heer Van Braam heeft er ook de Chinese ploeg en de zaaimachine neergezet, de 

‘gomgom’ (het muziekinstrument), en meerdere andere interessante voorwerpen.’
1377

 Met zijn 

tentoongestelde spullen moet Van Braam enige waardering hebben ontvangen van 

Amerikaanse geleerden.  

Hoewel het reisverslag niet alleen in Philadelphia werd uitgegeven, maar ook in  

Londen, Amsterdam en Leipzig, verwierf Van Braam met zijn werk geen grote bekendheid. 

Er zijn geen recensies gevonden van de vroegste publicatie, en zijn reisverslag zou 

overschaduwd zijn door het reisverslag dat George Staunton schreef van het gezantschap van 

Macartney.
1378

 Jaren later werd het werk van Van Braam in het Journal des Sçavans in één 

adem genoemd met werk van de hertog en verzamelaar De Cheaulnes, De Guignes junior, van 

diegenen die verslagen van de twee Engelse gezantschappen hadden geschreven, en van 

Grosier, die gezwicht zou zijn voor het gezag van de missionarissen in Peking. In dit 

periodiek werden deze werken in het jaar 1818 besproken, omdat hierin volgens de auteur 
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verkeerde conclusies waren getrokken over een Chinese steen met de naam ‘Iu’. De auteur 

Abel-Rémusat meende dat de auteurs zich vergisten omdat zij geen ‘minéralogistes’ waren 

geweest.
1379

 De steeds specialistischere onderzoeken van de negentiende eeuw gaven 

aanleiding tot kritische beoordelingen van de ‘multidisciplinaire’ werken van de polyglotten 

van de achttiende eeuw. 

 

Conclusie 

 

De ontmoeting tussen de Franse minister Bertin en de twee Chinese jezuïeten Ko en Yang gaf 

in 1765 de aanzet voor de meest grootschalige kennisstroom van China naar Frankrijk van de 

achttiende eeuw.  

In China waren de omstandigheden aan het hof hiervoor niet verslechterd. Er werd 

samengewerkt met Chinese ambachtslieden, er vond een verzameling van zaden plaats, en het 

astronomische onderzoek werd nog lange tijd door jezuïeten van de Franse en Portugese 

missie voortgezet. Nieuwe Chinese veroveringen en de publicatie van boeken en kaarten in 

China leidden bovendien tot de verzameling van nieuwe kennis. 

In Frankrijk stelden Bertin en andere Franse geïnteresseerden vragenlijsten op voor de 

jezuïeten in China. Deze vragen waren toonaangevend voor de inhoud van deze uitwisseling, 

en de beantwoording van de vragen was intensiever dan ooit tevoren. Na de opheffing van de 

Jezuïetenorde nam de Franse staat de coördinatie van deze uitwisseling over en financierde zij 

de ‘ex-jezuïeten’ voortaan. Hoewel veel van hun gepubliceerde verhandelingen in Frankrijk 

gewaardeerd werden, waren Amiot en Cibot zich bewust van de meningsverschillen die in 

Frankrijk bestonden over hun werk.  

Terwijl de positie van de VOC in China verzwakte, waren enkele VOC-dienaren in 

China na lange tijd weer betrokken bij de verzameling van kennis. Het contact dat de drie 

VOC-dienaren hadden met geïnteresseerden, was persoonlijk van aard. Bovendien leken zij 

zich vooral te richten tot bestuurders met dezelfde politieke oriëntatie. Hemmingson en 

Certon verstuurden voorwerpen en boeken naar de Republiek, terwijl Van Braam vooral voor 

zichzelf een verzameling van prenten, voorwerpen en boeken aanlegde. Mogelijk was dit 

eigenbelang een reden voor het feit dat de vragenlijst van het Bataviaasch Genootschap der 

Kunsten en Wetenschappen niet door hen werd beantwoord.  

Een bijzondere rol werd in deze periode gespeeld door de Chinezen die met een jezuïet 

en een VOC-dienaar meereisden naar Europa. Zij dienden aanvankelijk het belang van de 

Orde en de Compagnie, door respectievelijk hun christelijke vorming in Frankrijk te krijgen, 

en door als bediende en als matroos werkzaam te zijn voor de VOC. Deze Chinezen werden 

vervolgens ook ingezet voor de uitwisseling van kennis met geïnteresseerden.  

Er was in deze periode een Nederlandse en een Frans netwerk ontstaan, waarin 

geïnteresseerden de sturende rol over namen van de Jezuïetenorde en de VOC. Wel bleven 

deze netwerken strikt gescheiden, en verliep de kennisstroom vooral langs nationale lijnen.  
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 Journal des Sçavans (1818) 748, Abel-Rémusat, ‘Notice sur la substance minérale appelée par les Chinois 

pierre de Iu’. 
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Samenvatting en conclusies  
 

 

Het thema dat centraal stond in dit boek was de rol van jezuïeten en VOC-dienaren in de 

kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680-1795. In deze periode trokken 

Chinese ideeën en praktijken nog veel belangstelling. De Jezuïetenorde was van alle 

religieuze orden in Azië lange tijd het sterkst aanwezig. De VOC was daar eveneens lang de 

sterkste handelscompagnie. Beiden droegen op hun eigen wijze bij aan de kennisstroom van 

China naar Europa. Jezuïeten verzamelden kennis uit Chinese boeken, voorwerpen en eigen 

waarnemingen. VOC-dienaren waren vooral transporteurs van Chinese goederen, maar enkele 

individuen verzamelden zelf boeken en voorwerpen. Zij zorgden bovendien soms ook voor 

het vervoer van de brieven en pakketten van jezuïeten in China. Waarom en hoe heb ik hun 

rol in deze kennisstroom nu onderzocht?  

 

Samenvatting 

 

Positionering  

 

In Global History en in de wetenschapsgeschiedenis bestaat tegenwoordig veel aandacht voor 

de complexiteit van de uitwisseling van kennis tussen westerse en niet-westerse 

samenlevingen. Hierbij neemt men afstand van de eurocentrische visie waarbij kennis ten 

tijde van de Europese expansie zich vanuit het Westen verspreidde naar de rest van de wereld. 

Bovendien zijn steeds meer historici het erover eens dat in ontwikkelde regio’s in Europa en 

China tot aan de industrialisering ontwikkelingen in kennis in veel opzichten nog 

vergelijkbaar waren. Toch houden eurocentrische historici nog steeds het beeld in stand dat 

Chinese kennis weliswaar een tijd lang superieur was aan Westerse kennis, maar dat Chinese 

kennis zich na 1600 niet meer ontwikkelde. Of Europa of China nu voorop liep, is in mijn 

onderzoek niet van belang. In dit onderzoek ligt de focus daarentegen op de aanzienlijke 

uitwisseling van kennis die tot circa 1800 tussen beide werelddelen plaatsvond.   

De Jezuïetenorde en de VOC droegen in belangrijke mate bij aan deze uitwisseling. 

Harris heeft hen als vergelijkbare overzeese organisaties beschouwd die bijdroegen aan de 

circulatie van kennis over Azië in het algemeen. Zo was verzameling van lokale kennis en het 

aanstellen van dokters noodzakelijk, om het personeel gezond te houden in een ander klimaat. 

De loyaliteit van haar leden zorgde er volgens Harris voor dat deze organisaties overzee lange 

tijd zo’n belangrijke rol speelden. Eerdere studies hebben de bijdragen van de Jezuïetenorde 

en de VOC aan de ontwikkeling van kennis alleen afzonderlijk bestudeerd. Lang werd de 

Jezuïetenorde door historici beschouwd als een conservatieve orde die ontwikkelingen in 

kennis belemmerde. Inmiddels buigen historici zich echter vaker over de bijdrage die de 

Jezuïetenorde leverde aan de ontwikkeling van kennis. De rol die de VOC speelde in de 

ontwikkeling van kennis, wordt ook erkend. Hoewel de compagnie als organisatie niet actief 

onderzoek stimuleerde, maakte zij een toestroom van goederen en de oprichting van 

botanische tuinen mogelijk, zoals Harold Cook heeft aangetoond. 

De Jezuïetenorde en de VOC vulden elkaar volgens Davids vanaf de tweede helft van 

de zeventiende eeuw zelfs aan doordat over en weer kennis tegen diensten werd uitgewisseld. 

Dit was bijzonder, aangezien het allesbehalve vanzelfsprekend was dat katholieke priesters en 

doorgaans protestantse Nederlandse handelaren elkaar in Azië de helpende hand zouden 

bieden. Uit eerdere studies naar betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren in VOC-

gebieden bleek dat de religieuze spanning die in de Republiek bestond tussen protestanten en 

jezuïeten, in de koloniën lang niet altijd aanwezig was. Zo gedoogden VOC-gezaghebbers 

vaak de aanwezigheid van jezuïeten in de Nederlandse gemeenschappen. Deze bevindingen 
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passen in het beeld dat Davids geschetst heeft van VOC-dienaren die bereid waren om met 

jezuïeten samen te werken. Het algemene karakter van deze studies vroeg echter om een 

diepgravend onderzoek naar betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren op specifieke 

momenten en locaties.  

Betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren onderhielden met Europese 

‘geïnteresseerden’, zijn nog niet veel onderzocht. Met ‘geïnteresseerden’ zijn in dit boek 

zowel geleerden (de leden van de Republiek der Letteren) bedoeld, als anderen die 

belangstelling hadden voor Chinese kennis. In studies naar de rol van netwerken in de 

vroegmoderne ontwikkeling van kennis is vooral gekeken naar betrekkingen tussen geleerden 

onderling. Zo heeft Mokyr de belangrijke rol erkend van kleine gemeenschappen van experts, 

en is onderzoek gedaan naar de internationale geleerdenwereld die bekend stond als de 

Republiek der Letteren.  

 Het grootste deel van het bestaande onderzoek heeft betrekking op de zeventiende 

eeuw. Over de periode van 1680 tot 1795 is minder bekend. Dit was echter juist de periode 

waarin de kennisstroom een nieuwe ontwikkeling doormaakte, en waarin de Jezuïetenorde en 

de VOC te maken kregen met nieuwe uitdagingen. Ik heb dan ook in deze periode de rol van 

jezuïeten en VOC-dienaren in de kennisstroom onderzocht. 

 

Doel  

 

De betrokkenheid van de Jezuïetenorde en de VOC bij de verzameling van kennis over Azië 

was altijd onderdeel geweest van de taken van deze ‘overzeese organisaties’. In dit boek is 

onderzocht hoe zij in de periode 1680-1795 als vehikels van kennis over China optraden, door 

te kijken naar de betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met elkaar, met met 

Europese geïnteresseerden, en ook met Chinezen. Dit onderzoek werpt zodoende nieuw licht 

op de bijdragen van ‘overzeese organisaties’ en ‘overzeese netwerken’ aan vroegmoderne 

mondiale kennisstromen. 

 

De vragen en de onderzoeksaspecten 

 

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: wat was de rol van jezuïeten en VOC-dienaren 

in de kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680 tot 1795? En waarin 

verschilden zij in dit proces van elkaar of vertoonden zij overeenkomsten? Deze vragen zijn 

beantwoord aan de hand van zeven aspecten van de kennisstroom. 

Om een beeld te krijgen van de kennisstroom is allereerst een inventarisatie gemaakt 

van de onderwerpen in vragenlijsten en publicaties over China in de periode 1680-1795. Een 

groot gedeelte van de Europese belangstelling was gericht op de Chinese ‘praktische kennis’, 

die in dit onderzoek bestond uit astronomie, geografie, natuurhistorie, landbouw, technieken, 

geneeskunde en economie. Deze deed namelijk niet onder voor die in Europa en was dan ook 

minstens zo felbegeerd als de ‘proto-sinologie’, zoals Chinese geschiedenis, literatuur en 

filosofie. 

Vervolgens is gekeken naar betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren, die 

bevorderlijk konden zijn voor de kennisstroom van China naar Europa. In de Republiek 

groeide de eerste decennia van de achttiende eeuw het wantrouwen ten opzichte van jezuïeten. 

In Hoofdstuk 2 is onderzocht in hoeverre deze religieuze spanningen een rol speelden in 

betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren die elkaar in de periode 1680-1710 

ontmoetten in China, en in Nederlandse handelsposten in India, op Kaap de Goede Hoop, 

Malakka en in Batavia. Aansluitend heb ik in Hoofdstuk 3 gekeken welke rol VOC-dienaren 

speelden in de doorgifte van kennis van jezuïeten van China naar Europa in de periode van 

circa 1680 tot 1795. Jezuïeten in China stuurden in de achttiende eeuw vele brieven en 
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pakketten naar Europese geïnteresseerden. VOC-dienaren waren jaarlijks aanwezig in Kanton 

en Macao, en hadden volgens Davids in de zeventiende eeuw meer belangstelling gehad voor 

de kennis van jezuïeten dan Franse of Engelse handelaren. Hier kon daarom veel 

samenwerking en uitwisseling van kennis plaatsvinden.  

Daarnaast is onderzocht hoe jezuïeten en VOC-dienaren in China kennis verwierven. 

In China hing het verzamelen van kennis in grote mate af van de medewerking van de 

autoriteiten. Aan het einde van de zeventiende eeuw was keizer Kangxi Europeanen nog 

goedgezind. De Franse jezuïeten richtten een nieuwe missie op, en VOC-dienaren stuurden 

nog gezanten naar het hof in Peking. In de achttiende eeuw werden de meeste missionarissen 

echter verdreven naar de kustplaatsen, en werd steeds strenger toegezien op de activiteiten 

van Europese handelaren.  

De betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met Europese 

geïnteresseerden zijn onderzocht aan de hand van tien jezuïeten en vier VOC-dienaren die in 

opeenvolgende perioden een bijdrage leverden aan de kennisstroom. Dit waren respectievelijk 

de jezuïeten Grimaldi, Dentrecolles, Parrenin, Gaubil, D’Incarville, Hallerstein, Yang, Amiot, 

Cibot en Bourgeois, en de VOC-dienaren Witsen, Hemmingson, Certon en Van Braam. Ik heb 

gekeken naar hun contact met geïnteresseerden, de mate waarin zij vragen beantwoordden, en 

hun reputatie in de Republiek der Letteren. In de laatste decennia van de achttiende eeuw 

werd de Jezuïetenorde opgeheven, en stevende de VOC af op een faillissement. De 

kennisstroom zou beïnvloed kunnen zijn door deze verzwakking van beide overzeese 

organisaties. Er is gekeken of hierdoor contact met Europese geïnteresseerden afnam en of de 

kracht van deze betrekkingen veranderde. Ook is onderzocht in welke mate vragen van deze 

geïnteresseerden de verwerving van Chinese kennis vormgaven, en of hierin veranderingen 

optraden. Ten slotte is gekeken in hoeverre de reputatie van jezuïeten binnen de Republiek der 

Letteren beïnvloed werd door de verslechterende positie van de Orde in Europa.  

 

De resultaten 

 

Soorten kennis in vragenlijsten en publicaties 

Om te beginnen bestonden er enkele grote verschillen tussen het corpus van publicaties van 

werk van jezuïeten en dat van VOC-dienaren. De hoeveelheid uitgegeven werk van jezuïeten 

was veel groter dan dat van de VOC-dienaren. Het beleid van de Jezuïetenorde was er immers 

op gericht om zowel het missiewerk als de kennisverzameling aan te prijzen onder 

geïnteresseerden in Europa. Door de hoge productie en geleerde inhoud werden werken van 

jezuïeten regelmatig door geïnteresseerden uitgegeven. Het beleid van de VOC was 

daarentegen gericht op geheimhouding. De werken van VOC-dienaren werden dan ook 

vrijwel alleen door henzelf uitgegeven, en dan vooral na circa 1770, toen Van Braam zijn 

kennisverzameling aanlegde. Verder was het aantal publicaties van werk van jezuïeten 

gedurende de achttiende eeuw stabiel en nam zelfs toe, terwijl de positie van de Jezuïetenorde 

verslechterde. Wel was het zo dat jezuïeten met name tijdens de eerste helft van de achttiende 

eeuw nog zelf hun werken uitgaven, terwijl daarna geïnteresseerden de publicatie overnamen, 

zeker na de opheffing van de Orde.  

Vervolgens zijn de vragenlijsten van geïnteresseerden naast de publicaties gelegd, om 

te zien in hoeverre de vragen werd beantwoord in publicaties. De verwachting was dat de 

soorten kennis in de vragenlijsten en publicaties overeenkomsten vertoonden en in de loop 

van de tijd dezelfde ‘trends’ volgden. De kennis die in gepubliceerde vorm in Europa 

circuleerde, bleek echter maar ten dele een antwoord op de vragenlijsten te zijn. In de 

vragenlijsten van geïnteresseerden die gericht waren aan jezuïeten waren kennis van Chinese 

landbouw, technieken, natuurhistorie en ‘proto-sinologie’ gedurende de gehele periode 

populair. In de publicaties van werk van jezuïeten werden drie van deze onderwerpen 
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ruimschoots behandeld, namelijk de kennis van ‘proto-sinologie’, techniek en landbouw. Naar 

astronomie werd daarentegen in de vragenlijsten nauwelijks gevraagd, hoewel zij de gehele 

periode een belangrijk thema vormde in publicaties. Wanneer gekeken wordt naar 

veranderingen in de tijd, oftewel naar trends, zien we nog een verschil. De vraag naar 

geografie was in de loop van de tijd afgenomen in de lijsten, maar het thema keerde in de 

publicaties juist regelmatig terug.  

VOC-dienaren publiceerden zo incidenteel dat alleen voorzichtig gesproken kan 

worden van een beantwoording van de vragenlijsten in hun publicaties. VOC-dienaren 

droegen namelijk met name bij aan de publicatie van natuurhistorische en geografische 

kennis, waarvan natuurhistorische kennis ook in de vragenlijsten van de universiteit van 

Leiden uit 1750 en die van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen uit 

1778 een belangrijke plaats innam.  

Een vergelijking tussen soorten kennis in de vragenlijsten en de publicaties vertelt 

kortom niet het hele verhaal. Ook in de stroom van ongepubliceerde kennis werd daarom 

onderzocht in hoeverre vragen werden beantwoord.  

 

Religie in betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren 

Jezuïeten waren altijd al betrokken geweest bij de activiteiten van Europese handelaren in 

Azië. Zij mengden zich in handelszaken voor de financiering van hun missie, en hadden 

handelaren nodig voor hun communicatie over grote afstand. Hun brieven stuurden zij liefst 

zo snel en veilig mogelijk, en daarom in meervoud via verschillende routes naar Europa. De 

opstelling van VOC-gezaghebbers kon lokaal nogal verschillen. Het transport van Europeanen 

werd afgehouden, en het vervoeren van missionarissen naar Batavia eveneens. Bezoekende 

jezuïeten werden wel gedoogd, hoewel er verboden golden voor het verblijf van 

missionarissen waar de katholieke gemeenschap als een bedreiging werd beschouwd voor de 

vestiging. Toch werkten jezuïeten en VOC-dienaren in Azië soms samen. Rond 1680 ontstond 

een samenwerkingsverband tussen enkele jezuïeten van de Portugese missie in Macao en 

enkele Nederlanders in Batavia. Onder hen onderhielden vooral Couplet en Thomas contact 

met de Nederlanders. Beide jezuïeten kwamen uit de Zuidelijke Nederlanden en hoopten 

zodoende de communicatie met het thuisfront te bevorderen. De VOC-arts Andreas Cleyer en 

de predikant Theodorus Sas hadden op hun beurt grote belangstelling voor astronomische 

boeken en naturalia. Zo ontstond een uitwisseling van kennis en diensten die vijfentwintig 

jaar lang zou worden voortgezet. Hun gedeelde herkomst zal bevorderlijk geweest zijn voor 

deze duurzame betrekking, maar bleek niet altijd een rol van betekenis te spelen. Op Kaap de 

Goede Hoop waren namelijk enkele VOC-gezaghebbers rond 1685 bereid om een groep 

Franse jezuïeten aan wal astronomisch onderzoek te laten doen, in ruil voor geografische 

metingen. Op basis van deze momenten van samenwerking en uitwisseling van kennis is door 

Davids geconcludeerd dat betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren bevorderlijk waren 

voor de circulatie van kennis. Hun relatie was bijzonder, omdat ondertussen in de Republiek 

jezuïeten onder vuur werden genomen vanwege vermeende godslasterlijke praktijken. Ik 

veronderstelde daarom dat de groeiende ophef die in de eerste decennia van de achttiende 

eeuw in de Republiek ontstond over de activiteiten van de jezuïeten, mogelijk van invloed 

was op de betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren overzee.  

Uit mijn onderzoek naar betrekkingen tussen jezuïeten en VOC-dienaren tussen circa 

1680 en 1710 komt echter naar voren dat vooral individuele en politieke belangen een rol 

speelden. Zo bestonden grote verschillen in de bereidheid van gouverneurs, raden en andere 

VOC-gezaghebbers om medewerking te verlenen. Ondanks de verboden ten aanzien van het 

vervoeren en aan wal laten gaan van Portugese missionarissen in Cochin en op Ceylon, waren 

enkele VOC-gezaghebbers hier aanvankelijk bereid geweest hulp aan te bieden aan de Zuid-

Nederlandse jezuïet Thomas. Na enig beraad werd de jezuïet toch verboden aan wal te komen 
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en op een VOC-schip verder te reizen. In deze VOC-vestigingen waren namelijk grote 

katholieke gemeenschappen aanwezig, waardoor jezuïeten als een bedreiging werden gezien. 

Aan Kaap de Goede Hoop bestond een dergelijke machtsstrijd niet. De vriendschappelijke 

relatie die rond 1685 bestaan had tussen VOC-gezaghebbers en Franse jezuïeten werd hier 

enkele jaren later zelfs voortgezet ondanks de oorlog tussen Frankrijk en de Republiek. 

Jezuïeten die onder Portugese bescherming reisden kregen in Batavia geen toestemming om 

aan wal te gaan, maar kregen altijd de gelegenheid hun reis te vervolgen. Soms speelde hierbij 

de relatie met een Aziatische vorst een rol. De eerste Franse jezuïeten die in Batavia 

arriveerden werden ook nog vriendelijk ontvangen. Toen de Republiek en Frankrijk echter 

elkaars vijand werden, besloten de Nederlandse autoriteiten ter plekke om Franse jezuïeten 

die op doorreis waren als krijgsgevangenen naar de Republiek te vervoeren.  

De uitwisseling van kennis was eveneens onderhevig aan individuele en politieke 

belangen en vond op een veel incidentelere basis plaats dan de bevindingen van Davids doen 

vermoeden. Enkele VOC-gezaghebbers boden een jezuïet vervoer op een VOC-schip of 

verblijf in een handelspost aan, wanneer zij belangstelling hadden voor astronomische 

gegevens of geografische metingen. Dit was echter een individuele aangelegenheid, en met 

het verdwijnen van die personen verdween ook de samenwerking. Franse jezuïeten die de 

expertise en de instrumenten hadden voor het doen van waarnemingen, waren tijdens de 

oorlog tussen Frankrijk en de Republiek niet altijd in de gelegenheid om hiervan gebruik te 

maken.  

Het religieuze conflict dat in de Republiek bestond, speelde overzee echter slechts een 

bescheiden rol. Het beleid was in veel VOC-gebieden gericht op het inperken van de vrijheid 

van katholieke priesters. Zelfs was er wel eens sprake van mishandeling of uitbuiting van 

jezuïeten door scheepsoverheden. Als jezuïeten op doorreis aan wal wilden gaan in VOC-

gebieden, hulden zij zich dan ook soms in wereldse kleding. Toch konden jezuïeten van de 

Portugese missie in Batavia in alle gevallen hun functie als priester in enige mate uitoefenen. 

Dit leidde weliswaar tot verontwaardiging onder VOC-gezaghebbers, maar nooit tot een 

juridische vervolging. Brieven van missionarissen werden bovendien vaak zonder probleem 

met VOC-schepen meegegeven. De religieuze spanning was dus in de periode van 1680 tot 

1710 wel voelbaar in VOC-gebieden, maar ondergeschikt aan de individuele en vooral 

politieke belangen van het moment. Deze uitkomsten bieden hiermee dus een nuancering in 

tijd en ruimte van de tot nu toe geschetste relatie tussen jezuïeten en VOC-dienaren. 

 

De doorgifte van kennis en de rol van VOC-dienaren 

In drie perioden van dertig tot veertig jaar is onderzocht in welke mate VOC-dienaren een rol 

speelden in de logistiek van de jezuïeten die betrokken waren bij de kennisstroom van China 

naar Europa. De regelmatige verzending van kisten vol boeken en voorwerpen bood genoeg 

mogelijkheden voor een onderlinge uitwisseling van diensten voor kennis. De logistiek van de 

jezuïeten vond in grote mate plaats in Kanton en Macao. Hier verbleven vaak het hele jaar 

door VOC-dienaren, en arriveerden jaarlijks in sommige perioden net zoveel schepen van de 

VOC als van de Franse en Engelse compagnieën. Hoewel VOC-gezaghebbers ook in Kanton 

terughoudend waren in het vervoeren van Europeanen, namen zij wel vaak hun brieven mee 

naar Europa.  

Jezuïeten en VOC-dienaren werkten echter maar zelden met elkaar samen. De periode 

1685-1725 begon met een Nederlands gezantschap naar het hof in Peking. Tijdens hun 

verblijf in China voorzagen jezuïeten hen van informatie en zorgden VOC-dienaren op hun 

beurt voor de bezorging van brieven van de missionarissen. De Nederlanders hadden nog 

geen eigen factorij in Kanton, maar in Batavia hielpen enkele VOC-dienaren en predikanten 

tot circa 1717 met het versturen van brieven van jezuïeten in China naar de Nederlanden. 

Deze route via Nederlanders in Batavia en in de Republiek werd door zowel jezuïeten van de 
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Franse als van de Portugese missie, en ook door pauselijke missionarissen, gebruikt. Deze 

betrekkingen pasten dus in het beeld dat Davids schetste van de Jezuïetenorde en de VOC in 

de zeventiende eeuw. In deze periode correspondeerden enkele jezuïeten, waaronder de 

‘mathématiciens du roi’, met Franse geleerden en met Leibniz. Zij maakten het liefst gebruik 

van Franse schepen en hadden de Nederlandse route via Batavia niet nodig.  

In de periode 1725-1765 ontstonden correspondenties tussen jezuïeten in Peking en de 

secretarissen van de Franse en Russische academies en de Engelse Royal Society. In deze 

periode verbleven veel jezuïeten na hun verbanning uit China in 1732 in Macao totdat zij daar 

in 1762 gearresteerd werden door de Portugezen. VOC-dienaren verbleven vanaf 1729 in hun 

factorij in Kanton en vanaf ten minste 1741 het hele jaar door in Kanton en Macao. Toch was 

de samenwerking tussen jezuïeten en VOC-dienaren gering. Alleen D’Incarville en 

Hallerstein die kort in Kanton verbleven, waren op de hoogte van enkele bezigheden van de 

Nederlanders. VOC-dienaren hadden op hun beurt alleen belangstelling voor activiteiten van 

jezuïeten wanneer deze interessant waren voor de handel. Zo werd Hallerstein die vanuit 

Peking in 1753 een bezoek bracht aan Kanton, mede door de VOC betaald om bij de keizer te 

gaan onderhandelen over de handelsvoorwaarden. Ook trok rond 1760 het onderzoek naar het 

handelsproduct borax van jezuïeten in Macao de aandacht van de Nederlanders. Zelfs de 

neutrale positie van de VOC ten tijde van de Zevenjarige Oorlog leidde niet tot een toename 

in samenwerking tussen jezuïeten en VOC-dienaren in Kanton. De adviezen van zowel de 

pauselijke missionaris Cetti als de Franse geleerde Bertin om neutrale VOC-schepen te 

gebruiken voor briefverkeer en transport, werden niet aantoonbaar door jezuïeten gevolgd.  

In de periode 1765-1795 vond de vruchtbare correspondentie plaats tussen Franse 

jezuïeten in Peking en de Franse minister Henri-Léonard Bertin. In deze jaren leidde de 

procureur van de Franse missie in Kanton, Lefebvre, de kennisstroom van China naar Bertin 

in goede banen. VOC-dienaren Hemmingson en Van Braam verzamelden hier ondertussen 

boeken, curiosa, prenten en waarnemingen. Nog steeds vond echter nauwelijks samenwerking 

plaats tussen de jezuïeten en VOC-dienaren in Kanton. Wel waren VOC-dienaren op de 

hoogte van het clandestiene verblijf van Lefebvre in Kanton buiten de handelstijd. Zij leken 

echter de grote afwezigen in de kring van Lefebvre, die diners organiseerde voor Franse, 

Engelse, Zweedse en Chinese handelaren. De kisten vol curiosa die in zijn huis op verzending 

naar geïnteresseerden in Frankrijk wachtten, en waaraan Franse handelaren hun handen vol 

hadden, hebben noch Hemmingson noch Van Braam geïnspireerd tot samenwerking. Pas 

vanaf 1785 zochten zij contact met de Franse jezuïet De Grammont, en wisselden zij diensten 

en informatie met hem uit. De Grammont en Van Braam zetten deze samenwerking voort toen 

De Grammont terugkeerde naar Peking. Ten tijde van het Nederlandse gezantschap naar 

Peking in 1795 kregen zij echter van de keizer niet de mogelijkheid elkaar te treffen.  

Hoewel VOC-dienaren dus nauwelijks een rol speelden in de doorgifte van kennis van 

jezuïeten, waren handelaren van enkele andere Westerse naties wèl bereid om bij te dragen 

aan de doorgifte van deze kennis. Franse schepen bleven ondanks hun afnemend aantal het 

belangrijkste vervoermiddel voor de kennisuitwisseling tussen Franse jezuïeten en 

geïnteresseerden in Europa. Engelse schepen dienden vooral in de eerste decennia van de 

achttiende eeuw als vervoermiddel toen het aantal Engelse schepen nog klein was. Zweedse 

handelaren waren gedurende een periode ook betrokken bij de doorgifte van kennis van de 

jezuïeten. De driejaarlijkse karavaanroute tussen Peking en Moskou was gedurende een 

periode een betrouwbare route, maar verzendingen naar Russische geïnteresseerden 

vertoonden door conflicten tussen beide landen lange onderbrekingen. Schepen van de 

Oostende compagnie en de Pruisische compagnie ten slotte leverden tijdens hun korte bestaan 

ten minste een bijdrage aan de logistiek in het algemeen. 

In Frankrijk speelde de koninklijke academie een belangrijke rol in de verwerving van 

kennis over de wereld. Franse geïnteresseerden stonden dan ook in direct contact met Franse 
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handelaren en missionarissen overzee. Deze samenwerking was onderdeel van een territoriale 

uitbreiding van het Franse koninkrijk, waardoor een mondiale infrastructuur ontstond waarin 

informatie, personen en objecten gemakkelijk circuleerden. De medewerking die Engelse 

handelaren in Kanton verleenden aan het vervoeren van brieven en pakketten van jezuïeten, 

leek eveneens in direct verband te staan met de correspondenties die tussen jezuïeten en 

geleerden in Londen bestonden. Toen de Royal Society contact had met jezuïeten in Peking, 

werden Engelse schepen gebruikt voor de communicatie tussen China en Europa. Ook 

Engelse handelaren zelf zouden in Kanton nog rond 1764 interesse gehad hebben in de 

beantwoording van vragen van geleerden van de Royal Society.
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 Sindsdien leek de 

belangstelling voor China onder de secretarissen van de Royal Society echter verdwenen te 

zijn. Zweedse handelaren waren eveneens behulpzaam in de periode waarin geïnteresseerden 

in Stockholm vroegen naar Chinese kennis. De betrokkenheid van de academie van Sint 

Petersburg kon ten slotte bevorderlijk zijn voor de doorgifte van kennis over land. In de 

periode vlak nadat de academie van Sint Petersburg in 1725 werd opgericht, was er een tijd 

sprake van een regelmatige samenwerking tussen jezuïeten in Peking en Russische 

karavaanhandelaren. Wel bleef de route via Rusland vaak onbetrouwbaar, ondanks nauw 

contact tussen jezuïeten en de academie. Handelaren van landen met een nationaal 

wetenschappelijk instituut waren kortom bereid bij te dragen aan de doorgifte van kennis. 

Hier wordt in de conclusies van dit hoofdstuk diepr op ingegaan. 

 

Methoden van verwerving 

De manier waarop jezuïeten kennis verwierven, was afhankelijk van de Chinese houding van 

de autoriteiten en van individuele Chinezen. Gedurende de gehele periode kampten jezuïeten 

met de beperkte toegang die zij hadden tot kennis. In Peking hadden zij slechts toegang tot het 

hof en enkele tuinen, en kennis werd soms voor de buitenlanders geheim gehouden. Ook was 

het niet altijd gemakkelijk om Chinese boeken te verkrijgen, en was het verboden deze naar 

Europa te verschepen. Toch waren er gedurende de gehele periode zeker mogelijkheden om 

de begeerde kennis te verkrijgen.  

In de eerste decennia van de achttiende eeuw waren de omstandigheden in China voor 

de jezuïeten minder gunstig voor het doen van onderzoek dan zij hadden verwacht. De 

oprichting van de Franse missie vergde veel tijd, en de jezuïeten hadden hun handen vol aan 

het sussen van het conflict tussen keizer Kangxi en de paus. Toch werd veel kennis uit boeken 

gekopieerd en vertaald, soms in het geheim. Jezuïeten verwierven ook kennis terwijl zij in 

dienst waren van de keizer. Zo werden enkele van hen aangesteld om samen met Chinese 

geografen de uitbreiding van het Chinese rijk in kaart te brengen. Ook deelden Chinese 

christelijke porseleinmakers hun kennis met Dentrecolles.  

Het wantrouwen van de nieuwe keizer Yongzheng was nog groter dan dat van zijn 

vader, en mondde uit in verbanningen van de christenen naar de kust. Aan het hof bleef echter 

een kleine groep jezuïeten werkzaam, die kennis kon blijven verzamelen. Parrenin kon aan het 

hof zelfs meer kennis verzamelen dan voorheen. Ook andere jezuïeten aan het hof wisten 

kennis te verwerven. Hoewel Chinese astronomen en geneesheren aan het hof zich vaak 

weinig coöperatief opstelden, was een broer van de keizer heel behulpzaam. Hij waardeerde 

de expertise van de jezuïeten en verschafte hen daarom toegang tot Chinese kaarten. Nieuwe 

Chinese veroveringen leidden in de tweede helft van de achttiende eeuw bovendien tot nieuwe 

geografische kennis, op basis waarvan door jezuïeten en Chinezen opnieuw kaarten 

vervaardigd werden. Hoewel kennis van de natuurhistorie door de beperkte bewegingsvrijheid 

moeilijk te verwerven was, werd een plantenverzameling aangelegd wanneer de keizer 

afwezig was. Dit veldwerk werd ook wel gecombineerd met missiewerk op het platteland. 
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Kennis van technieken werd vaak geheim gehouden, maar werd in de hofateliers wel met de 

jezuïeten gedeeld. Chinezen waren soms bereid jezuïeten belangeloos deelgenoot te maken 

van hun werkwijze. Vaker werd voor het delen van kennis een geschenk of geld gevraagd. De 

jezuïeten werkten ook vaak samen met christelijke Chinezen, die graag hun hulp boden aan 

hun geloofsgenoten.  

Volgens Osterhammel was de beperking van de vrijheid van de jezuïeten in China van 

invloed op het type kennis dat verworven werd. Hij meende dat de jezuïeten die zich ten tijde 

van de christenvervolgingen vrijwel alleen nog in Peking mochten bewegen, minder goed in 

staat waren geweest om persoonlijke waarnemingen vast te leggen, en daarom vaker Chinese 

originelen verzamelden. Uit dit onderzoek blijkt daarentegen dat de jezuïeten weliswaar 

alleen aan het hof enige bewegingsvrijheid hadden, maar dat zij gedurende de gehele 

achttiende eeuw hier op grote schaal waarnemingen deden, bijvoorbeeld op het gebied van 

astronomie en techniek. Gedurende de gehele periode waren zij in staat om waarnemingen te 

verzamelen en hadden zij toegang tot Chinese kennis uit boeken, van experts en in winkels. 

De beperkingen hadden evenmin veel gevolgen voor de hoeveelheid kennis die verworven 

werd. Alleen het botanische veldwerk had te lijden onder de beperkingen in de 

bewegingsvrijheid van de jezuïeten. Deze uitkomsten weerspreken dus grotendeels de 

veronderstelling dat de verzameling van kennis veranderde door de verslechterende 

betrekkingen tussen Chinese autoriteiten en Europeanen.  

VOC-dienaren die in Kanton en Macao verbleven, vonden veel moeilijker toegang tot 

Chinese kennis. VOC-dienaren konden weliswaar in de winkels eenvoudig voorwerpen en 

prenten aanschaffen, maar de mogelijkheden voor verwerving waren verder beperkt tot een 

voor Europeanen aangewezen gedeelte van de stad. Wel waren gedurende de achttiende eeuw 

verscheidene Chinezen bereid om de Nederlanders te assisteren. Hemmingson en Van Braam 

werkten vaak samen met Chinese handelaren, schilders en zelfs een Chinese priester. 

Hemmingson kreeg waarschijnlijk ook hulp van zijn Chinese gezin dat in zijn huis in Macao 

woonde. Certon nam zelfs zijn Chinese bediende eens mee tijdens een korte terugkeer naar de 

Republiek. VOC-dienaren in Kanton ondervonden dus net als de jezuïeten aan het hof niet 

altijd hinder van het strenge Chinese beleid ten aanzien van de bewegingsvrijheid van  

buitenlanders. Alleen aan het hof merkten de Nederlanders tijdens het laatste gezantschap dat 

hun vrijheid verminderd was ten opzichte van het gezantschap dat honderd jaar eerder had 

plaatsgevonden. Chinezen stelden zich hierbij ondanks de veranderende positie van jezuïeten 

en VOC-dienaren de gehele periode behulpzaam op.  

 

Contact met Europese geïnteresseerden 

Sinds de komst van de eerste Franse jezuïeten in China, die als ‘mathématiciens du roi’ in 

nauw contact stonden met geleerden van de koninklijke academie van Parijs, kregen meer 

jezuïeten in China contact met leden van de Republiek der Letteren. Door de grote 

betrokkenheid van Leibniz bij hun werkzaamheden, ontstond tijdelijk een uitgebreid netwerk 

waaraan geïnteresseerden, Franse en Poolse jezuïeten, diplomaten en zelfs VOC-dienaren 

deelnamen. Deze contacten moesten bijdragen aan de door Leibniz gedroomde grootschalige 

kennisuitwisseling tussen China en Europa. Leibniz was al jaren een bekende van Franse 

jezuïeten in Parijs en had in Rome met de Italiaanse jezuïet Grimaldi over China gesproken. 

De geleerde en de jezuïeten begonnen dan ook een kennisuitwisseling. Leibniz 

correspondeerde ook met VOC-bewindhebber Witsen. Deze bezat een grote kennis van 

‘Tartarije’ en correspondeerde met enkele geleerden die deel uitmaakten van het netwerk van 

Leibniz, waaronder zijn vriend de geleerde Gisbert Cuper. Witsen had toegang tot de kennis 

over China via zijn contact met Nederlanders in Batavia. Toch richtte Leibniz zich niet vaak 

tot Witsen, die hem juist had kunnen helpen met de verwezenlijking van zijn droom. Een 
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verschil in aanzien tussen jezuïeten en Witsen zal hiervan de oorzaak geweest zijn, waarover 

straks meer gezegd wordt. 

Na deze veelbelovende periode van contacten met de koninklijke academie en Leibniz 

trad tijdelijk een stilte in. In tegenstelling tot hun voorgangers, de ‘mathématiciens du roi’, 

correspondeerden Dentrecolles en Parrenin lange tijd alleen met ordegenoten in Frankrijk, en 

verzamelden zij minder kennis dan voorheen. Florence Hsia zocht de oorzaak met name in de 

verdwenen betrokkenheid van de secretaris van de koninklijke academie De Fontenelle, en 

beschouwde de relatie tussen de Franse jezuïeten en deze academie als beëindigd. Op de lange 

termijn was hier echter geenszins sprake van. Na de dood van keizer Kangxi zocht Parrenin 

opnieuw contact met de koninklijke academie. De correspondentie die zich vervolgens vanaf 

1728 tussen Parrenin en de nieuwe secretaris van de academie De Mairan ontspon, was het 

begin van een intensieve uitwisseling met de academie.  

Sindsdien namen de contacten tussen jezuïeten en geïnteresseerden alleen maar toe. 

Gaubil en D’Incarville hadden zich al voor hun vertrek naar China laten instrueren door 

respectievelijk enkele astronomen en chemici. Toen de belangstelling van deze astronomen 

voor het werk van Gaubil gering bleek, sloot hij zich moeiteloos aan bij de correspondentie 

tussen Parrenin en de secretaris De Mairan. D’Incarville correspondeerde sinds zijn aankomst 

in China in 1742 met zijn leermeesters en de botanicus Bernard de Jussieu. Hallerstein van de 

Portugese missie onderhield in dezelfde periode contact met Portugese geleerden die lid 

waren van de Royal Society en de academie van Sint Petersburg. Doordat deze jezuïeten van 

de Portugese en de Franse missie in Peking samen gingen werken, groeiden deze contacten 

vanaf circa 1738 uit tot één netwerk. Hiertoe behoorden leden van de koninklijke academie 

zoals de astronoom Delisle, de Royal Society en de academie van Sint Petersburg. In de ogen 

van de Franse jezuïeten was het bovendien vanzelfsprekend dat de Franse en Engelse 

geleerden waarmee zij correspondeerden ook met elkaar de opgestuurde kennis uitwisselden. 

Aan dit netwerk nam zelfs enige tijd de Beierse jonkvrouw Von Fuller-Wellenburg deel, die 

met enkele Duitse jezuïeten in Peking correspondeerde over het missiewerk. Een kwadrant dat 

zij naar de missie in Tonkin stuurde, kwam dankzij de contacten die jezuïeten hadden met de 

gouvernante en Delisle, uiteindelijk in het observatorium van Peking terecht. Al deze 

contacten droegen bij aan een soepele circulatie van brieven en traktaten tussen zowel China 

en Europa als binnen de Republiek der Letteren.  

Toen de Franse minister Bertin in 1765 zijn correspondentie begon met twee Chinese 

jezuïeten, wendden ook de Franse jezuïeten Amiot en Cibot zich tot deze Franse 

beschermheer en geldschieter. Hun contact met leden van de Royal Society en de academie 

van Sint Petersburg maakte plaats voor het ongekend diverse netwerk rondom Bertin, dat 

onder meer bestond uit geleerden van academies, ingenieurs, fabrieksdirecteuren en 

bestuurders.  

Jezuïeten in China onderhielden kortom steeds meer contact met geïnteresseerden in 

Europa. Contacten werden hierbij vaak al in Europa gelegd, en correspondenties werden vaak 

geïnitieerd door de Franse, Engelse en Russische secretarissen van de academies. Wanneer 

jezuïeten vanuit China inhaakten op een bestaande briefwisseling, maakten geïnteresseerden 

hiervan meteen gebruik. In de aanloop naar de ontbinding van de Orde werd een vermindering 

verwacht van contacten met geïnteresseerden, maar hiervan was dus geenszins sprake.  

VOC-bewindhebber Witsen had als kenner van het Verre Oosten en als lid van de 

Royal Society contact met verschillende geïnteresseerden, maar had vooral met zijn vriend 

Cuper een sterke band. De VOC-dienaren Hemmingson en Certon verzamelden vooral kennis 

voor hun vriend en verzamelaar Royer en de stadhouder. Van Braam was daarentegen lid van 

enkele genootschappen, en had dan ook contact met enkele geleerden in de Republiek en later 

in de Verenigde Staten. Hemmingson begaf zich in oranjegezinde kringen, terwijl Van Braam 

zich bewoog in revolutionaire patriotse kringen, waardoor zij niet deelnamen aan elkaars 
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netwerk of hun krachten bundelden bij het verzamelen van kennis. In de contacten van de 

VOC-dienaren speelden politieke belangen dus ook een rol. Hierin verschilden zij nogal van 

de jezuïeten, die contact onderhielden met geïnteresseerden en ordegenoten van verschillende 

nationaliteiten.  

 

Vragen en antwoorden 

In de briefwisselingen die de jezuïeten voerden met geïnteresseerden, werden gedurende de 

gehele periode structureel vragen gesteld en antwoorden geformuleerd.  

Dit verschijnsel ontstond toen de koninklijke academie van Parijs een vragenlijst 

samenstelde voor een groep Franse jezuïeten, en Leibniz enkele jaren later eveneens een 

uitgebreide lijst opstelde. Hij noemde zichzelf een ‘informatiebalie’ en werd het doorgeefluik 

van vragenlijstjes die andere geïnteresseerden, onder wie ook jezuïeten, aan de jezuïeten in 

China richtten. In korte tijd was het vragenlijstje een vast verschijnsel geworden in de 

correspondentie met jezuïeten in China. Het beantwoorden van de vragen verliep aanvankelijk 

nog niet goed. Vragen werden maar ten dele, en soms met een grote vertraging, beantwoord. 

In deze periode was VOC-bewindhebber Witsen juist een spilfiguur in de beantwoording van 

vragen. Hij verzocht jezuïeten en andere VOC-dienaren om Chinese boeken op te sturen. Zijn 

kennissen in Batavia bezorgden hem zelfs eerder de ontcijfering van een oude Chinese tekst 

dan de jezuïeten die met Leibniz correspondeerden. Leibniz maakte echter geen gebruik van 

dit efficiënte kanaal voor de uitwisseling van kennis. 

Toen de jezuïeten even geen contact hadden met geïnteresseerden, werden er uiteraard 

evenmin vragen beantwoord. Toch werd in deze periode kennis verzameld waar vraag naar 

was in vragenlijsten. Deze kennis werd later in invloedrijke publicaties opgenomen en kan 

daarom beschouwd worden als een vertraagde reactie op de vragenlijsten. In de 

correspondentie tussen Parrenin en de nieuwe secretaris De Mairan werden vervolgens alsnog 

vragen direct van antwoorden voorzien.  

Gaubil nam de beantwoording van de vragen van De Mairan vervolgens over. In deze 

periode was ook D’Incarville vol ijver in de weer met de vragen die de botanicus Bernard De 

Jussieu en de chemici hem gesteld hadden. Hij ontving bovendien als eerste jezuïet hiervoor 

een financiële bijdrage van de Franse staat. De Franse jezuïeten wachtten beoordelingen af 

van antwoorden, verzochten om nieuwe vragen, en wezen onbeantwoordbare vragen af. Ook 

Hallerstein leverde hieraan een bijdrage ofschoon dit door zijn superieuren werd ingeperkt. 

De beantwoording van vragen door de drie jezuïeten werd zelfs uitgebreid toen tijdelijk één 

netwerk ontstond van Franse geleerden, en de secretarissen van de Royal Society en de 

Russische academie. In deze periode vond een beantwoording van de vragen plaats die snel en 

nauwkeurig was. In de uitwisseling van astronomische observaties haperde het verschijnsel 

daarentegen. De vraag naar astronomische observaties was onder Parijse astronomen lange 

tijd afwezig. Toen hiervoor onder hen opnieuw belangstelling ontstond, werd Gaubil echter 

teveel opgeslokt door missiewerk om nog aan deze vraag gehoor te geven. Op het moment dat 

rond 1754 alsnog een klein observatorium werd opgericht, hadden de jezuïeten inmiddels niet 

meer de expertise of de tijd om astronomische waarnemingen te doen. 

De jezuïeten die correspondent waren van Bertin werden het meest intensief 

ondervraagd. De twee Chinese jezuïeten Ko en Yang waren hierbij de eerste Chinezen die 

actief werden ingezet in de kennisuitwisseling tussen China en Europa. Zij werden in 

Frankrijk onderwezen en kregen uitgebreide instructies mee toen zij terugkeerden naar China. 

Hier was sprake van een intercultureel project zoals Leibniz het waarschijnlijk graag had 

gezien. Via Bertin werden vervolgens ook vragen gesteld door andere geïnteresseerden, 

waaronder Franse ingenieurs. Zij gaven soms aanvullende instructies met betrekking op de 

wijze waarop kennis vervoerd diende te worden, en pasten de vragen jaarlijks aan. De 
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Chinese en enkele Franse jezuïeten hielpen elkaar met de beantwoording, en volgden veelal 

precies de vragen.  

De vraag naar kennis gaf kortom de verwerving ervan in grote mate vorm. Verwerving 

leek zelfs in eerste instantie plaats te vinden als antwoord op de vraag van geïnteresseerden. 

Het belang van de organisatie was hieraan ondergeschikt. De Europese vraag kon hierdoor 

van grotere invloed zijn op de kennisstroom dan de positie van de jezuïeten in China. Een 

voorbeeld hiervan is, dat enkele Franse geïnteresseerden liever Chinese originelen ontvingen 

dan persoonlijke waarnemingen van jezuïeten. Jezuïeten die Chinese werken verzamelden, 

vervulden dus een behoefte van geïnteresseerden. Volgens Osterhammel werden Chinese 

boeken verzameld omdat de jezuïeten belemmerd werden in hun vrijheid, en daardoor niet 

langer in staat waren om zelf waarnemingen vast te leggen. Zijn bewering kan dus in twijfel 

worden getrokken. Van een duidelijke afname van eigen waarnemingen was overigens zoals 

gezegd geen sprake. De afgenomen behoefte aan persoonlijke waarnemingen van jezuïeten 

was overigens opvallend. Empirische kennis werd door de natuurvorsers die op expeditie 

gingen juist steeds belangrijker gevonden. Zo werd het veldwerk onder hen geprefereerd 

boven onderzoek van de filosofen die niet uit hun ‘leunstoel’ kwamen.
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In de betrekkingen tussen VOC-dienaren en geïnteresseerden was sprake van een 

bescheiden en persoonlijke beantwoording van vragen. Hemmingson voldeed alleen aan de 

verzoeken van zijn vriend Royer, en Certon bood zijn Chinese bediende aan om in Den Haag 

vragen van Royer te beantwoorden. Vanaf deze periode werden vaker Chinezen door VOC-

dienaren meegenomen, maar deze ‘levende woordenboeken’ werden slechts incidenteel 

benaderd voor de uitwisseling van kennis. Toch was het niet zo dat er geen belangstelling 

voor China bestond onder Nederlandse geïnteresseerden. De Universiteit van Leiden en het 

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen stuurden vragenlijsten op naar de 

handelsposten van de VOC, waaronder Kanton. VOC-dienaren achtten zichzelf echter niet in 

staat deze vragenlijsten te beantwoorden, omdat zij slechts een beperkte bewegingsvrijheid 

genoten in Kanton. Hemmingson en Van Braam, en de jezuïeten die enige tijd in Kanton en 

Macao verbleven, waren zoals we zagen echter wel degelijk in staat geweest om prenten, 

naturalia en curiosa te verzamelen. De meeste VOC-dienaren hadden er kennelijk geen belang 

bij om naast hun handelswerkzaamheden betrokken te zijn bij de kennisstroom van China 

naar Europa. De lijst van het Bataviase genootschap vond bij Hemmingson, Certon en Van 

Braam evenmin veel gehoor. Alleen Van Braam verdiepte zich grondig in het verzamelen van 

kennis en leek hierbij bewust in te spelen op de vraag vanuit het Bataviaasch Genootschap. 

Zij hadden dan ook een gedeelde belangstelling voor landbouw waardoor als het ware indirect 

de vragen van het genootschap toch beantwoord werden.  

 

De reputatie  

Leibniz had veel waardering voor de informatieve brieven die de jezuïeten in China hem 

toestuurden. VOC-bewindhebber Witsen nam daarentegen ondanks zijn kennis van China en 

zijn contact met andere leden van de Republiek der Letteren een minder belangrijke rol in het 

netwerk van Leibniz in. Ook maakte Leibniz geen gebruik van de contacten die Witsen had in 

Batavia om kennis over China te verzamelen. Witsen werd vaak niet eens bij naam genoemd 

in brieven van Leibniz waarin zijn kennis ter sprake kwam, en leek dus minder aanzien te 

genieten dan de jezuïeten. 

 Het werk van de ‘mathématiciens du roi’ werd niet alleen door Leibniz maar in een 

later stadium ook door andere geïnteresseerden gewaardeerd. Ook de traktaten van 

Dentrecolles en Parrenin oogstten veel lof. Toch was Gaubil bezorgd over de ophef die over 

de Jezuïetenorde bestond in Frankrijk en de afgenomen belangstelling onder Parijse 
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astronomen. Ook was hij onzeker over de kwaliteit van de Franse waarnemingen, die volgens 

hem onderdeed voor die van de jezuïeten van de Portugese missie. Zijn bezorgdheid bleek 

echter onterecht, aangezien veel waarnemingen van Franse jezuïeten direct door 

geïnteresseerden werden gepubliceerd. Deze astronomische observaties kregen bovendien van 

sommige astronomen juist een betere beoordeling dan die van jezuïeten van de Portugese 

missie.  

In de correspondentie met de Franse minister Bertin was de toon van enkele Franse 

jezuïeten soms bescheiden. Deze briefwisseling vond dan ook plaats in de periode waarin de 

jezuïeten uit Frankrijk verdreven waren, en onder geïnteresseerden een discussie bestond over 

de kwaliteit van sommige traktaten van jezuïeten. Ondanks meningsverschillen tussen 

geïnteresseerden werd het werk van de jezuïeten echter doorgaans nog steeds goed ontvangen. 

Ook publiceerden geleerden hun waarnemingen nog steeds direct in Franse geleerde 

periodieken en verwerkten zij ook oudere observaties van jezuïeten in hun traktaten. We 

zagen ook dat geïnteresseerden hun correspondentie met jezuïeten zelf in gang zetten en hen 

zelfs inwijdden in hun vakgebied. Deze jezuïeten behielden dus de gehele achttiende eeuw 

een goede reputatie.  

De VOC-dienaren speelden in de Republiek der Letteren een minder belangrijke rol. 

Hemmingson en Certon hoopten met hun bijdrage aan de kennisstroom vooral bij enkele 

hooggeplaatste heren hun aanzien te verbeteren, maar bleven daarmee buiten de geleerde 

wereld. Van Braam maakte daarentegen actief deel uit van deze gemeenschap en genoot 

onder Nederlandse geleerden zeker aanzien. Hij werd in de Verenigde Staten echter nooit als 

een geleerde beschouwd. In het voorwoord van zijn reisverslag over China werd namelijk zijn 

commerciële achtergrond benadrukt, in plaats van zijn geleerdheid. Ook leek Van Braam zich 

inmiddels vooral tot bestuurders te richten, en minder tot geleerden. Zo bestond de 

correspondentie met Benjamin Franklin uit één nederige brief van de zijde van Van Braam, en 

had hij zijn reisverslag opgedragen aan president George Washington. Dit wekt de suggestie 

dat zijn betrokkenheid bij de kennisstroom in de Verenigde Staten vooral tot doel had zijn 

aanzien in bestuurlijke kringen te vergroten, zoals ook het geval was bij Hemmingson en 

Certon. Toch werden Van Braam’s Chinese curiosa in het museum van de natuurvorser Peale 

tentoongesteld. De uitgever van het reisverslag van Van Braam prees bovendien in het 

voorwoord de empirische methode die Van Braam in China had gebruikt. De persoonlijke 

waarnemingen van de VOC-dienaar werden dus niet minderwaardig gevonden, zoals soms het 

geval was geweest bij die van enkele jezuïeten. Het aanzien van Van Braam had kortom 

meerdere gezichten. 

 

Conclusies 

 

Door het bestuderen en vergelijken van betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren hadden 

met Chinezen, met elkaar en met geïnteresseerden, is een beeld verkregen van hun rol op de 

lange termijn in de kennisstroom van China naar Europa. Er zijn opvallende overeenkomsten 

gevonden, maar ook grote verschillen, die nieuwe perspectieven bieden op deze  

kennisstroom.  

 

Uitwisseling van kennis tussen China en Europa: wederkerigheid en verscheidenheid 

 

Chinese goederen en ideeën waren zeer in trek onder de Europese elite, en in de achttiende 

eeuw nam onder geïnteresseerden de belangstelling voor China alleen maar toe. In de hier 

bestudeerde kennisstroom van China naar Europa bleek een voortdurende belangstelling te 

bestaan voor elkaars kennis van met name technieken. Deze uitkomst sluit aan bij de 
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opvattingen van Hobson, Berg en Waley-Cohen, die menen dat tot circa 1800 technische 

kennis op grote schaal werd uitgewisseld tussen China en het Westen.  

In China leden veel jezuïeten onder de vervolgingen, maar merkten zij hier aan het hof 

weinig van. De keizers behielden hun belangstelling voor bepaalde soorten expertise, 

waaronder de technische bagage van deze jezuïeten. De voortdurende medewerking die 

Chinezen boden, was bovendien een teken van hun bereidheid om de kennisverzameling te 

bevorderen. Wel werden soms technieken door hen geheim gehouden. De uitwisseling van 

kennis had dus niet op zo’n grote schaal kunnen plaatsvinden zonder de bereidheid van 

sommige Chinezen om kennis te delen. De uitwisseling die volgens bovengenoemde historici 

op een gelijkwaardige basis plaatsvond, was dus niet altijd vanzelfsprekend. Behulpzame 

Chinezen behoorden bovendien vaak tot een aparte groep binnen de Chinese samenleving. 

Veel van de behulpzame Chinezen waren net als de jezuïeten katholiek. Bovendien waren 

Chinezen rondom Kanton eveneens georiënteerd op het Westen. Europeanen hadden dus vaak 

een wederkerige relatie met Chinezen die niet alleen een belangstelling hadden voor het 

Westen, maar zich ook enigszins hadden aangepast aan Westerse ideeën. Vanuit het 

perspectief van de Chinezen behoorden deze ‘Westerse’ Chinezen soms bijna tot een andere 

soort. Zo beweerde een tegenstander van het christendom in zijn boek over de stad Macao dat 

Chinezen alleen christen werden als zij er al als Europeanen bij liepen of als zij vaak de 

huizen van de Europese handelaren bezochten.
1382

 De kennisstroom had mogelijk een minder 

grote omvang gehad, als deze ‘geassimileerde Chinezen’ niet hadden bestaan.
1383

  

In dit onderzoek maakten we bovendien kennis met een bijzondere groep van deze 

geassimileerde Chinezen: de overzeese Chinezen. VOC-dienaren richtten zich tot Chinezen in 

Batavia voor boeken en vertalingen. Verder waren er de overzeese Chinezen die in de tweede 

helft van de achttiende eeuw tijdelijk in Europa vertoefden. Het merendeel van hen was 

geletterd en werd opgeleid tot priester. Enkelen kwamen als bediende mee met een handelaar, 

en waren maar een enkele keer geschikt als informatiebron. Al eerder hadden enkele 

Chinezen in Europa met geleerden samengewerkt, zoals Michael Shen Fuzong die met de 

jezuïet Couplet rond 1683 een rondreis maakte. De Chinese geestelijken die in dit onderzoek 

een rol speelden, traden vooral na hun terugkeer naar China op als vraagbaak. Ko en Yang 

waren zodoende betrokken bij de doorgifte van kennis tussen China en Frankrijk en Carolus 

Wang hielp VOC-dienaren met de doorgifte van kennis aan Nederlandse geïnteresseerden. Zij 

waren hiermee niet de ‘levende woordenboeken’ die Leibniz graag in Europa had zien 

rondlopen, maar wel een informatiebron op lange afstand. De bediende van VOC-dienaar 

Certon, Tan Assoy, trad overigens wèl in zekere zin op als levend woordenboek in de 

Republiek, maar kon zijn diensten maar kort aanbieden. Deze observaties tonen aan dat de 

uitwisseling van kennis tussen China en Europa weliswaar een wederkerig proces was, maar 

dat hierin Europeanen de hoofdrol speelden. 

In Europa was de belangstelling voor China duidelijk veel groter. Gedurende de gehele 

periode bestonden immers vragenlijsten en correspondenties, waarin technische kennis een 

terugkerend onderwerp vormde. Wel speelde deze belangstelling, in dit onderzoek naar 

netwerken van Europese geïnteresseerden, zich vooral af in een relatief kleine groep van 

geletterde Europeanen. Geleidelijk ontstonden er verschillen in belangstelling tussen 

Europese landen. De verzameling van allerlei soorten praktische kennis bleek aan het einde 

van de achttiende eeuw vooral nog een Franse aangelegenheid waar Franse geïnteresseerden 

en handelaren bij betrokken waren. Er werden geen brieven en pakketten meer naar 
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geïnteresseerden in Londen gestuurd, en Engelse handelaren in Kanton speelden evenmin nog 

een rol in de werkzaamheden van de jezuïeten. De interesse voor China leek dus onder 

Engelse geleerden verdwenen te zijn. Dit wordt mooi geïllustreerd door de motieven achter 

het Engelse gezantschap van Macartney. De gezanten meenden niet alleen dat de Chinese 

samenleving in verval was, maar ook dat zij gebaat zou zijn bij de Engelse superieure 

technologie.
1384

 In de Republiek leek evenmin nog veel belangstelling voor kennis over China 

te bestaan. Hier wordt in deze sectie een verklaring voor aangereikt.  

 

De neergang van de ‘overzeese organisatie’ als vehikel van kennis  

 

In China waren in de eerste decennia van de onderzoeksperiode zowel jezuïeten als VOC-

dienaren aanwezig, die kennis over China naar Europese geïnteresseerden opstuurden. Zowel 

de Orde als de Compagnie hadden hier toen nog een sterke positie. Er bestond dus nog een 

nauwe relatie tussen deze ‘overzeese organisaties’ en de kennisstroom van China naar Europa, 

wat past bij het beeld dat door Harris, Cook en Davids geschetst is van de Jezuïetenorde en de 

VOC.  

Vervolgens nam de rol van beide overzeese organisaties in de kennisstroom echter af. 

De positie van de Orde en de Compagnie verzwakte immers, terwijl de kennisstroom juist 

opbloeide. Ondanks de verbanning en de christenvervolgingen nam vervolgens de 

betrokkenheid van de jezuïeten bij de verzameling van kennis alleen maar toe. De groeiende 

afkeer van jezuïeten onder geïnteresseerden in Europa was evenmin merkbaar in de 

kennisstroom. Terwijl jezuïeten hun werk steeds minder zelf publiceerden, namen 

geïnteresseerden in de tweede helft van de achttiende eeuw deze taak op zich. De meest 

grootschalige kennisstroom vond zelfs plaats nadat de jezuïeten in Frankrijk verdreven waren 

en de Orde opgeheven was. De jezuïeten die toen als ‘ex-jezuïet’ hun onderzoek voortzetten, 

hadden de missie ook kunnen verlaten. Zij kozen er daarentegen voor om te werken voor hun 

beschermheer en geldschieter Bertin, en kozen daarmee voor het behoud van hun relatie met 

geïnteresseerden. De VOC kampte ondertussen met concurrentie en VOC-gezaghebbers 

verloren in de laatste decennia van de achttiende eeuw hun greep op de compagniesdienaren 

in China. Het was dan ook waarschijnlijk geen toeval dat VOC-dienaren de meeste kennis 

verzamelden in de periode waarin hun organisatie net als de Jezuïetenorde verzwakte.  

De opkomst van de kennisstroom van China naar Europa was grotendeels mogelijk 

gemaakt door de Jezuïetenorde en de VOC. In de loop van de achttiende eeuw was de 

‘overzeese organisatie’ in deze kennisstroom echter niet langer toonaangevend als vehikel van 

kennis. Er was ten tijde van de verslechterende posities van de Jezuïetenorde en de VOC in de 

kennisstroom van China naar Europa dus niet langer sprake van een nauw verband tussen 

overzeese organisaties en kennisverzameling. De standpunten van Harris en Davids zijn dan 

ook niet toepasbaar op de stroom van Chinese kennis die vanaf circa 1700 plaatsvond. 

Het belang van de organisatie speelde voor de jezuïeten op de achtergrond wel altijd 

een rol. Zo ontbrak het de jezuïeten buiten het missiewerk vaak aan tijd om ook nog 

verzamelingen aan te leggen of boeken te vertalen. Ook worstelden sommigen met de vraag 

of het doen van onderzoek voor geïnteresseerden wel voldoende het belang van de organisatie 

diende. Zo hebben we gezien dat onder jezuïeten rond 1771 grote onenigheid bestond over de 

betrokkenheid van Franse jezuïeten in Kanton bij de doorgifte van kennis naar Europa. Naar 

aanleiding van de nauwe contacten die Lefebvre had met de handelaren in Kanton, werd 

gevreesd voor een zelfde schandaal als dat de jezuïet Lavalette had veroorzaakt met zijn 

suikerimperium in West-Indië. Daardoor was het aanzien van de Orde in Frankrijk immers in 

een neerwaartse spiraal geraakt.  
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De opkomst van ‘overzeese netwerken’ 

 

De betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren hadden met geïnteresseerden, drukten in 

toenemende mate hun stempel op de kennisstroom. In deze periode namen de ‘overzeese 

netwerken’ als het ware geleidelijk de rol over die de Jezuïetenorde en de VOC als ‘overzeese 

organisaties’ eerder hadden gespeeld. Deze netwerken hadden enkele eigenschappen, die 

karakteristiek waren voor de kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680-1795.  

 

Drie fasen van ontwikkeling 

Ik heb drie fasen kunnen onderscheiden waarin overzeese netwerken zich ontwikkelden tot 

netwerken waarin kennis van China naar Europa stroomde. De verzameling van kennis kreeg 

rond 1685 een impuls door de vragenlijsten die de koninklijke academie van Parijs en Leibniz 

aan de jezuïeten in China stuurden. Zo ontstonden de eerste netwerken van jezuïeten, VOC-

dienaren en geïnteresseerden. In deze eerste periode waren ook de Franse jezuïeten 

Dentrecolles en Parrenin actief, die in China echter niet altijd hun tijd konden besteden aan 

het doen van onderzoek. In de tweede fase kwamen overzeese netwerken tot bloei. Vanaf 

circa 1725 breidden de overzeese netwerken zich uit, en onderhielden enkele jezuïeten zelfs 

correspondenties met de secretaris van verschillende nationale academies. De grootste 

intensiteit werd bereikt tijdens de derde fase, toen de Franse minister Bertin in 1765 een 

correspondentie begon met de twee Chinese priesters Ko en Yang en Franse jezuïeten zich 

hierbij aansloten. Tijdens deze ongekend grootschalige kennisverzameling voor de Franse 

staat, verzamelden ook de VOC-dienaren Hemmingson, Certon en Van Braam kennis over 

China, onder andere om hun politieke medestanders te behagen. In deze laatste periode 

ontstonden netwerken dus meer langs nationale lijnen. 

Deze ontwikkeling van opkomst, bloei en nationalisatie van overzeese netwerken was 

met name kenmerkend voor de jezuïeten. VOC-dienaren in Batavia namen in de eerste fase 

weliswaar nog actief deel aan een netwerk van geïnteresseerden in Batavia en de Republiek, 

maar behoorden in de tweede fase tot geen enkel netwerk. In de laatste fase waren enkele 

VOC-dienaren in China onderdeel van een persoonlijk netwerk van geïnteresseerden. De 

ontwikkeling van deze netwerken verliep dus grilliger dan die van de jezuïeten. 

De overzeese netwerken waren weliswaar bevorderlijk voor de circulatie van Chinese 

kennis, maar boden geen garantie voor een soepel verloop. Het kwam regelmatig voor dat 

kennis opnieuw ‘ontdekt’ werd door geïnteresseerden. Opgestuurde kennis werd op de lange 

termijn vergeten in de Republiek der Letteren, of verdween. Zo leek Bertin niet op de hoogte 

te zijn van het feit dat D’Incarville eerder al werktuigen had beschreven voor de Franse 

functionaris De Marchault. Van Braam leek niet bekend te zijn met de Chinese zeilwagen, 

terwijl hierover al eens was geschreven door geleerden en het voertuig in atlassen werd 

afgebeeld. Ook bestudeerde Van Braam Chinese werktuigen die ongeveer op hetzelfde 

moment ook door enkele jezuïeten werden beschreven. De overzeese netwerken bestonden 

kennelijk zo afzonderlijk van elkaar, dat de circulatie van kennis over China zeker niet soepel 

verliep.  

 

Het vraag- en antwoordmechanisme als versterkende factor 

De beantwoording van vragen gebeurde op zo’n structurele wijze dat ik graag zou willen 

spreken van een ‘vraag- en antwoordmechanisme’, dat de kennisstroom van China naar 

Europa in grote mate vormgaf. Het vraag- en antwoordmechanisme ontwikkelde zich tussen 

1680 en 1795 tot een soepel verlopend fenomeen waarbij jezuïeten soms al in Europa werden 

getraind, en hun antwoorden zorgvuldig toespitsten op de veranderlijke wensen van 

geïnteresseerden. Deze inspanning diende niet langer het behoud van de Orde. Weliswaar had 

de missie in China baat gehad bij de financiering van het onderzoek van enkele jezuïeten, 
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maar na de opheffing van de Orde was er formeel geen sprake meer van de missie. Toen 

ontstond juist de meest uitgebreide vorm van het vraag- en antwoordmechanisme. Dit vraag- 

en antwoordmechanisme beschouw ik dan ook als het kenmerkende fenomeen van de 

kennisstroom van China naar Europa in de periode 1680-1795. Ook in het Spaanse rijk 

bestond al eeuwen een vorm van ondervraging over lange afstand tussen Spanjaarden thuis en 

overzee. Deze kennisstroom kwam echter vooral tot stand vanuit een bureaucratisch motief tot 

het centraliseren van macht. Het mechanisme in de kennisstroom van China naar Europa had 

dus een fundamenteel ander karakter.  

Ik zou voorts willen betogen dat de betrekkingen die jezuïeten en VOC-dienaren 

hadden met geïnteresseerden, hun bijzondere kracht ontleenden aan dit vraag- en 

antwoordmechanisme. Dit mechanisme bestond bovendien niet alleen in betrekkingen die 

jezuïeten en VOC-dienaren hadden met geïnteresseerden, maar het bevorderde ook de 

vorming van vitale verbindingen tussen jezuïeten en handelaren onderling. Dankzij het vraag- 

en antwoordmechanisme stroomde zoveel kennis over China naar Europa. Dit verschijnsel 

beschouw ik als een aanvulling op de visie van Lux en Cook. Zij hebben banden binnen de 

Republiek der Letteren gedefinieerd in termen van sterke en zwakke verbindingen tussen 

geleerden. Volgens hen waren ‘zwakke banden’ tussen deze geleerden bevorderlijk voor de 

circulatie van kennis. Deze ontstonden tussen mensen die elkaar persoonlijk ontmoet hadden 

of die door bekenden aanbevolen werden. Via deze banden werd veel makkelijker informatie 

uitgewisseld dan via ‘sterke banden’ tussen personen die bevriend waren of familie van elkaar 

waren. Uit hun analyse bleek dat de sterkte van de banden ook af kon hangen van de mate 

waarin leden van een academie kennis met leden van andere academies wilden delen. De 

leden van de koninklijke academie van Parijs werden in de laatste decennia van de 

zeventiende eeuw gedwongen hun kennis alleen binnen de academie te verspreiden, terwijl 

leden van de Royal Society en de academie van Berlijn daarentegen juist hun kennis met 

elkaar uitwisselden. De leden van de koninklijke academie van Parijs hadden hierdoor een zo 

sterke onderlinge band dat dit de circulatie van kennis binnen de Republiek der Letteren als 

geheel belemmerd zou hebben. 

In de kennisstroom van China naar Europa speelden niet alleen de betrekkingen tussen 

geleerden, maar ook de betrekkingen die zij hadden met missionarissen en handelaren in 

China een rol. Ik betoog dan ook dat in deze uitgebreide vorm van het concept ‘netwerk’ de 

typering van de betrekkingen in termen van ‘sterk’ en ‘zwak’ herzien moet worden. De 

betrekkingen die jezuïeten en handelaren hadden met geïnteresseerden konden zowel ‘zwak’ 

als ‘sterk’ zijn, en droegen in alle gevallen bij aan de circulatie van kennis. Veel betrekkingen 

tussen jezuïeten en geïnteresseerden waren tot stand gekomen door een persoonlijke 

ontmoeting of een aanbeveling van een andere geïnteresseerde. In deze gevallen was er dus 

sprake van ‘zwakke banden’, die in lijn met de bevindingen van Lux en Cook duidelijk een 

positieve uitwerking hadden op de kennisstroom. Er waren echter ook jezuïeten die als 

correspondent van enkele academies hun kennis deelden met geïnteresseerden, en dus 

duidelijk een ‘sterke band’ met hen ontwikkelden. Zij bevorderden in deze hoedanigheid zelfs 

de uitwisseling van kennis tussen geïnteresseerden onderling. We zagen immers dat in de 

kringen van de Royal Society en de Russische en Parijse academie halverwege de achttiende 

eeuw kennis op aansporing van enkele jezuïeten onderling doorgegeven werd. Deze ‘sterke 

banden’ hadden dus eveneens een positieve invloed op de kennisstroom.  

De betrekkingen die twee VOC-dienaren in China ten slotte onderhielden met Royer 

hadden een vriendschappelijk karakter, en waren dus ‘sterk’ te noemen volgens de 

netwerktheorie. Witsen en Van Braam waren lid geweest van een wetenschappelijk 

genootschap, en hadden hiermee eveneens een ‘sterke band’ met geïnteresseerden. Deze 

‘sterke banden’ hadden een gunstige invloed op de uitwisseling van kennis. Het fenomeen van 

de ‘kracht van zwakke verbindingen’, dat volgens Lux en Cook de uitwisseling van kennis 
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tussen leden van de Republiek der Letteren bevorderde, was op de netwerken waaraan 

jezuïeten, VOC-dienaren en geïnteresseerden deelnamen dus niet altijd toepasbaar. De 

betrekkingen die jezuïeten en handelaren hadden met geïnteresseerden moeten dus op een 

andere manier gedefinieerd worden. Het vraag- en antwoordmechanisme lijkt een goede 

aanvulling te zijn. Of jezuïeten of VOC-dienaren nu lid of correspondent waren van een 

academie of genootschap, geïnteresseerden ontmoet hadden of hen alleen kenden via anderen, 

het vraag- en antwoordmechanisme gaf al deze zwakke en sterke verbindingen een bijzondere 

kracht.  

 

Jezuïeten en handelaren: betrouwbaarheid en nationale academische sturing 

Tot ongeveer 1725 werkten jezuïeten en VOC-dienaren niet alleen samen, maar wisselden zij 

zelfs kennis uit met elkaar, en met geïnteresseerden in de Nederlanden. Waarom waren in de 

rest van de onderzoeksperiode dan zo zelden VOC-dienaren betrokken bij de doorgifte van 

brieven en pakketten van jezuïeten die kennis verstuurden? In de betrekkingen die jezuïeten 

hadden met handelaren van andere compagnieën en naties heb ik twee factoren gevonden, die 

afzonderlijk de kennisstroom bevorderden, en ook tegelijkertijd optraden. Deze factoren 

bestonden uit de aanwezigheid van betrouwbare tussenpersonen en de vraag vanuit nationale 

academies. Deze gunstige factoren ontbraken grotendeels in de betrekkingen tussen jezuïeten 

en VOC-dienaren.  

Allereerst zou ik in de betrekkingen die jezuïeten en handelaren hadden met elkaar een 

parallel willen trekken tussen de ‘geloofwaardigheid’ van geleerden die in de Republiek der 

Letteren van belang was, en de ‘betrouwbaarheid’ van tussenpersonen in overzeese 

netwerken. Betrouwbare tussenpersonen waren onontbeerlijk voor de doorgifte van kennis in 

deze netwerken, zoals geloofwaardige geleerden onmisbaar waren voor de verspreiding van 

kennis in de Republiek der Letteren. De betrouwbaarheid van een tussenpersoon was 

waarschijnlijk belangrijker dan een gedeelde nationaliteit of de snelheid en veiligheid van 

schepen. Zo werd voor de verzending van goederen tussen Boheemse jezuïeten van de 

Portugese missie in Peking en de Beierse jonkvrouw Von Fuller-Wellenburg de voorkeur 

gegeven aan schepen van de Franse handelscompagnie in plaats van aan de gebruikelijke 

Portugese schepen, omdat tussen Franse jezuïeten en handelaren een samenwerkingsverband 

bestond.
1385

 In de betrekkingen met Russische handelaren was te zien dat de uitwisseling van 

kennis tussen jezuïeten en Russische geïnteresseerden stopte toen de handelsdiplomaat Lange 

zich niet langer ontfermde over de doorgifte van kennis en middelen tussen China en Moskou. 

VOC-dienaren waren in de periode tot 1725 een betrouwbare partner voor de jezuïeten in 

China. Alleen toen waren er in Batavia enkele predikanten die ervoor zorgden dat de post van 

jezuïeten in China op de bestemming in Europa aankwam. Recent is onderzocht hoe 

netwerken van tussenpersonen, zoals koeriers, vertalers, missionarissen en ondernemers, 

wereldwijd in de periode 1770-1820 de uitwisseling en ontwikkeling van kennis mogelijk 

maakten.
1386

 De onmisbare tussenpersonen in mijn onderzoek waren hier op kleinere schaal 

de voorlopers van. 

 Onderling vertrouwen hing zelden af van religieuze herkomst. De religieuze strijd die 

in de Republiek gevoerd werd tegen de jezuïeten was in de betrekkingen tussen jezuïeten en 

handelaren overzee immers nauwelijks merkbaar. Jezuïeten in China hadden op hun beurt 

evenmin bezwaar om zich te richten tot VOC-dienaren voor hun logistiek. Dat religieuze 

spanningen overzee nauwelijks een rol speelden, blijkt ook uit het feit dat jezuïeten en 

Engelse handelaren samenwerkten. Deze samenwerking was niet alleen een kwestie van 

aanbod, maar ook van vertrouwen. Franse jezuïeten stortten namelijk tweemaal grote 

bedragen bij de East India Company, waarover jezuïeten nog tot na de opheffing van hun orde 
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jaarlijks een rente zouden ontvangen. Deze financiële transacties waren dus duurzaam. Toch 

hadden veel Engelsen net als de Nederlanders een grote afkeer van katholieke priesters. 

Bovendien leek de EIC net als de VOC een streng beleid te hebben tegen het vervoeren van 

katholieke priesters. Kennelijk waren jezuïeten niet bevreesd geweest voor antiroomse 

sentimenten. Hun vertrouwen leek vooral gebaseerd te zijn op eerder bewezen diensten van 

betrokkenen. Enkele Engelse handelaren en zeelieden stonden immers in de vroege achttiende 

eeuw bij missionarissen bekend om hun behulpzaamheid bij de doorgifte van brieven en 

instrumenten.  

De betrouwbaarheid van handelaren werd bovendien mede bepaald door de 

betrokkenheid van een nationaal wetenschappelijk instituut bij de kennisstroom. Wanneer 

academies of genootschappen aan jezuïeten in China structureel vragen stelden, leken 

handelaren eerder bereid om mee te werken aan de doorgifte van deze kennis. Tussen deze 

betrouwbaarheid en deze ‘nationale academische sturing’, zoals dit fenomeen genoemd kan 

worden, bestond geen noodzakelijk verband, maar samen vormden zij de gunstigste 

combinatie voor een soepele kennisstroom.  

In de visuele weergave van de doorgifte van kennis in de figuren 1a, 1b en 1c is goed 

te zien dat er in alle drie de perioden sprake was van doorgifte van kennis van jezuïeten aan 

handelaren en geïnteresseerden, wanneer nationale academies betrokken waren bij de 

verzameling van Chinese kennis. De betrokkenheid van nationale academies bij de 

kennisstroom kon dus bevorderlijk zijn voor het ontstaan van nauwe banden tussen jezuïeten 

en handelaren. Wanneer er sterke banden waren tussen jezuïeten en leden van nationale 

academies, waren er ook vaak betrekkingen tussen jezuïeten en handelaren van de natie 

waartoe de betreffende academie behoorde. Dit verschijnsel was te verwachten in 

betrekkingen die Franse jezuïeten hadden met geïnteresseerden en handelaren van dezelfde 

nationaliteit. De eerste groep Franse jezuïeten vertrok immers met een vragenlijst van de 

koninklijke academies en een reisbrevet op zak. De laatste groep Franse jezuïeten werkte voor 

Bertin, die als minister, hoofd van de financiën van de Compagnie des Indes, en als patroon 

en sponsor van de Franse jezuïeten als de belichaming beschouwd kon worden van de 

samenhang tussen kennisverzameling, missie, handel, en politiek. Dit verschijnsel vond ik 

ook in betrekkingen die jezuïeten hadden met geïnteresseerden en handelaren van de Engelse, 

Zweedse en Russische naties. Franse, Engelse en Zweedse handelaren boden immers allen 

wel eens een helpende hand bij de doorgifte van kennis die door jezuïeten verzameld werd 

voor de nationale academies van hun vaderland. Als er een vraag was vanuit nationale 

academies, volgde het antwoord mede dankzij de medewerking die handelaren verleenden aan 

de verzending van antwoorden. Wanneer het vraag- en antwoordmechanisme goed werkte, 

waren handelaren eerder bereid hulp aan te bieden bij de doorgifte van kennis. De 

betrekkingen die jezuïeten en handelaren hadden met geïnteresseerden stonden dus in veel 

gevallen niet los van de betrekkingen die zij hadden met elkaar. In deze gevallen namen 

jezuïeten, handelaren en geïnteresseerden kortom deel aan één groot overzees netwerk.   

 

Vehikels van kennis: een vergelijking 

 

De bovenstaande bevindingen leggen een belangrijk verschil bloot tussen de rol die jezuïeten 

en VOC-dienaren speelden in de kennisstroom van China naar Europa. Dit verschil vormt de 

belangrijkste verklaring voor de opvallend geringe betrokkenheid van VOC-dienaren bij 

zowel de verzameling van kennis als bij de doorgifte van de kennis die jezuïeten naar Europa 

stuurden. 

Volgens Harris hanteerden de Jezuïetenorde en de VOC als overzeese organisaties 

vergelijkbare strategieën om over lange afstand te functioneren. Een regelmatige 

correspondentie met het bestuur in Europa was een vereiste, evenals een minimale 
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gehoorzaamheid van de leden aan de regels van hun organisatie. Bovendien behoorde het 

verzamelen van kennis in een bepaalde mate tot de officiële werkzaamheden van zowel 

jezuïeten als VOC-dienaren. Uit mijn onderzoek blijkt dat de werkzaamheden van jezuïeten 

en VOC-dienaren nog meer overeenkomsten vertoonden. Hoewel de positie van de Orde en 

de compagnie in China en Europa verzwakte, waren individuele leden juist toen het meest 

betrokken bij de kennisstroom. Ondanks de beperkte toegang tot China richtten zowel 

jezuïeten als VOC-dienaren zich voor het verwerven van kennis met succes tot Chinezen. En 

ten slotte namen enkele VOC-dienaren net als veel jezuïeten deel aan de Republiek der 

Letteren.  

De omvang en de aard van de betrokkenheid bij de kennisstroom van VOC-dienaren 

verschilde echter aanzienlijk van de betrokkenheid van jezuïeten. Dit had uiteraard in eerste 

instantie te maken met het feit dat de orde en de handelscompagnie geheel van elkaar 

verschilden in doelen en beleid. Bekering ging gepaard met het propageren van missiewerk en 

de Chinese beschaving. Winstbejag had daarentegen weinig baat bij een grondige kennis van 

China, en in de concurrentiestrijd van de VOC-dienaren werd kennis bij voorkeur 

geheimgehouden. Jezuïeten hadden bovendien veel aandacht voor de kennis van onder meer 

de Chinese astronomie, proto-sinologische thema’s en technieken, terwijl de meeste VOC-

dienaren vooral interesse hadden in lokale naturalia en geografische metingen.  

Het grote verschil tussen beide partijen was de geringe betrokkenheid van VOC-

dienaren bij de verzameling van kennis over China, en bij de doorgifte van kennis die 

jezuïeten naar Europa stuurden. Ondanks verzoeken vanuit de universiteit van Leiden en het 

Bataviaasch Genootschap om kennis, leverden in China slechts enkele VOC-dienaren een 

bijdrage aan de kennisstroom. De meeste VOC-dienaren waren uiteraard ongeschoold voor 

het doen van onderzoek, en in Kanton hadden Europese handelaren maar een beperkte 

bewegingsvrijheid. Aan de andere kant waren een paar VOC-dienaren er in geslaagd om hier 

een verzameling aan te leggen. VOC-dienaren speelden evenmin een belangrijke rol in de 

logistiek van de jezuïeten. Handelaren van enkele andere naties waren hier echter wèl bij 

betrokken geweest. De bijdrage van VOC-dienaren aan de kennisstroom had kortom niet zo 

gering hoeven zijn. 

Door de sociale wereld van jezuïeten en VOC-dienaren in China te vergelijken, is 

zichtbaar geworden dat zij niet in dezelfde Europese institutionele contexten opereerden. 

Hierdoor was er het grootste deel van de achttiende eeuw geen sprake van één overzees 

netwerk van jezuïeten, VOC-dienaren en geïnteresseerden. Een reden voor deze bescheiden 

betrokkenheid bij de kennisstroom was dat een ‘nationale academische sturing’ ontbrak in de 

Republiek. Hierdoor werden banden die jezuïeten en VOC-dienaren met elkaar en met 

Nederlandse geïnteresseerden hadden, nooit sterk. De belangstelling voor China was in de 

Republiek in de achttiende eeuw minder groot dan in de zeventiende eeuw, toen in de Lage 

Landen veel belangstelling bestaan had voor proto-sinologische onderwerpen. Ook waren 

Nederlandse geïnteresseerden minder leergierig dan hun collega’s in andere landen. 

Illustratief is de interesse in de Chinese zeilwagen die wel onder Europese geïnteresseerden 

bestond, maar niet onder Nederlandse geïnteresseerden. De zeilwagen werd als onderwerp 

opgenomen in de vragenlijst van de koninklijke academie van Parijs, en de Duitse geleerde 

Leibniz sprak de wens uit de Chinese zeilwagen in zijn rariteitenkabinet op te nemen.
1387

 

Hoewel er in de Republiek rond 1600 nog wel veel interesse geweest was voor het voertuig, 

leek in de achttiende eeuw vrijwel niemand zich nog te interesseren voor de zeilwagen.
1388
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Om te onderzoeken in welke mate ‘nationale academische sturing’ bevorderlijk was 

voor de betrokkenheid van jezuïeten en handelaren bij de kennisstroom van China naar 

Europa, zou in de toekomst gekeken kunnen worden naar een andere groep jezuïeten en 

handelaren die tot een natie behoorden die geen nationale academie had. De Portugese 

jezuïeten en handelaren die in Macao verbleven, vormen in dit opzicht een interessant 

onderzoeksobject.  

We zagen in dit onderzoek dat jezuïeten van de Portugese missie in Peking veel tijd 

bleven besteden aan het verzamelen van astronomische en geografische waarnemingen. In 

Macao deden jezuïeten nog vlak voor hun arrestatie in 1762 onderzoek naar borax. Zij 

stuurden bovendien kennis op naar Portugese geïnteresseerden in Lissabon, Londen en Sint 

Petersburg. Er bestond dus in de achttiende eeuw onder Portugezen belangstelling voor kennis 

over China en jezuïeten van de Portugese missie verzamelden deze voor Portugese 

geïnteresseerden.  

Het lag voor de hand dat deze jezuïeten hun brieven en pakketten met kennis 

doorgaven via de Portugese schepen in Macao. Ooit was het Jezuïetencollege van Macao al 

bestempeld als een handelshuis. Hoewel de Portugese macht in Azië in de achttiende eeuw 

afbrokkelde, bleef Macao het centrum van een zeker niet geringe Portugese vaart naar 

Batavia, India en Lissabon.
1389

 Macao verkeerde in de ogen van Franse jezuïeten weliswaar in 

haar nadagen, maar de stad was voor de jezuïeten van de Portugese missie altijd de 

‘levensader’ geweest van hun missie.
1390

 Hier had de doorgifte plaatsgevonden van brieven en 

middelen en hier arriveerden en vertrokken de missionarissen van en naar Lissabon.
1391

 Rond 

1740 hadden jezuïeten zelfs een schip in eigen beheer, waarmee zij tussen Macao en Lissabon 

zeilden. We zagen echter dat enkele jezuïeten van de Portugese missie hun boeken en 

instrumenten ontvingen uit Engeland, en niet uit Portugal.  

Dit stond mogelijk in verband met het feit dat een wetenschappelijke academie pas in 

1779 in Lissabon werd opgericht. Al die tijd hadden geïnteresseerden geen vragenlijsten aan 

jezuïeten van de Portugese missie meegegeven. Evenmin werd veel van het werk van deze 

jezuïeten in Portugal gepubliceerd. Van een nationale ‘academische sturing’ was dus geen 

sprake.
1392

 Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre jezuïeten van de Portugese missie toch 

kennis via Portugese schepen naar Portugal stuurden. De uitkomst van dit vervolgonderzoek 

kan ons vertellen of het ontbreken van academische sturing - evenals in het Nederlandse geval 

- van invloed was op betrekkingen die jezuïeten van de Portugese missie hadden met 

Portugese handelaren en geïnteresseerden.  
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Summary 
 

 

In this thesis, ‘How knowlegde came from China to Europe. The role of Jesuits and VOC-

servants, 1680-1795’, the role of Jesuits and servants of the Dutch East India Company has 

been analyzed in the knowledge flow from China to Europe in the period of 1680 to 1795. 

Chinese ideas and practices gained a lot of interest in Europe in this period. The Society of 

Jesus had been the most prominent religious order in Asia for centuries. For a long time also 

the VOC was the strongest among the trading companies. Both organisations contributed to 

the flow of knowledge from China to Europe in their own manner. Jesuits translated Chinese 

books, and collected objects and personal observations. The VOC servants predominantly 

transported Chinese goods, and a few collected books and objects themselves. In addition, the 

VOC occasionally looked after the transport of letters and parcels of Jesuits in China. Why 

and how did I investigate the role of Jesuits and VOC employees in the flow of knowledge 

from China to Europe?  

 

Research design 

 

Nowadays in Global History and the history of science a lot of attention is being paid to the 

complex process of exchange of knowledge between Western and non-Western societies. 

Scholars increasingly distance themselves from the Eurocentric view of an early modern 

diffusion of knowledge from the Western centre to the rest of the world. Moreover, historians 

do agree that in the highly developed regions in Europe and China comparable developments 

in science took place until the Industrial Revolution. Yet, there also exists a firm belief that 

the Chinese once laid ahead in technology but stagnated after 1600, when the European 

surpassed them.  

Whether Europe or China was the leading one, the important notion in my research is 

that a substantial exchange of knowledge occurred between these continents. The Jesuit Order 

and the VOC contributed to this exchange considerably. Steven Harris has considered these 

overseas organizations comparable, as members of both organizations had to learn about local 

practices for example. According to Harris the loyalty of Jesuits and VOC servants far away 

from home, made that the Order and the Company could play such an important role overseas. 

Other studies only examined their involvement in collecting knowledge as separate 

organizations. The Jesuit Order was believed to prevent progress in science. Over time 

historians paid more attention to the contribution of the Jesuit Order to the development of 

science. The role of the VOC is also acknowledged. Although the trading company was less 

active in the stimulation of research, the VOC facilitated a flow of goods and the creation of 

botanical gardens, as Harold Cook has shown.  

According to Karel Davids the Jesuit Order and the VOC were even complementary in 

the process of knowledge circulation. They exchanged knowledge for services during the 

seventeenth century. This cooperation was remarkable as Jesuits were despised in the mainly 

Protestant Republic. From earlier studies it appears that this religious tension did not 

necessarily hindered relations between Jesuits and VOC employees abroad. For example, the 

VOC sometimes tolerated the presence of missionaries in their settlements.  

Jesuits and VOC-servants who contributed to the collection of knowledge often had 

relations with European scholars. Historians who investigated international relations within 

the Republic of Letters however hardly examined these worldwide connections of scholars, 

missionaries and merchants. For example, Joel Mokyr only described the impact of small 

expert groups on early modern science.  
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The largest part of the research about Jesuits, VOC servants and their contribution to 

knowledge exchange, applies to the seventeenth century. Less is known about their activities 

in the following period. This was a period in which the knowledge flow from China to Europe 

underwent a new development, and in which both the Jesuit Order and the VOC had to face 

new challenges in China. This book therefore explored the role of the Jesuits and VOC-

servants in the knowledge flow from China to Europe in the period 1680-1795. By looking at 

the connections of Jesuits and VOC-servants with each other, with European scholars and also 

with Chinese, new light has been shed on the role of the ‘overseas organization’ and the 

‘overseas network’ in early modern global knowledge flows.  

The central questions in this thesis were as follows: what was the role of Jesuits and 

VOC-servants in the knowledge flow from China to Europe in the period from 1680 to 1795? 

And which differences and similarities did they show in this process? These main questions 

have been answered on the basis of seven aspects of the knowledge flow. 

To draw a picture of this flow I made an overview of types of knowledge in 

questionnaires and publications about China. A large part of the European curiosity was 

oriented towards what I called ‘practical knowledge’, namely astronomy, geography, natural 

history, agriculture, technology, medicine and economy. This knowledge was at least as much 

wanted as the ‘proto-sinology’, such as Chinese history, literature and philosophy, and 

therefore forms the main focus in this research. 

Subsequently the connections between Jesuits and VOC servants that could be 

beneficial to the knowledge flow were studied. While suspicion against the Jesuit Order grew 

in the Republic, Jesuits and VOC servants in China, and in Dutch settlements at the Cape of 

Good Hope, Southern India, Malacca and Batavia met up with each other regularly in the 

years of 1680-1710. To what extent did religion play a role in their relations? Also, I analyzed 

to what extent VOC employees in China were involved in the passing on of the growing 

amount of knowledge sent to Europe by Jesuits in the entire period 1680-1795.  

Furthermore, the knowledge flow depended on the cooperation of the Chinese 

authorities. At the end of the seventeenth century Emperor Kangxi still welcomed foreigners. 

French Jesuits were allowed to build up a new mission in China and the Dutch sent an 

embassy to the court. However, during the eighteenth century many missionaries were 

expelled, and European merchants had to accept a stricter policy. As Europeans were now 

only allowed in China under strict conditions, they needed an appropriate method to be able to 

collect knowledge. How did they respond to these developments?  

The relations of Jesuits and VOC-servants with European scholars have been studied 

by focusing on ten Jesuits and four VOC employees, namely the Jesuits Grimaldi, 

Dentrecolles, Parrenin, Gaubil, D’Incarville, Hallerstein, Yang, Amiot, Cibot and Bourgeois, 

and the VOC servants Witsen, Hemmingson, Certon and Van Braam. I have studied their 

relations with European scholars, the degree to which they answered their questions, and their 

reputation in the circles of these scholars and other interested people. During the last decades 

of the eighteenth century the Jesuit Order was abolished, and the VOC headed straight 

towards bankruptcy. The knowledge flow must have suffered from the weakening of both 

overseas organizations. How did these developments influence the relations with European 

scholars, the answering of questions and the reputation of Jesuits and VOC servants in 

Europe?  

 

Results 

 

Knowledge typesin questionnaires and publications 

A peculiar phenomenon in the period between 1680 and 1795 were the lists of questions that 

scholars sent to correspondents in China. Five large questionnaires have been found that were 
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sent to both Jesuits and VOC-servants. The most famous one was made by the Royal 

Academy of Sciences in Paris in 1684. Other lists were made by Leibniz in 1689, and by 

Bertin and Turgot in 1765. All these questionnaires were sent to Jesuits in China. Only one 

questionnaire was meant for VOC servants, and was compiled by the Batavian Society of Arts 

and Sciences in 1778. This Dutch list was mainly oriented towards knowledge about nature. 

An analysis of the other lists made clear that natural history, agriculture, technology and 

proto-sinology stayed popular subjects throughout the whole period.  

 These questionnaires were compared to published writings of Jesuits and VOC 

servants, in order to see to what extent questions were being answered and subsequently 

ended up in books. Again, published VOC writings were totally different from those of 

Jesuits. The VOC held a policy of secrecy, and VOC servants usually were not highly 

educated. Only one VOC servant, Van Braam, published a book about China during the 

eighteenth century. Jesuits on the other hand tried to impress Europe with many publications 

about China in order to strengthen their position. Moreover, their writings were increasingly 

being published by academies instead of the Order itself. The comparison between the 

questionnaires and the publications revealed that only a part of the demand for knowledge 

was being satisfied in publications. Astronomy for example was not a popular theme in 

questionnaires while Jesuits made a lot of astronomical observations that appeared in 

academic periodicals. Publications clearly didn’t show the entire picture of the knowledge 

flow, and therefore I needed to analyze the role of questions and answers also in the 

unpublished correspondences. 

 

Religion in connections between Jesuits and VOC servants 

Previous research has shown that in general VOC directors reacted differently to the presence 

of Jesuits in their territory. Some of them treated the priests as enemies, while others were 

willing to help them. At the end of the seventeenth century a few VOC servants in Batavia 

even developed a long-lasting relationship with several Jesuits from the Low Countries at the 

Chinese coast. At the Cape of Good Hope the directors exchanged services for useful 

knowledge of French Jesuits. This Dutch cooperation and exchange overseas existed in times 

of growing animosity towards Jesuits in the Republic.  

In my research I explored connections in the period between 1680 and 1710, in which 

Jesuits and VOC servants met regularly in several Dutch settlements in Asia. Firstly, I 

compared existing policies of the Jesuit Order and the VOC and the degree to which Jesuits 

and VOC servants followed these rules. Jesuits had always been engaged in commerce to 

maintain the overseas mission. Moreover, they needed European ships to correspond with the 

homeland. The ships were preferably safe and swift, and different ways were being used to 

send letters to and from Europe. VOC directors were reluctant to carry passengers, and 

transport of missionaries to Batavia was forbidden. However, priests were often tolerated here 

as long as they kept quiet. In Dutch settlements in Cochin and Ceylon where directors 

struggled with an instable Catholic community, proclamations existed against the arrival of 

priests.  

In Cochin and Ceylon the directors were initially willing to help a Belgian Jesuit but 

eventually declined passage on one of their ships. At the Cape of Good Hope no struggle for 

power existed, and the relationship with French Jesuits even continued despite the outbreak of 

war between the Republic and France. In Batavia, Portuguese Jesuits regularly tried to go 

ashore, sometimes even disguised. Some of them were imprisoned, others had to stay aboard. 

Yet, they often succeeded to preach or offer sacraments, and eventually could continue their 

trip. On the other hand, French Jesuits did not receive such a tolerant treatment as official 

enemies of the state. They were deported to the Republic as prisoners of war, regardless of 

their proposals to render their services or to share knowledge.  
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The exchange of knowledge played only a minor role in relations between Jesuits and 

VOC-servants, and information was exchanged far more incidentally than the findings of 

Davids would suggest. Exchange of knowledge between VOC directors and Jesuits stopped 

soon after the men left. Some French Jesuits could have offered their knowledge, but as 

prisoners they were not given any opportunity to do so.  

The religious tension was tangible in meetings between Jesuits and VOC-servants, but 

only played a modest role. VOC-directors tried to restrict the freedom of Jesuits, and officers 

ill-treated missionaries who were on their ship as ‘papists’. On the other hand, Portuguese 

Jesuits were never persecuted when they went ashore and met up with Catholics. Relations 

were thus largely determined by individual or political interests, and were hardly based on 

religious grounds. 

 

Passing on knowledge and the role of VOC-servants 

The goods and books collected by Jesuits were sent to Europe by using the Russian caravans 

or European ships in Canton. Until half-way the eighteenth century Jesuits could choose from 

the two to five ships of the French, English and Dutch companies and from those of the 

smaller companies. During the second half of the century, English ships outnumbered the  

ships of other companies by far. VOC servants were willing to carry letters of Europeans, but 

were reluctant in giving passage on their ships. In three periods of thirty to forty years I 

explored to what extent Jesuits and VOC servants worked together in Canton and Macau.  

At the start of the period 1680-1725 the Dutch sent an embassy to the court of Peking 

during which Jesuits shared information with them and VOC servants in turn looked after the 

delivery of letters of the priests. The Dutch did not have a factory in Canton yet, but in 

Batavia several ministers assisted in sending letters from Jesuits in China to the Low 

Countries by VOC-ships until at least 1717. Even missionaries of the Propaganda Fide made 

use of this channel to correspond with Rome. Both the Jesuits and the papal missionaries had 

an intermediary in the Republic, respectively art-collector Meyers in Rotterdam and banker 

Sardi in Amsterdam. These findings match with the cooperation found by Davids, although it 

is not known whether knowledge did pass along this way. The first French Jesuits who set up 

their investigation of China preferably used French ships to send their work home and did not 

need the Dutch way via Batavia. 

During the second period between 1725 and 1765, the Dutch finally had their own 

factory in Canton. However, no connections were found between Jesuits and VOC servants. 

VOC employees mentioned Jesuits when their activities seemed relevant to the trade or daily 

life. Dutch ships were not used for mail or a voyage, although the Dutch were neutral during 

the Seven Year’s War. The French minister Bertin and a missionary of the Propaganda Fide in 

vain advised to use these neutral ships. Meanwhile, Jesuits started a correspondence with the 

secretaries of the royal academies in Paris and Saint Petersburg, and the Royal Society of 

London. Also, the Swedish academy showed interest in Chinese knowledge. It was not a  

coincidence that in this period French, English and Swedish ships carried Jesuit letters, and 

the Russian land route was being used for several years as well. 

The final period is characterized by a regular flow of goods and books from China to 

the French minister Bertin and his acquaintances. The ‘procurator’ in Canton who was 

responsible for shipments was Lefebvre. This Jesuit maintained relations with European and 

Chinese merchants by giving rich dinner parties, to the great indignation of a few of his 

companions. VOC servants knew him as one of the Jesuits who stayed in Canton after the 

trading season, but they did not show up in this circle. Two of them, Hemmingson and Van 

Braam, did collect and send knowledge themselves. They only had contact with a French 

Jesuit, De Grammont, with whom they exchanged goods and services. After his return to 

Peking he remained an important source of information, as he reported for example about the 
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failed embassy of Macartney. When the Dutch sent an embassy themselves in the following 

year, VOC servants unfortunately were not allowed anymore to meet the Jesuits at the court. 

VOC servants in sum hardly played a role in passing on knowledge to Europe. The 

Jesuits in charge of the knowledge flow were much more often oriented towards merchants of 

French, English and Swedish companies and Russian merchants. Cooperation with these 

partners seemed to have been advanced by the correspondence with the national academies in 

Paris, London, Stockholm and Saint Petersburg. I will return to this point later. 

 

Methods of obtaining knowledge 

As the freedom of movement was limited, Jesuits and VOC servants had to find ways to 

obtain access to Chinese knowledge. Jesuits at the court were allowed to do research in the 

observatory and the gardens. VOC servants in Canton could mainly explore the surroundings 

of the suburb and were not allowed to enter the city. Moreover, the export of books was 

forbidden. Yet, both Jesuits and VOC servants managed to collect and send knowledge, partly 

thanks to helpful Chinese. 

 The first group of French Jesuits had their hands full with the foundation of their 

mission and a conflict between the Emperor Kangxi and the Pope. Nevertheless they found 

time to copy books, interrogate Chinese porcelain makers, and a few Jesuits even mapped 

Chinese regions in the service of the Emperor. 

 Emperor Yongzheng started Christian persecutions and banned many missionaries to 

Canton and Macau. At the court of Peking Jesuits were however highly esteemed and could 

continue their work. Although Chinese astronomers and physicians were not always 

cooperative, a brother of the Emperor helped Jesuits to create new maps. At the royal 

workshops Chinese artisans were willing to share some of their secret skills. Botanical 

fieldwork suffered the most from the restrictions, and was done preferably when the Emperor 

left the city. Jesuits visiting the countryside to do mission work also tried to combine this with 

the collection of plants. Knowledge was obtained by money, by giving presents and often 

with the help of Christian Chinese.  

 According to Osterhammel, the increasing restriction of freedom made it more 

difficult to make personal observations in the environment. However, from this research it 

appears that Jesuits at the court continued with their empirical research in the fields of 

astronomy and technology, and found ways to get round difficulties in obtaining knowledge. 

 For VOC servants it was much harder to obtain access to Chinese knowledge. 

Although many goods were easily purchased in the many shops in Canton, no European was 

allowed to have a walk outside the suburb. Yet, Hemmingson and Van Braam showed that 

collecting knowledge in Canton was not impossible. They worked together with Chinese 

merchants, painters and even a priest, Carolus Wang. Hemmingson might also be assisted by 

his Chinese wife. Another VOC servant, Certon, contributed to the knowledge flow to the 

Republic by taking his well-educated Chinese servant with him during a temporary return to 

Holland. Only at the court the Dutch suffered from the stricter policy and did not have 

permission anymore to meet the Jesuits like a hundred years earlier. In short, both Jesuits and 

VOC servants were not hindered that much and they even were often assisted by Chinese. 

 

Contact with European scholars 

When the first French Jesuits arrived in China with the support of the royal academy, 

missionaries maintained more and more relations with scholars and other interested people in 

Europe. Leibniz dreamed of an exchange of knowledge between China and Europe and built 

up a network of correspondents. He received Chinese knowledge from some of the French 

Jesuits as well as Grimaldi from the Portuguese mission. Leibniz also corresponded with 
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VOC-director Witsen, an expert on Tartary, and who had Dutch informants in Batavia. 

However, Leibniz mainly turned to the Jesuits for knowledge about China. 

 During the first decades Jesuits spent most of their time to the establishment of the 

mission and to their duties as servant of the Emperor. Dentrecolles en Parrenin who would 

contribute to the knowledge flow substantially later on, therefore did not maintain relations 

with scholars in Europe. Only after the death of Kangxi, Parrenin was able to set up a 

correspondence with the royal academy again.  

From this time onwards, the amount of correspondence with European scholars grew 

steadily. Gaubil en D’Incarville were instructed by scholars before their departure and sent 

letters and goods to members of the Parisian academy like Joseph-Nicolas Delisle and 

Bernard De Jussieu. Hallerstein of the Portuguese mission maintained a correspondence with 

Portuguese members of the Royal Society and the academy of Sint Petersburg. Due to the 

close relationship between Gaubil, D’Incarville and Hallerstein, these connections developed 

into one network, in which French and English academics exchanged knowledge that these 

Jesuits sent to them. A pious Bavarian noble woman, Maria Theresia Von Fuller-Wellenburg, 

contributed to this knowledge flow. She corresponded with both Delisle and a few German 

Jesuits in China and Tonkin. To support these missions she paid for the deliverance of a 

quadrant to Peking, an instrument passionately desired by Gaubil and Hallerstein.  

These international connections weakened with the death of Gaubil and D’Incarville. 

Five years later, a new correspondence was started which would lead to the most fruitful and 

regular knowledge flow of the century. In 1765, the French minister Bertin started his 

correspondence with two Chinese and a few French Jesuits. These connections became a 

French national network of not only scholars, but engineers, factory-managers and governors 

as well. On the eve of the dissolution of the Jesuit Order, contacts with scholars surprisingly 

intensified. 

The few VOC servants who were meanwhile concerned with the collection of Chinese 

knowledge remained in contact mostly with scholar friends. Witsen shared his knowledge 

above all to his friend Gisbert Cuper and Hemmingson and Certon sent their letters from 

Canton only to their acquaintance Jean Theodor Royer in The Hague. On the other hand, Van 

Braam participated in the Republic of Letters and collected Chinese knowledge for himself 

rather than for scholars. Hemmingson and Van Braam lived in China in similar times but 

remarkable enough never cooperated or maintained same relations. Hemmingson was an 

Orangist while Van Braam admired the American revolutionaries. In short, connections 

between VOC servants and scholars were more personal and more political than those of 

Jesuits. 

 

Questions and answers 

Within all correspondence with scholars, questions were structurally asked and answered. 

This phenomenon arose when the royal academy of Paris compiled a long list of questions. 

Leibniz also made a detailed questionnaire a few years later, and became an ‘inquiry office’ to 

which other interested people send their lists with questions about China. Answering these 

questions did not go real smooth immediately. Questions were only partly answered, or after a 

long delay. At the same time, VOC director Witsen played a key role in granting requests for 

Chinese books. Thanks to his informants in Batavia he managed to deliver a translation of an 

old Chinese mirror faster than the one made by a French Jesuit.  

 During the period in which Jesuits did not spend much time to correspond with 

scholars, no questions were being answered either. Yet, a few Jesuits continued collecting 

types of knowledge that formed part of the lists. This knowledge eventually was being 

published, and therefore has been regarded as a delayed answering of the questions.  
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 When correspondence with scholars developed again, the phenomenon evolved into an 

accurate process of responding to each other’s questions and answers. Gaubil and D’Incarville 

asked for new questions or refused to answer to impossible questions. Hallerstein tried to 

answer French scholars as well, although this was restricted by his Portuguese superiors. Only 

the exchange of astronomic knowledge got stuck. Parisian astronomers showed hardly any 

interest in Gaubil’s research, and when they finally did, Gaubil was occupied by mission 

work. By the time a new small observatory was established for the French mission, Jesuits 

had not enough skills or time anymore to make observations. 

 The correspondents of Bertin were interrogated in an unprecedented profound way. 

The two Chinese Jesuits Ko and Yang received lists with questions and instructions from 

Bertin, but also from other scholars, and engineers. Here a cultural exchange was to take place 

of which Leibniz had only dreamed of. Like Leibniz, Bertin served as the conduit to which 

other interested people like the engineers sent their demands and transport advice. French 

Jesuits like Amiot and Cibot joined this guided knowledge flow by discussing the many 

questions almost yearly. 

 These questions shaped the knowledge flow to a great extent. The collection of 

Chinese books for example was stimulated by certain scholars who preferred these books to 

personal observations of Jesuits. As mentioned before, Osterhammel stated that Chinese 

writings were being collected because Jesuits were obstructed to make observations in the 

surroundings. His statement therefore is again questionable, and at least does not tell the 

whole story. The desire for books instead of empirical knowledge is remarkable though, as 

scholars increasingly acknowledged the value of expeditions as opposed to the armchair 

knowledge of philosophers. 

 Besides the VOC servants Hemmingson and Certon who responded to the questions of 

their scholar friend Royer, no other Dutch merchants did so. Although the Batavian Society 

and the University of Leiden sent a list of questions, mainly about naturalia, to all Dutch 

settlements, in Canton no one tried to satisfy this demand. According to a VOC servant they 

were not able to explore the surroundings and therefore they could not answer the request. 

However, the three VOC servants in this research showed that this was certainly not 

impossible. Both questionnaires seemed to remained unanswered, as even Hemmingson, 

Certon and Van Braam did not formulate answers to them. Van Braam collected knowledge 

for himself that also formed part of the list of the Batavian Society, like knowledge about 

Chinese agriculture. He might have responded to this list indirectly, but more likely Van 

Braam and the Society shared a same interest. 

 

Reputation 

Although Witsen was very useful to obtain access to Chinese knowledge, Leibniz did not 

approach him as a source of information. The VOC director played a modest role in the 

correspondence of Leibniz, while Jesuits formed an important part of it. Witsen was not even 

called by his name when he was mentioned in letters of Leibniz to the Jesuits.  

 Jesuits were esteemed not only by Leibniz, but by other scholars as well. For example, 

the treatises of Dentrecolles and Parrenin gained high praise. Scholars often initiated a 

correspondence with a Jesuit, or showed him the ropes of their discipline before his departure 

to China. Gaubil though was worried about the perception of Jesuit writings in France. The 

suspicion of the Jesuit Order grew, and French astronomers did not show any interest in his 

research. In his eyes, the observations of the Jesuits of the Portuguese mission were more 

accurate than those of the French Jesuits. However, scholars directly published French 

observations in academic journals, in which some astronomers even valued the observations 

of the French Jesuits as better than their companions of the other mission.   
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During the correspondence with Bertin, the Jesuits Amiot and Cibot wrote in even 

more modest tones. They tried to avoid sensitive subjects, as Jesuits in France were expelled 

and a discussion existed about the quality of Jesuit writings. Despite differing opinions the 

work of the Jesuits was generally still well received. Parts were still published in academic 

periodicals, and also older observations were being discussed. In sum, the reputation of the 

Jesuits was not affected that much. 

VOC servants hardly played any role in the Republic of Letters. Hemmingson and 

Certon mainly hoped to please high placed persons but stayed out of the scholarly world. Van 

Braam on the other hand was a member of several societies and a respected man in Dutch 

scholarly circles. In the United States he impressed scholars like museum director Peale with 

his Chinese collection. In his travelogue about China he was praised as an empirical collector 

and merchant by his editor. Van Braam himself mainly tried to rise in esteem in governmental 

circles in the end. 

 

Conclusions 

 

By studying and comparing relationships that the Jesuits and VOC servants maintained with 

each other, with the Chinese, and with those interested during a long period, I could form an 

image of their changing role in the knowledge flow from China to Europe. There are striking 

similarities, but also differences, which offer new perspectives on this knowledge flow. 

 

Exchange of knowledge between China and Europe: reciprocity and diversity  

Chinese goods and ideas were very popular in Europe in the early modern period, and during 

the eighteenth century the interest in Chinese goods and ideas grew even more. In the 

knowledge flow from China to Europe studied in this research, there was a continuous interest 

in knowledge on both sides, especially in technical information. This confirms the views of 

Hobson, Berg and Waley-Cohen, who propose that there was a widespread exchange of 

technical knowledge between China and the West up until about 1800.  

Although many Jesuits suffered persecution, at the Chinese court they noticed little of 

this. The emperors retained their interest in specific types of expertise, including technical 

skills and knowledge of these Jesuits. Chinese kept techniques secret sometimes, but they also  

showed an ongoing willingness to contribute to the knowledge flow. Without this willingness 

the knowledge flow could not have taken place on such a large scale.  

Moreover, the Chinese willing to help were often Catholic converts or Cantonese 

people and thus already oriented towards the West. From a Chinese perspective these 

‘Western’ Chinese were sometimes considered to be a different species. For example, an 

opponent of Christianity in his book on Macau claimed that Chinese only became Christians 

when they already dressed as Europeans or visited the homes of European merchants 

frequently.
1393

 The flow of knowledge would possibly have taken place on a smaller scale if 

these ‘Western’ Chinese had not existed.  

In this study we also became acquainted with a particular group of these ‘Western’ 

Chinese: the overseas Chinese. First of all, the Chinese in Batavia were asked for Chinese 

books and translations. Then there were the overseas Chinese who stayed in Europe 

temporarily for their Christian formation or as servant to a merchant. Earlier some of the 

Christian Chinese had lived in Europe and worked together with scholars, such as Michael 

Shen Fuzong. The Chinese clergy studied in this research on the other hand, mostly acted as 

source of information after their return to China. Ko and Yang were thus involved in the 

                                                 
1393

 The author of this work Aomen jiliie (A record of Macau) from 1751 was Zhan Rulin, a civil servant who 

worked just outside of Macau as supervisor of foreign affairs, Hsia, ‘The question of whom?’, 95-96. 
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knowledge flow to France, and Carolus Wang contributed to the transfer of knowledge to 

interested Dutch. They were not the ‘living dictionaries’ walking around in Europe that 

Leibniz had dreamt of, but a useful source of information at a distance. The servant of Certon, 

Tan Assoy, in a sense did act as a living dictionary in the Republic, but could only offer his 

services for a short period. These observations demonstrate that the exchange of knowledge 

between China and the West was indeed a reciprocal process, but that the Europeans played 

the leading role. 

In Europe, the interest in China was clearly much greater. After all, throughout the 

period questionnaires and correspondences were being formed, in which ‘practical 

knowledge’ stayed a reoccurring topic. However, differences in interest among European 

countries arose gradually. At the end of the eighteenth century the collection of all kinds of 

practical knowledge appeared mostly a French affair with French merchants and interested 

people involved. In contrast, there were no more letters and packages sent to scholars in 

London, nor did English merchants in Canton played an important role in the activities of the 

Jesuits. The English interest in Chinese knowledge seemed to have disappeared. This is nicely 

illustrated by the motives behind the British legation of Macartney in 1794. The ambassadors 

believed that China was not only in decline, but also that the Chinese would benefit from the 

superior English technology. In the Republic a curiosity towards knowledge about China 

seemed to have disappeared for a longer time. A possible explanation will be presented later 

on.  

 

The decline of the ‘overseas organization’ as a vehicle of knowledge  

In the first decades of the studied period, both Jesuits and VOC employees sent knowledge 

from China to European scholars. Both the Order and the Company still had a strong position 

at that time. Clearly a close relationship existed between these 'overseas organizations' and the 

flow of knowledge from China to Europe. These findings fit in with the picture drawn by 

Harris and Cook of the Jesuit order and the VOC. 

Later on, the role of both overseas organizations in the knowledge flow decreased. The 

position of the Order and the Company weakened after all, while the flow of knowledge 

blossomed. While some Jesuits did only mission work, others tried to combine this with doing 

research. Moreover, the involvement of Jesuits in the collection of knowledge only increased, 

despite the exile and persecutions of Christians. The growing aversion to Jesuits in Europe did 

not have any influence on the knowledge flow either. While Jesuits published their writings 

less and less frequent themselves, scholars took this task upon them. The most comprehensive 

knowledge flow even took place after the expulsion of the Jesuits from France and the 

abolishment of the Order. Some Jesuits feared that the involvement in the large-scale 

knowledge flow would lead to a scandal. The Jesuits in charge of the knowledge flow 

however continued their research as ‘former Jesuits’, and did not leave the mission. They 

instead chose to work for their patron and sponsor Bertin, and thus chose to preserve their 

relationship with interested people in Europe. Meanwhile, the VOC struggled with 

competition and in the last decades of the eighteenth century, VOC rulers lost their grip on the 

employees in Canton. It was probably no coincidence that VOC employees gathered most 

knowledge in this period of decline, just like the Jesuit Order. 

The emergence of the knowledge flow from China to Europe had largely been made 

possible by the Jesuit order and the VOC. In the course of the eighteenth century, however, 

the 'overseas organization’ was no longer leading as a vehicle of knowledge. At the time of 

the deteriorating position of the Jesuit Order and the VOC, there was no longer a close 

relationship between overseas organisations and knowledge collection. The views of Harris 

and David are therefore not applicable to the flow of Chinese knowledge which took place 

from about 1700. 
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The rise of ‘overseas networks’ 

The relations that Jesuit and VOC servants had with scholars increasingly characterized the 

knowledge flow. In the knowledge flow from China to Europe in the period 1680-1795 the 

'overseas networks' gradually took over the key role that the Jesuit Order and the VOC as 

'overseas organizations' previously had been played. These networks had several 

distinguishing features.  

To begin with, three phases were distinguished in which overseas contacts evolved to 

networks where knowledge flowed from China to Europe. Around 1685 the collection of 

knowledge was stimulated by the questionnaires that the Royal Academies of Paris and 

Leibniz sent to the Jesuits in China. At the same time VOC director Witsen maintained 

relations with Dutch and Chinese people in Batavia. Thus arose the first networks of Jesuit, 

VOC employees and scholars. In this first period French Jesuits were not always able to spend 

time on research. From about 1725 overseas networks flourished. In this second phase Jesuits 

corresponded with the secretaries of various national academies. The greatest knowledge flow 

existed during the third phase, when in 1765 the French Minister Bertin began a 

correspondence with the two Chinese priests and a few French Jesuits. At the same time VOC 

servants Hemmingson, Certon and Van Braam also collected knowledge about China, mainly 

to please governors. In this last period networks are therefore considered to emerge mostly 

along national lines. This trend of emergence, flowering and nationalization of overseas 

networks was particularly characteristic of the Jesuits. As VOC servants did not belong to any 

network in the second stage, their networks clearly developed more erratically than those of 

the Jesuits.  

 Overseas networks were indeed conducive to the knowledge flow, but did not 

guarantee a smooth running. We have seen that previously received knowledge was 

sometimes forgotten in the long term in the Republic of Letters, or even disappeared. For 

example, Van Braam did not seem to know that the Chinese sailing wheelbarrow had already 

been described before and was even depicted in atlases. Van Braam moreover studied Chinese 

instruments which were right at that moment being described by Jesuits as well. Overseas 

networks of Jesuits and VOC servants functioned apparently in separate ways. 

 

The ‘question and answer mechanism’ 

Yet, usually the networks contributed to a highly efficient knowledge flow, as the many 

questions from Europe were being answered in a very structured way. I therefore would like 

to speak of a ‘question and answer mechanism’, which shaped the knowledge flow to a large 

extent. This mechanism developed between 1680 and 1795 to a smooth-running process 

whereby some Jesuits were already trained in Europe and received funding from scholars. In 

turn, they responded carefully to the changing demands of these scholars. Their efforts did no 

longer serve the goal of sustaining the Order. It is true that the mission in China benefited 

from the funding. However, after the dissolution of the Order the mission did not formally 

exist anymore, while at that time the most extensive form of the question and answer 

mechanism started.  

I regard this mechanism as the most characteristic phenomenon of the flow of 

knowledge from China to Europe in the period between 1680 and 1795. It had a 

fundamentally different character than the long distance inquiry that had existed for centuries 

in the Spanish empire between Spaniards at home and overseas. That knowledge flow mainly 

came about from a bureaucratic motive to centralize power. I would also like to argue that the 

relations that Jesuits and VOC employees had with scholars derived their particular strength 

from this ‘question and answer mechanism’. Moreover, this mechanism not only existed in 

their relations with scholars, but also promoted the formation of mutual connections between 
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Jesuits and merchants. I consider this mechanism an addition to the vision of Lux and Cook. 

They have described strong and weak ties between scholars within the Republic of Letters. 

According to network theory weak ties exist between people who personally meet or are 

recommended by friends, whereas relations between friends or family are considered to be 

strong ties. The members of the Royal Academy of Paris were forbidden to share information 

with other academies, and therefore Lux and Cook considered the ties with their academy as 

strong. This would have impeded the circulation of knowledge within the Republic of Letters, 

while weak ties on the contrary were conducive to this process. My research has shown that 

the relations scholars had with missionaries and merchants in China played a considerable 

role in the knowledge flow, and that these could be either strong or weak. I therefore propose 

a revision of the characterisation of connections. Relations between Jesuits and merchants on 

the one side, and interested people on the other could be weak as well as strong, and in all 

cases contributed to the circulation of knowledge. Many relationships between Jesuits and 

scholars originated from a personal meeting or a recommendation from another scholar. In 

line with the findings of Lux and Cook these weak ties clearly had a positive impact on the 

knowledge flow. However, there were also Jesuits who shared knowledge with scholars as 

correspondents of several academies, and clearly developed strong ties with them. In this 

capacity they even promoted exchange of knowledge between scholars, as knowledge was 

shared between the Royal Society and the Russian Academy of Paris at the instigation of 

some Jesuits. These strong ties had a positive impact on the flow of knowledge, just like weak 

ties. The relations that VOC servants maintained with Royer had a friendly nature, and could 

thus be labeled as strong. Witsen and Van Braam had been members of a scientific society, 

and as such also had strong ties with scholars. These strong ties had a favorable impact on the 

exchange of knowledge again. The phenomenon of the ‘strength of weak ties' that, according 

to Lux and Cook promoted the exchange of knowledge between members of the Republic of 

Letters, was not always applicable to the networks in which Jesuits, VOC servants and 

scholars participated. The relations that Jesuits and merchants had with scholars must 

therefore be defined in a different way. The question and answer mechanism seems to be a 

useful concept. Whether Jesuits or VOC employees were member or correspondent of an 

academy or society, whether they had met scholars personally or knew them only indirectly, 

the question and answer mechanism gave all these weak and strong connections a particular 

strength. 

 

Reliability 

Until about 1725 Jesuits and VOC employees worked together, and passed on knowledge to 

each other and to interested people in the Low Countries. Why were VOC servants in the 

remainder of the period so rarely involved in the transmission of letters and parcels of Jesuits? 

In the relations of Jesuits with merchants from other companies and nations I have found two 

factors occurring simultaneously that promoted the flow of knowledge. These factors included 

the presence of reliable intermediaries and the guidance by national academies. These 

favorable factors were largely missing in the relations between Jesuits and VOC-servants. 

Firstly, I would like to draw a parallel between the ‘credibility’ of scientists that was 

important in the Republic of Letters and the ‘reliability’ of intermediaries in overseas 

networks. Reliable middlemen were essential for the knowledge flow in these networks, in the 

way credible scholars were indispensable for the dissemination of knowledge in the Republic 

of Letters. The reliability of a go-between was probably more important than a shared 

nationality or the speed and safety of ships. For example, ships of the French trading company 

were once preferred by Jesuits of the Portuguese mission to the Portuguese ships usually in 

charge of the shipment of their letters. This was caused by the fact that their patroness Von 
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Fuller-Wellenburg cooperated with French Jesuits, scholars and merchants at that time.
1394

 

The knowledge flow to Russian scholars halted when the ambassador Lange no longer took 

care of the transfer of knowledge and resources between China and Moscow. VOC servants in 

Batavia were a reliable partner for Jesuits in China until 1725. Only in this period a few 

ministers took care of their letters to Europe. Recently networks of brokers like couriers, 

translators, missionaries and entrepreneurs have been investigated, which enabled the global 

exchange and development of knowledge in the period of 1770-1820.
1395

 The indispensable 

middlemen in my research preceded the formation of these networks on a smaller scale. 

 Mutual trust rarely depended on religious origin. The religious struggle that was 

waged in the Republic against the Jesuits was after all hardly noticeable in the relations 

between Jesuits and overseas merchants. The minor role of religious tensions overseas is also 

evident from the fact that Jesuits and English merchants closely worked together. In the early 

eighteenth century some English merchants were known by missionaries for their willingness 

to transport letters and instruments. This cooperation was not only a question of regular 

encounters, but also of confidence. Twice French Jesuits deposited large sums of money to 

the East India Company from which Jesuits received interest yearly until after the abolishment 

of the Order. These financial transactions were thus durable. Still many English detested 

Catholic priests, just like the Dutch did. Similarly, the East India Company seemed to have 

had a strict policy against the transport of Catholic priests. Apparently Jesuits were not afraid 

of anti-Roman sentiments. Instead, they seemed to be confident about the services rendered 

earlier by English merchants and sailors.   

 

National academic guidance 

The reliability of merchants was co-influenced by the involvement of a national scientific 

institute in the knowledge flow. When a structural demand for knowledge was formulated 

from such academies or societies, merchants seemed more willing to cooperate in the transfer 

of this knowledge. No direct connection exists between this reliability and the 'national 

academic guidance’ as phenomenon, but together they formed the best combination for a 

smooth flow of knowledge.  

In the visual representation of the knowledge transfer it is clearly observed that Jesuits, 

merchants and scholars cooperated in all three periods when national academies were 

involved in the collection of Chinese knowledge. The involvement of national academies in 

the flow of knowledge thus promoted the formation of close ties between Jesuits and 

merchants. In case of strong links between Jesuits and members of national academies, 

connections often existed between Jesuits and merchants of the respective nations. This 

phenomenon was to be expected from the close contacts of French Jesuits with scholars of the 

same nationality. Indeed, the first group of French Jesuits departed with a questionnaire of the 

royal academies and a national travel certificate. The last group of French Jesuits worked for 

Bertin who was a minister, head of finance of the Compagnie des Indes and a sponsor of the 

French Jesuits. He can be considered as the embodiment of the link between knowledge 

collection, religious mission, trade and politics. I have also found this phenomenon to occur in 

relations of Jesuits with scholars and merchants of the English, Swedish and Russian nations. 

These merchants all offered a helping hand in the transfer of knowledge collected by Jesuits 

for the national academies of their homeland. In cases of national academic guidance Jesuits, 

merchants and scholars all took part in one large overseas network. 

 

Vehicles of knowledge: a comparison 
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 Hsia, Noble patronage, 91.  
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 Roberts ed., The brokered world.  
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The above findings show an important difference between the roles that Jesuits and VOC 

servants played in the knowledge flow from China to Europe. This difference is considered 

the most important explanation for the remarkable low level of involvement of VOC servants 

in both the collection of knowledge by Jesuits and the transfer of knowledge to Europe. 

According to Harris the order of Jesuits and the VOC as overseas organizations had 

similar strategies to function over long distances. Regular correspondence with the board in 

Europe was a necessary condition, also considered as a minimal means to comply with the 

rules of their organization. Moreover, the gathering of knowledge belonged to the official 

activities of both Jesuits and VOC servants. From my research it is shown that the activities of 

Jesuits and VOC servants even showed more similarities. Although the position of the Order 

and the company in China and Europe weakened, individual members were at that time 

involved most with the knowledge flow. Despite the limited access to China and Chinese 

knowledge, both Jesuits and VOC servants focused on Chinese who were oriented to the 

West. Finally, some VOC servants as well as many Jesuits took part in the Republic of 

Letters. 

The extent and nature of the involvement of VOC servants in the knowledge flow 

differed significantly from the involvement of the Jesuits. This was primarily caused by the 

large difference between goals and policy of the Jesuit order and the trading company. 

Conversion was accompanied by the promotion of missionary work and the Chinese 

civilization. The pursuit for profit did not benefit from a thorough knowledge of China, and 

knowledge was preferably kept as confidential information in the competitive arena of VOC 

servants. Moreover, Jesuits paid a lot of attention to the knowledge of Chinese astronomy, 

proto-sinological themes and techniques, while most VOC servants were particularly 

interested in local nature and geographical measurements. 

The major difference between both parties was the lack of involvement of VOC 

servants in the collection of knowledge about China, and in the transfer of knowledge that 

Jesuits sent to Europe. Despite requests from the University of Leiden and the Batavian 

Society, only a few VOC servants in China contributed to the knowledge flow. Most VOC 

servants were obviously not sufficiently skilled to perform research, and European merchants 

in Canton only had limited freedom to move around. On the other hand, some VOC servants 

had managed to build a collection of their own. VOC servants also played a minor role in the 

logistics of the Jesuits. However, merchants from other nations were involved. In short, the 

contribution of VOC servants to the knowledge flow did not have to be so small. 

 The comparison of the social world of Jesuits and VOC servants shows that they did 

not operate in the same European institutional contexts. This is why there was not a single 

overseas network of Jesuits, VOC servants and scholars in most of the eighteenth century. 

One reason for this modest involvement in the knowledge flow was the lack of ‘national 

academic guidance’ in the Republic. As a result, there were no strong connections between 

Jesuits and VOC servants and with Dutch scholars. Interest in China in the Republic in the 

eighteenth century was probably less than in other countries. Illustrative is the interest in the 

Chinese sailing wheelbarrow which existed among Europeans, but not among Dutch people. 

The sailing wheelbarrow was included as a topic in the questionnaire of the Royal Academy 

of Paris and the German scholar Leibniz wanted to incorporate the Chinese vehicle in his 

cabinet of curiosities.
1396

 Although there was a lot of interest in the Republic in the sailing 

wheelbarrow around 1600, hardly anyone was still interested in this carriage in the eighteenth 

century.
1397

 

                                                 
1396

 Needham, Science and civilization in China IV, Part 2, 278-280. 
1397

 Linschoten wrote with admiration about the ‘smart men’ of China that glided through the landscape on their 

sailing wheelbarrows as though they moved over water. The engineer Simon Stevin made a remarkable fast 

version and his demonstration on the beach made a big impression. Prince Maurits traveled on the ‘windt-wagen’ 
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 In order to examine the extent to which 'national academic guidance’ was conducive to 

connections between Jesuits and merchants in the flow of knowledge from China to Europe, 

further research could be focused on another group of Jesuits and merchants belonging to a 

nation without a national academy. The Portuguese Jesuits and merchants in Macau are in this 

respect an interesting research subject. 

In this study we saw that Jesuits of the Portuguese mission in Peking collected 

astronomical and geographical observations throughout the eighteenth century. In Macau, 

Jesuits were doing research into borax just before their arrest in 1762. They sent knowledge to 

interested Portuguese people in Lisbon, London and Saint Petersburg. Jesuits of the 

Portuguese mission gathered knowledge about China and sent this to interested people in 

Europe, like the French Jesuits did.  

It was evident that these Jesuits transmitted letters and parcels through the Portuguese 

ships in Macau. Although Portuguese power in Asia declined in the eighteenth century, 

Macau remained the centre of Portuguese transports to Batavia, India and Lisbon.
1398

 Macau 

was regarded as less and less important, but for Jesuits of the Portuguese mission, the city had 

always been a vital artery to their mission.
1399

 It was the centre of arrival and departure from 

and to Portugal for the missionaries, and for the transfer of letters and resources.
1400

 Around 

1740 the Jesuits even owned a ship, which sailed between Macau and Lisbon. However, we 

saw that some of the Jesuits from the Portuguese mission received their books and 

instruments from England, and not from Portugal.  

This was possibly related to the fact that a national academy was founded in Lisbon only in 

1779. Before that time scholars had not handed questionnaires to Jesuits leaving for the 

Portuguese mission. Also, not much of the work of these Jesuits was published in Portugal. 

There was no ‘national academic guidance’ to speak of.
1401

 Further studies could investigate 

to what extent Jesuits from the Portuguese mission still sent knowledge to Portugal on 

Portuguese ships. The outcome of this research can tell us whether the lack of academic 

guidance - as in the Dutch case - had an impact on the relations between the Jesuits of the 

Portuguese mission and Portuguese merchants and scholars. 

                                                                                                                                                         
from Scheveningen to Petten for about 100 km in about 2 hour. This speed was unique in the time around 1600. 

The inventor considered the sailing wheelbarrow only as a ‘toy’ and not as useful object, see Davids, The rise 

and decline I, 242. Especially the Dutch were very interested in the vehicle. Cornelis Matelief has written about 

the vehicle in his Journael, ende historische verhael from 1648, see Lach and Von Kley, Asia in the making III, 

Book 4, 1616. According to Needham, the Chinese sailing wheelbarrow made a large impact and was even the 

inspiration source for the ‘land yachts’ on the beaches of Belgium and California in the twentieth century, see 

Needham, Science and civilization in China IV, Part 2, 276-280.  
1398

 In the 18th century about 24 ships sailed between Macau and Lisbon. Most of these ships left Macau in the 

period between 1740 and 1760, Godinho, ‘The Portuguese’. Portuguese private traders also played an important 

role in business with China and other trading centres in Asia. 
1399

 Wills, Embassies and illusions, 43. 
1400

 The speed of the Portuguese ships was comparable with the ships of most other merchant companies. The 

voyage from Macau to Lisbon, often with a stop in Bahia, typically took 8 months, but could also sometimes 

take 6 or 11 months, see Godinho, ‘The Portuguese’. French and English ships still took longer to sail to Europe 

(9 to 10 months).  
1401

 However, the Portuguese Jesuits did make a great contribution to the development of networks in which 

knowledge could circulate in the Portuguese territories, see Fontes da Costa and Leitão, ‘Portuguese imperial 

science, 1450-1800', 40. 
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Bijlage A 

De bruikbaarheid van de bronnen  

 

 

Correspondentie binnen de Jezuïetenorde 

 

De brieven die in het ARSI bestudeerd zijn, waren gericht aan de generaal-overste of andere 

superieuren, en circuleerden vooral binnen de Orde. Hierin is vooral informatie gevonden 

over de doorgifte van brieven van China naar Europa en betrekkingen tussen jezuïeten en 

handelaren. In het merendeel van deze brieven werden missionaire werkzaamheden 

beschreven, en niet zozeer de bijdragen aan de verzameling van kennis. De ‘Litterae Annuae’ 

die tussen 1680 en 1780 naar Rome gestuurd werden, zijn hiervan een ander voorbeeld. Veel 

geraadpleegde brieven bleken hierdoor niet bruikbaar voor het beantwoorden van de vragen 

over de rol die de Jezuïetenorde speelde in de kennisstroom.  

Informatie over de logistiek van de jezuïeten is gezocht in enkele bronnen die 

betrekking hadden op de organisatie en financiering van de missie in China. In deze stukken, 

met de titels ‘comptes Procure générale’, ‘Lettres patentes ou procurations pour des 

missionaires 1701-1721’, ‘Documents d’administration économique’ en ‘Pièces relatives aux 

bienfaiteurs 1705’, zijn echter geen gegevens gevonden die inzicht gaven in de praktijk van de 

logistiek in China.  

De meeste gegevens over de logistiek en de kennisverzameling zijn dan ook gevonden 

in brieven van jezuïeten aan elkaar en aan geïnteresseerden. De LEC en de correspondenties 

met geïnteresseerden vormen daarom het grootste deel van het bronmateriaal dat betrekking 

heeft op de jezuïeten. Over de correspondentie met geïnteresseerden wordt in deze bijlage nog 

meer verteld. 

 

Correspondentie binnen de VOC 

 

In het onderzoek naar de dagelijkse werkzaamheden die naast de handel plaatsvonden, zijn de 

dagregisters van de factorij van Kanton aan een nauwgezette analyse te onderwerpen.
1402

 In 

deze dagregisters werden triviale voorvallen beschreven, wat doet vermoeden dat de 

dagregisters vrij volledige documentatie bevatten van de dagelijkse gebeurtenissen in 

Kanton.
1403

 Hoewel er regelmatig ‘niets van eenig belang voorgevallen’ was, werd een enkele 

keer de aankomst van een missionaris of een ontdekkingsreiziger vermeld.  

Enkele andere soorten rapporten die opgesteld werden in de factorij van Kanton geven 

aanvullende informatie over de betrokkenheid van VOC-dienaren bij de kennisstroom. In de 

‘Ingekomen stukken’ waren instructies uit de Republiek opgenomen, die onder andere 

                                                 
1402

 Helaas ontbreken de dagregisters van de factorij Kanton van de jaren 1746 tot 1761. In de ‘Overgekomen 

brieven en papieren uit China’ zijn gelukkig voor enkele jaren waarvan de dagregisters ontbreken ‘dagverhalen’ 

en ‘journalen’ gevonden, namelijk 1730-1733, 1739, 1757, 1760, 1791 en 1792. Ook in deze documenten 

ontbreekt echter een groot deel van dezelfde jaren, namelijk de jaren 1737 tot 1752. Ook de dagregisters van 

Batavia van 1680 tot 1682 zijn meegenomen, die als bronpublicatie raadpleegbaar zijn.  
1403

 Zo werd vermeld dat een tijger ‘Bij menschen geheugen niet geschied’ van het vasteland naar Macao 

gezwommen was en ‘verscheidenen caffers [had] gedood voor men hem kon doden’, NA, Canton 73, 24 maart 

1764. De dagregisters leerden ook dat rond begin april feestdagen werden gehouden waarbij de Chinezen de 

graven van hun ouders bezochten, dat rond februari een week lang de verjaardag van de keizer werd gevierd, en 

dat een periode van rouw na een sterfgeval maanden duurde waarbij de rouwende zijn huis niet verliet. Zo kwam 

door de dood van een vooraanstaande Chinese koopman de handel maanden stil te staan, NA, Canton 79, 9 mei 

1770. Ook onderwerpen als brand, overstromingen, diefstal, het overlopen van matrozen tussen de Nederlandse 

en Engelse factorij en de diners die de verschillende naties voor elkaar organiseerden, kwamen regelmatig aan 

bod. Deze gebeurtenissen hadden doorgaans directe gevolgen voor de handelsactiviteiten, wat de voornaamste 

reden geweest zal zijn om dergelijke informatie in de handelsverslagen op te nemen. 
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betrekking hadden op vervoer van post, curiosa en passagiers. Enkele van deze instructies zijn 

dan ook in dit onderzoek gebruikt. De ‘uitgaande stukken’ voor de superieuren in Batavia en 

de Republiek bevatten jaarlijkse ‘generale rapporten’. Hierin werden voor veel jaren lijsten 

opgenomen van de Europese en Aziatische schepen die in Kanton aangemeerd lagen. Ook 

zijn in de ‘uitgaande stukken’ enkele rapporten opgenomen van supercarga’s die buiten de 

handelstijd in Kanton of Macao achterbleven en werkzaamheden verrichten. Over het verblijf 

in China buiten de handelstijd werd doorgaans verder weinig gerapporteerd omdat er geen 

handel werd gedreven.
1404

 Ook de stukken van de ‘Commissie voor de vaart naar China 

(Chinase commissie)’ vormden in een enkel geval een nuttige bron. Deze behandelden 

weliswaar voornamelijk commerciële aangelegenheden, maar bevatten ook een informatief 

alfabetisch ‘repertorium op zaken in de missiven van China naar de Republiek’ en een 

‘instructie voor de VOC-dienaren in China’ die een enkele keer iets vermeldden over de 

betrokkenheid bij de verzameling of doorgifte van kennis. Het beleid van de Heren XVII ten 

opzichte van kennisverzameling en vervoer van Europeanen en hun brieven of pakketten, is 

gebleken uit enkele resoluties van de Heren XVII uit het ‘kopieboek van uitgaande missiven, 

instructies en andere papieren van de Heren XVII aan de kantoren in Indië’. De Hoge 

Regering in Batavia gaf deze onder andere als ‘Patriase instructies’ door aan de handelaren in 

Kanton.
1405

 Het Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, dat onder meer geboden en verboden 

bevat ten aanzien van transport van missionarissen en verzameling van kennis, vormt een 

nuttige aanvulling hierop. Informatie over de betrokkenheid van VOC-dienaren bij de 

logistiek van jezuïeten in Azië is ten slotte ook gevonden in de gepubliceerde ‘Overgekomen 

brieven en papieren uit Indië’.  

 

Correspondentie met geïnteresseerden 

 

Het grootste deel van de onderzoeksvragen is beantwoord aan de hand van de goed bewaard 

gebleven briefwisselingen tussen jezuïeten en geïnteresseerden. De ongepubliceerde 

correspondentie met Bertin en andere Franse geïnteresseerden wordt in de Bibliothèque 

Nationale en de Bibliothèque de l’Institut in Parijs bewaard. Tot nu toe is in deze 

correspondentie alleen in kaart gebracht welke kennis verzameld werd, maar niet hoe deze 

van China naar Europa stroomde.
1406

 Verder zijn in enkele bronpublicaties alle brieven 

weergegeven die de jezuïeten en de geleerde Leibniz aan elkaar stuurden, en vrijwel alle 

brieven die de Franse jezuïet Antoine Gaubil en Franse geïnteresseerden elkaar schreven. Ook 

de briefwisseling tussen de Beierse jonkvrouw Maria Theresia Von Fuller-Wellenburg en 

enkele Duitse jezuïeten in Peking is in zijn geheel uitgegeven. Van de briefwisseling tussen 

D’Incarville en de Franse botanicus Bernard de Jussieu is het merendeel verzameld en 

gepubliceerd. Deze bronpublicaties geven een vrij volledig beeld van de onderwerpen 

waarover gecorrespondeerd werd, en zijn daarmee een zeer bruikbare bron voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

De betrokkenheid van VOC-dienaren bij de uitwisseling van kennis van China naar 

Europa is nauwelijks aangetroffen in de officiële stukken. In de dagregisters en uitgaande 

stukken van de factorij Kanton en in de ‘Overgekomen brieven en papieren uit China’ werd 

                                                 
1404

 Een ander type document van de factorij van Kanton bevatte de ‘Resoluties’, maar deze (niet geïndexeerde) 

resoluties betroffen na een eerste bestudering met name zaken als de handel en het personeel, en zijn daarom niet 

aan een systematische analyse onderworpen.  
1405

 De handelaren moesten zich aan een soort huishoudelijk reglement houden, dat onder andere gebood dat men 

in China niet mocht smokkelen, geen wapens mocht verkopen, en geen schulden mocht maken bij Chinezen, 

NA, Canton 123, ‘Patriase instructie 1762’. Ook werd de wens uitgesproken dat een alfabetisch register werd 

opgesteld van de papieren, NA, Canton 166, 20 december 1787. Een dergelijk alfabetisch register heb ik echter 

maar een enkele keer gevonden, zie NA, VOC, inv.nr. 4556. 
1406

 Zie Bernard, ‘Catalogue des objets’; Huard en Wong, ‘Les enquêtes françaises’. 
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slechts melding gedaan van uurwerken en snuisterijen voor de Chinezen, een bezoek van 

Engelse en Franse ontdekkingsreizigers, of het inladen van kruiden zoals muskus die bestemd 

waren voor de medicinale winkel in Batavia. Net als bij de jezuïeten zijn de meeste gegevens 

dan ook afkomstig uit enkele briefwisselingen met geïnteresseerden. Tussen Witsen en 

Leibniz bestond een onregelmatige correspondentie van ongeveer dertig brieven waarin onder 

andere de route tussen China en Europa via Rusland werd besproken. De briefwisseling 

tussen Witsen en Cuper bevatte ook enkele details over de doorgifte van brieven. Enkele 

eerdere studies naar deze brieven zijn gebruikt voor dit onderzoek.
1407

 De andere VOC-

dienaren schreven daarentegen nauwelijks brieven aan geïnteresseerden. De verzamelaar 

Royer bezat in zijn collectie een brief van Certon, die bruikbaar bleek voor het onderzoek 

naar netwerken. Ook schreef Van Braam eenmaal een brief aan de geleerde Benjamin 

Franklin. Het gepubliceerde reisverslag van Van Braam is gelukkig rijk aan informatie over 

de manier waarop kennis verkregen werd.  

                                                 
1407

 Müller, Leibniz und Witsen; Rietbergen, ‘Witsen’s world’; Gebhard, Het leven van Witsen. 
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Bijlage B  

Verantwoording van de kwantitatieve analyse 
 

 

De indeling in categorieën 

 

De geselecteerde acht soorten kennis vertegenwoordigen ongeveer de inhoud van de kennis 

die van China naar Europa stroomde. Voor deze onderwerpen bestond altijd een duidelijke 

belangstelling onder zowel Europese geïnteresseerden als onder de verzamelaars in China. 

Een ander criterium voor deze selectie was of kennis in een vragenlijst voorkwam, en of een 

type kennis meer dan één keer in gepubliceerde vorm circuleerde.
1408

  

Enkele soorten kennis zijn in dit onderzoek beschouwd als één onderwerp, terwijl zij 

uit meerdere aspecten bestonden. Vanwege het indicatieve karakter van de kwantitatieve 

analyse is namelijk gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke indeling. Onder de 

‘astronomie’ heb ik daarom ook wiskundige kennis gerekend, bij ‘geografie’ hoort ook 

cartografie, botanie en kennis van dieren vallen onder ‘natuurhistorie’, onder ‘techniek’ wordt 

onder meer verstaan de productie van porselein, textiel en papier, mijnbouw en infrastructuur, 

en onder ‘proto-sinologie’ geschiedenis, taal, filosofie, literatuur en het schrift.  

Tussen enkele van deze categorieën bestond wel overlap. Geneeskrachtige planten 

kunnen zowel onder botanische als geneeskundige kennis vallen, en de productie van 

bijvoorbeeld verf uit plantaardig materiaal kan beschouwd worden als zowel techniek als 

natuurhistorie. In deze niet geheel duidelijke gevallen is gekozen voor het praktische gebruik 

van bepaalde kennis. Geneeskrachtige planten zijn dus ingedeeld bij ‘geneeskunde’, en 

productieprocessen van plantaardig materiaal bij ‘techniek’.  

 

De analyse van de publicaties 

 

De analyse van de publicaties vergde een speciale aanpak. De honderden waarnemingen, 

traktaten en brieffragmenten van jezuïeten verschenen in uiteenlopende periodieken en 

werken. Deze heb ik niet allemaal kunnen bestuderen. Ik heb daarom alleen van de grootste 

werken, de Lettres édifiantes et curieuses de la Chine, de Description de la Chine en de 

Mémoires concernant les Chinois, de inhoud onderzocht. De inhoud van de LEC is 

geanalyseerd door in elke brief te turven welke soorten kennis werden beschreven. In één 

brief konden meerdere onderwerpen behandeld worden, terwijl andere brieven alleen op één 

thema gericht waren. De Description de la Chine en de MCC bevatten vooral traktaten en 

vertalingen, waarvan de titels eenvoudig geteld en in categorieën ingedeeld konden worden.  

 De inhoud van de andere publicaties van het werk van de jezuïeten die in dit 

onderzoek zijn bestudeerd, is bepaald aan de hand van de titels en de beschrijving ervan zoals 

die in de bibliografie van Pfister staan.
1409

 Hij noemt namelijk zowel de publicaties van de 

jezuïeten zelf als het werk van jezuïeten dat door ‘geïnteresseerden’ werd uitgegeven. 

Fragmenten uit brieven of verhandelingen die in academische werken werden gebruikt, maar 

die niet genoemd zijn in de bibliografie, vallen buiten het bereik van deze beknopte 

kwantitatieve analyse. Zo werden bijvoorbeeld de bevindingen van Dentrecolles over de 

productie van porselein in de Dictionnaire van de Encyclopedisten gebruikt. Dit is niet als op 

                                                 
1408

 In de vragenlijsten van de koninklijke academie van Parijs en van het BGKW werd een vraag gesteld over 

meteorologie. Toch is dit onderwerp weggelaten uit de analyse, omdat meteorologische observaties slechts een 

enkele keer werden gepubliceerd. In de vragenlijst van Bertin, en in de beide vragenlijsten voor VOC-dienaren 

werd overigens ook naar voorwerpen gevraagd, zoals boeken. Voorwerpen maken geen deel uit van de analyse 

van de publicaties. 
1409

 Pfister, Notices biographiques. 
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zichzelf staande publicatie beschouwd in de analyse. Dat kennis van jezuïeten wel degelijk 

gebruikt werd in andere werken, blijkt uit de hoofdstukken 4 tot en met 6 waarin kwalitatief 

gekeken is naar verspreiding van kennis. De door Pfister genoemde publicaties heb ik niet 

onder ogen gehad. Het nadeel hiervan is dat de details van de inhoud ervan mij onbekend zijn.  

Dat ik elke titel in de bibliografie geteld heb als één publicatie, maakt de analyse ook 

minder precies. Hierdoor wordt de omvang van een werk buiten beschouwing gelaten, wat het 

beeld van de soorten kennis enigszins vertekent. Dit geldt ook voor de analyse van de inhoud 

van de drie grote werken. Onderwerpen die bijvoorbeeld in slechts enkele zinnen werden 

behandeld of juist in een paginalange verhandeling, heb ik beiden geteld als één publicatie. 

Toch heeft deze aanpak geen grote gevolgen voor het algemene beeld dat we hebben 

gekregen van de soorten kennis waarnaar belangstelling was. Enkele grote, meerdelige 

werken die dus toch als slechts één publicatie zijn geteld, hadden namelijk alle betrekking op 

de astronomie. Dit was een onderwerp waarvan geconcludeerd is dat hierover gedurende de 

gehele periode relatief veel gepubliceerd werd, terwijl hiernaar in de vragenlijsten niet veel 

gevraagd werd. Indien we de omvang van deze publicaties over astronomie ook nog zouden 

meenemen, zou deze conclusie alleen maar versterkt worden. Andersom heeft bijvoorbeeld 

een beknopte omschrijving van een breedtemeting het aandeel van de categorie ‘geografie’ in 

de analyse vergroot. Door deze aanpak komt aan de andere kant wel de continuïteit van dit 

onderwerp in publicaties naar voren, en komt in het algemeen de diversiteit van de soorten 

kennis tot zijn recht. Hieronder wordt in intervallen van tien jaar weergegeven welke soorten 

kennis werden opgenomen in de drie belangrijkste werken over China.
1410

 

 

Tabel B: Soorten kennis in de LEC, Description en MCC 
Periode /  

Soort kennis 

1680

-

1689 

1690

-

1699 

1700

-

1709 

1710

-

1719 

1720

-

1729 

1730

-

1739 

1735 1740

-

1749 

1750

-

1759 

1760

-

1769 

1770

-

1779 

1780

-

1789 

1790

-

1800 

Totaal 

BRON * * * * * * > * * * # # # 
 

Astronomie 
    

2 2 2 
   

0 5 9 20 

Geografie 
  

2 1 1 0 9 
 

1 
 

0 1 0 15 

Natuurhistorie 
  

1 5 5 4 7 2 1 
 

11 34 2 72 

Landbouw 
   

1 2 2 4 1 
  

1 3 0 14 

Techniek 
   

4 3 8 13 
   

0 1 0 29 

Geneeskunde 
   

2 1 5 2 
   

4 6 1 21 

Economie 
   

1 
 

0 0 
   

1 2 0 4 

Proto-sinologie 
 

1 3 1 4 2 14 3 
 

1 14 60 11 114 

Totaal 
 

1 6 15 18 23 51 6 2 1 31 112 23 289 

 
Legenda: 

* Lettres édifiantes et curieuses de la Chine     

> Description de la Chine     

# Mémoires concernant les Chinois    

 

Bron:  

Lettres édifiantes et curieuses de la Chine IX-XIV (Lyon 1819); Landry-Deron, I., La preuve par la Chine: la 

“Description” du J.-B. Du Halde, Jésuite, 1735 (Paris 2002); Mémoires concernant les Chinois I-XV (Parijs 

1776-1792). 

                                                 
1410

 Het totale aantal van 289 komt niet overeen met het totale aantal van 339 dat in Hoofdstuk 1 genoemd is. In 

de telling in Bijlage B is namelijk alleen de inhoud van de drie werken weergegeven, en ontbreekt de inhoud van 

de overige werken die in de bibliografie van Pfister genoemd werden en deel zijn van mijn analyse. 
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Bijlage C  

De jezuïeten in Peking, Kanton en Macao, 1690-1790 

 

 

In de onderstaande twee tabellen wordt weergegeven welke jezuïeten in de onderzoeksperiode 

aanwezig waren in Peking, en aan de kust in Kanton en Macao.  

De meeste jezuïeten die in Peking leefden, bleven hier doorgaans vele jaren, vaak tot 

hun dood. Het aantal jezuïeten aan het hof is weergegeven in perioden van tien jaar, en 

wanneer zij in deze periode stierven, zijn zij aangeduid met een *.  

In de beide kuststeden bleven jezuïeten doorgaans korter. Zij waren op doorreis, of 

verhuisden na enkele jaren naar een andere missiepost. Hun aanwezigheid aan de kust was 

veel veranderlijker dan die van de hofjezuïeten, en is dan ook per jaar aangegeven. Ook hier 

leefden enkelen van hen overigens vele jaren achtereen, en ook hier soms tot aan hun dood. In 

Kanton en Macao verbleven ook de procureurs, die de logistiek van de missie en de doorgifte 

van brieven en kennis regelden. Zij worden in tabel C.2 aangeduid met de afkorting ‘proc.’.  

De gegevens in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op het werk van Pfister, waarin 

van vrijwel elke jezuïet in China in detail beschreven is wanneer hij waar in China verbleef. 

 

Tabel C.1 De jezuïeten in Peking, in de periode 1680-1795 
 

 
Peking Totaal 

 Portugese missie Franse missie Port. Fr. 

1680-1689 

Grimaldi, T. Pereira, Suarez, Thomas De Fontaney, Bouvet,  

Le Comte, Gerbillon,  

De Visdelou 

4 5 

1690-1699 

Grimaldi, T. Pereira, Suarez , 

Thomas, Ciceri, Ozorio, Simoïs, 

Stumpf, Baudino 

De Fontaney, Bouvet, 

Gerbillon, De Visdelou, 

Parrenin, Régis, Rhodes 

9 7 

1700-1709 

Grimaldi, T. Pereira, Suarez, 

Thomas*, Stumpf, Baudino, 

Provana, Castner, Liebstein, Stadlin 

Bouvet, Gerbillon, 

Parrenin, Régis, Rhodes, 

Frapperie*, Jartoux, 

Brocard 

10 8 

1710-1719 

Grimaldi*, Suarez, Stumpf*, 

Baudino*, Mourao, Fridelli, 

Laureati, Liebstein*, Stadlin, 

Cardoso, Thilisch*, Castiglione, 

Da Costa, Giampramo, Kögler, 

Slaviçek, 

Bouvet, Parrenin, Régis, 

Rhodes*, Foucquet, 

Contancin, Jartoux, 

Du Tartre, Brocard, 

De Mailla, Rousset 

16 11 

1720-1729 

Suarez, Fridelli, 

De Magalhaens, Stadlin, Cardoso*, 

Castiglione, Da Costa, Kögler, 

A. Pereira, Slaviçek, Moggi, 

De Rezende, Pinheiro, Polycarpe de 

Souza, 

Bouvet*, Parrenin, 

Régis, Foucquet, 

Dentrecolles, Jartoux*, 

Du Tartre*, De Mailla, 

Rousset, Gaubil, Chalier, 

14 11 

1730-1739 

Suarez, Fridelli, 

De Magalhaens, Stadlin, Castiglione, 

Da Costa, Kögler, A. Pereyra, 

Slaviçek*, Moggi, De Rezende, 

Pinheiro, Polycarpe de Souza, Bahr, 

Gogeisl, Hallerstein, 

Laimbeckhoven, Da Rocha 

Parrenin, Régis*, 

Dentrecolles, De Mailla, 

Rousset, Gaubil, Chalier, 

La Charme, Boussel, 

Foureau, Desrobert, 

Attiret, Thébault, 

18 13 

1740-1749 

Fridelli*, Stadlin*, Castiglione, 

Da Costa*, Kögler*, A. Pereyra*, 

Moggi, De Rezende*, Pinheiro*, 

Polycarpe de Souza, Bahr, Gogeisl, 

Hallerstein, Laimbeckhoven, 

Parrenin*, Dentrecolles*, 

De Mailla*, Rousset, 

Gaubil, Chalier*, 

La Charme, Boussel, 

Desroberts, Attiret, 

17 14 
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Da Rocha, Walter, Sichelbarth, Thébault, D’Incarville, 

Brossard, Benoist, 

1750-1759 

Castiglione, Moggi, Polycarpe de 

Souza*, Bahr, Gogeisl, Hallerstein, 

Laimbeckhoven, Da Rocha, Walter*, 

Sichelbarth, D’Espinha, De Mattos, 

D’Almeida, Rodrigues, 

Rousset*, Gaubil*, 

La Charme, Desroberts, 

Attiret, Thébault, 

D’Incarville*, Brossard*, 

Benoist, Amiot, Cibot 

14 11 

1760-1769 

Castiglione*, Moggi*, Bahr, 

Gogeisl, Hallerstein, 

Laimbeckhoven, Da Rocha, 

Sichelbarth, D’Espinha, De Mattos*, 

D’Almeida, Rodrigues, 

La Charme*, 

Desroberts*, Attiret*, 

Thébault*, Benoist, 

Amiot, Cibot, Dollières, 

De Ventavon, Bourgeois, 

Collas, De Grammont, 

Bazin 

12 13 

1770-1779 

Bahr*, Gogeisl*, Hallerstein*, 

Laimbeckhoven, Da Rocha, 

Sichelbarth, D’Espinha, D’Almeida, 

Rodrigues, Panzi 

Benoist*, Amiot, Cibot, 

Dollières, De Ventavon, 

Bourgeois, Collas,  

De Grammont, Bazin*, 

De Poirot, De 

Méricourt* 

10 11 

1780-1789 

Laimbeckhoven*, Da Rocha*, 

Sichelbarth*, D’Espinha*, 

D’Almeida, Rodrigues, Panzi 

Amiot, Cibot*, 

Dollières*,  

De Ventavon*, 

Bourgeois, Collas*,  

De Grammont, De Poirot 

7 8 

1790-1795 
D’Almeida, Rodrigues*, Panzi Amiot*, Bourgeois*,  

De Grammont, De Poirot 
3 4 

 
Bron:  

Pfister, Notices biographiques. 

 

 

Tabel C.2 De jezuïeten in Kanton en Macao, in de periode 1690-1790 
 

 
Kanton Macao Totaal 

 Portugese missie Franse missie (Portugese missie) Port. Fr. 

1690 Philipucci, Bl. Verbiest De Fontaney, Le Comte De Silva 4 1 

1691 Philipucci, Bl. Verbiest  Ozorio 2 1 

1692 
Philipucci*, Turcotti,  

Bl. Verbiest, J. Suares 
De Fontaney, De Visdelou  J. Suares tijdelijk afwezig 6 0 

1693    0 0 

1694   Van der Beken 0 1 

1695 Faglia   1 0 

1696    0 0 

1697 Turcotti   1 0 

1698    0 0 

1699   Ciceri 0 1 

1701 Franchi, J. Suares 

Belleville, De Tartre, Melon, 

Chomel, Chavagnac, Noëlas, 

Hervieu 

 9 0 

1702    0 0 

1703 Laurifice* De Mailla De Souza 2 1 

1704  De Mailla  1 0 

1705  
De Mailla, Beauvollier 

(proc.) 
 2 0 

1706  
De Mailla, Beauvollier 

(proc.), Bouvet 
 3 0 

1707  De Mailla J.Pereira, Messari, 1 3 
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Bakowski 

1708  De Goville (proc.) J.Pereira 1 1 

1709  De Goville (proc.) J.Pereira 1 1 

1710  De Goville (proc.) J.Pereira 1 1 

1711  
De Goville (proc.), Nyel, 

Lequesne, Cazier 
J.Pereira 4 1 

1712  

De Goville (proc.), Nyel, 

Lequesne, Cazier, Baborier, 

Du Baudory, Labbe 

J.Pereira 7 1 

1713  

De Goville (proc.), Nyel, 

Lequesne, Cazier, Baborier, 

Du Baudory  

J.Pereira 6 1 

1714 Casaletz 

De Goville (proc.), Nyel, 

Lequesne*, Cazier, 

Baborier, Du Baudory, 

Labbe 

J.Pereira, Messari 8 2 

1715 J. Monteiro 
De Goville (proc.), Nyel, 

Cazier, Du Baudory, 
J.Pereira 5 1 

1716 J. Monteiro, Slaviçek 
De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory, Casaletz 

J.Pereira, A. Pereira,  

Slaviçek, Kögler, 11 

Portugese jezuïeten 

6 15 

1717 J. Monteiro, Miller 
De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory 
J.Pereira, A. Pereira, 5 2 

1718 A. Pereira, Miller 
De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory 
J.Pereira, J. Monteiro* 5 2 

1719 A. Pereira, Miller 
De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory 
J.Pereira, Simonelli 5 2 

1720 A. Pereira, Miller, Laureati 
De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory 
J.Pereira 6 1 

1721 
A. Pereira, Miller, 

Laureati, Slaviçek 

De Goville (proc.), Cazier, 

Du Baudory 
 7 0 

1722 
A. Pereira, Miller, 

Laureati, Hinderer 

De Goville (proc.), Cazier*, 

Du Baudory Gaubil, Jacques 
 9 0 

1723 
A. Pereira, Miller, 

Hinderer 

De Goville (proc.),  

Du Baudory 
Bakowski 5 1 

1724 A. Pereira, Miller 

De Goville (proc.),  

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Baborier 

 8 0 

1725 
Miller, Laureati, 

Magalhaens, 9 anderen 

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Baborier, 

Contancin 

J.Pereira, Camaya 18 2 

1726 Magalhaens 

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Baborier, 

Contancin 

J.Pereira 7 1 

1727  

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Baborier*, 

Contancin,  

De Gollet 

J.Pereira, Laureati* 7 2 

1728  

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Contancin 

J.Pereira 6 1 

1729 Mendes 

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx, Domenge, 

Prémare, Contancin, 

Jacquemin 

J.Pereira 7 1 
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1730 Mendes 

Du Baudory, Labbe, 

Couteulx*, Domenge, 

Prémare, Contancin 

J.Pereira 6 1 

1731 Mendes 
Du Baudory, Domenge, 

Prémare 
J.Pereira 3 1 

1732  
Du Baudory*, Prémare, 

Hervieu, 30 bannelingen 

Sibin, Domenge, Hervieu, 

30 bannelingen 
33 33 

1733   
Domenge, Prémare, 

Hervieu, Porquet, Mendes 
0 4 

1734   
Domenge, Prémare, 

Hervieu, Porquet, Mendes 
0 4 

1735   
Domenge*, Prémare*, 

Hervieu, Porquet, Mendes 
0 4 

1736   
Hervieu, Porquet, 

Jacquemin*, Mendes 
0 3 

1737   Hervieu, Porquet, Mendes 0 2 

1738   

Hervieu, Porquet, Mendes, 

Bahr, Gogeisl,  

Von Laimbeckhoven 

0 5 

1739   
Hervieu, Porquet, Mendes, 

Loppin 
0 3 

1740  D’Incarville 
Hervieu, Porquet, Mendes, 

D’Incarville, Labbe (proc.) 
1 4 

1741   

Labbe (proc.), Hervieu, 

Mendes,  

De Gollet* 

0 3 

1742   
Labbe (proc.) , Hervieu, 

Mendes 
0 2 

1743   
Labbe (proc.) , Hervieu, 

Mendes*, Pinto* 
0 3 

1744   

Labbe (proc.) , Hervieu, 

D’Attimis, Benoist, Beuth, 

Wang St. André 

0 6 

1745   Labbe* (proc.) , Hervieu 0 2 

1746   

Hervieu*, Correa, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa 

0 5 

1747   

Correa, Neuvialle, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa 

0 5 

1748   
Neuvialle, Chanseaume, 

Forgeot, Da Costa 
0 4 

1749   

Da Motta, Neuvialle, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa 

0 5 

1750   

Da Motta, Neuvialle, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, Amiot 

0 7 

1751   

Da Motta, De Aranjo, 

Espinha, Moser, Pires,  

De Mattos, Neuvialle, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa, Boussel 

0 11 

1752   

Da Motta, Neuvialle, 

Chanseaume, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, 

0 6 

1753  Hallerstein 

Da Motta, Neuvialle, 

Forgeot, Da Costa, 

Boussel, De Seixas 

1 6 
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1754   

Da Motta, Neuvialle, 

Forgeot, Da Costa, 

Boussel, Simoens (proc.), 

Roy 

0 7 

1755   

Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, 

Lamathe, Folleri, Koffler, 

Roy 

0 8 

1756   

Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, 

Lamathe, Folleri, Koffler, 

Roy, Denis F. 

0 9 

1757   

Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, 

Lamathe, Folleri, Koffler, 

Denis F. 

0 8 

1758   

Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, 

Lamathe, Folleri, Koffler, 

Denis F., Sibin 

0 9 

1759   

Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, Folleri, 

Cibot, D’Ollières,  

Denis F., Sibin* 

0 9 

1760   
Neuvialle, Forgeot,  

Da Costa, Boussel, Folleri 
0 5 

1761   

D’Almeida, Forgeot*,  

Da Costa*, Boussel, 

Folleri, Neuvialle 

0 6 

1762   

21 jezuïeten van de 

Portugese en 3 jezuïeten 

van de Franse missie in 

arrest 

0 24 

1763    0 0 

1764    0 0 

1765    0 0 

1766  
Bazin, Ventavon, Ladmiral, 

Baron 
 4 0 

1767  
Lefebvre (proc.), Bourgeois, 

Collas, Beguin 
 4 0 

1768  Lefebvre (proc.),  1 0 

1769  

Lefebvre (proc.),  

Du Gad, De la Beaume, De 

Grammont 

 4 0 

1770 Simonelli (proc.) 
Lefebvre (proc.), Cipolla, De 

Poirot 
 4 0 

1771 Simonelli (proc.) Lefebvre (proc.)  2 0 

1772 Simonelli (proc.) Lefebvre (proc.)  2 0 

1773 Simonelli (proc.) 
Lefebvre (proc.),  

4 Franse jezuïeten 
 6 0 

1774 Simonelli (proc.) Lefebvre (proc.)  2 0 

1775 Simonelli (proc.) Lefebvre (proc.)  2 0 

1776 Simonelli (proc.) Yang  2 0 

1777 Simonelli (proc.) Yang  2 0 

1778 Simonelli (proc.)   1 0 

1779 
Simonelli (proc.),  

De Loureiro (proc.) 
  2 0 

1780 
Simonelli (proc.).  

De Loureiro (proc.) 
  2 0 
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1781 
Simonelli (proc.),  

De Loureiro (proc.) 
  2 0 

1782 Simonelli (proc.)   1 0 

1783 Simonelli (proc.)   1 0 

1784 Simonelli (proc.)   1 0 

1785  De Grammont  1 0 

1786  De Grammont  1 0 

1787  De Grammont  1 0 

1788  De Grammont  1 0 

1789  De Grammont  1 0 

1790  De Grammont  1 0 

 
Bron:  

Pfister, Notices biographiques. 
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Bijlage D 

Europese schepen in Kanton, circa 1687-1795 

 

 

Aanpak 

 

In de tabel zijn indicaties gegeven van het minimale aantal Europese, en soms ook Aziatische, 

schepen in Kanton in de periode van 1687 tot 1795. Deze gegevens zijn in drie perioden van 

dertig tot veertig jaar onderverdeeld, volgens de periodisering die in Hoofdstuk 3 

aangehouden is. De getallen zijn gebaseerd op gegevens uit studies naar de 

handelscompagnieën, op lijsten die VOC-dienaren in Kanton opstelden van de vertrekkende 

‘vreemde schepen’ in Kanton, en op de databank Dutch Asiatic Shipping.  

Aan de bepaling van het aantal VOC-schepen ligt de volgende redenering ten 

grondslag. Jezuïeten hoopten hun brieven mee te kunnen geven met de schepen die gedurende 

de winter ingeladen werden. Daarom zijn alle schepen geteld die aanwezig waren in de 

periode van hun aankomst in Kanton, doorgaans in september, tot aan het vertrek in de eerste 

maanden van het volgende jaar. Al deze schepen zijn gerekend tot het jaar waarin de schepen 

aankwamen, en niet tot het jaar waarin zij vertrokken. De schepen zijn dus niet volgens een 

kalenderjaar van januari tot en met december geteld. VOC-dienaren stelden hun scheepslijsten 

van de vertrekkende schepen overigens logischerwijs op tijdens het handelsseizoen, en ook zij 

telden dus de schepen die tot ongeveer februari in Kanton lagen.  

Of de historici die de schepen van andere naties in kaart hebben gebracht, op dezelfde 

wijze telden, is mij niet bekend. Het is daarom interessant om deze scheepslijsten naast de 

hedendaagse tellingen te houden. In de tabel zijn dan ook tussen 1742 en 1777 de gegevens 

uit deze scheepslijsten vermeld naast die van hedendaagse tellingen. Zij zijn onderscheiden 

met een schuine streep, en het vetgedrukte getal is in deze gevallen altijd afkomstig uit de 

scheepslijsten die in de Nederlandse factorij werden opgesteld.  

Te zien is dat de tellingen van de VOC-dienaren en die van de hedendaagse auteurs 

vaak overeenkwamen. Waar aantallen verschilden, kan uitgegaan worden van een minimum 

aantal schepen. Verschillen in het aantal schepen zullen ook veroorzaakt zijn doordat in 

tellingen soms ook de schepen meegeteld zijn die niet direct naar het vaderland terugkeerden, 

maar in Azië bleven, of nog een tussenstop maakten in Batavia of India.
1411

 Deze schepen 

werden mogelijk door jezuïeten als minder geschikt beschouwd als vervoermiddel, die 

immers zo snel en veilig mogelijk hun brieven naar Europa stuurden. 

De getallen in de tabellen zijn kortom geen harde cijfers, maar slechts een indicatie. 

Voor het algemene beeld van de relatieve grootte van het aantal schepen van de verschillende 

compagnieën en naties, veroorzaakt deze vertekening echter geen grote problemen. 

 

Gebruikte bronnen 

 

De getallen in onderstaande tabellen zijn afkomstig uit enkele overzichtswerken, enkele 

artikelen en uit bronmateriaal en digitale gegevens van de VOC. Morse en Haudrère hebben 

van respectievelijk de English East India Company en de Compagnie française des Indes 

                                                 
1411

 Van de VOC-schepen bijvoorbeeld zijn alleen de retourschepen geteld, en niet de schepen die naar Batavia 

terugkeerden. Doorgaans zeilde vanaf 1734 jaarlijks één VOC-schip terug naar Batavia, zoals we zagen in 

Hoofdstuk 1. Van de Portugese schepen zeilden eveneens vele schepen naar Batavia, namelijk tussen 1684 en 

1754 maar liefst 213 schepen, zie Souza, The survival of empire, tabel 6.2, 134-135. Ook uit de scheepstellingen 

van de Nederlanders blijkt dat in sommige jaren jaarlijks meer dan tien Portugese schepen aangemeerd lagen, 

namelijk voor de jaren 1768, 1769 en 1770 een aantal van 12, 10, en 14 schepen, NA, Canton 230, 231 en 232. 

Maar een klein deel hiervan ging direct naar het vaderland, namelijk in de gehele achttiende eeuw slechts 

ongeveer 27 schepen, zoals te zien is in de tabellen van deze Bijlage.  
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lijsten van Chinaschepen opgesteld. In de bundel Ships, sailors and spices van Bruijn en 

Gaastra zijn lijsten gegeven van de schepen van de Oostendse compagnie, de Denen en de 

Portugezen.
1412

 De Oostenrijkse schepen die vanaf 1778 in Kanton aankwamen, zijn genoemd 

in een afzonderlijk artikel. De getallen voor de Zweedse schepen zijn gebaseerd op de 

scheepslijsten van de Nederlandse factorij. De gegevens uit de Dutch Asiatic Shipping-

databank zijn gebruikt voor de telling van het aantal VOC-schepen. In tabel C1 zijn ook 

incidentele gegevens opgenomen die afkomstig zijn uit Van Dyke’s The Canton trade en uit 

een brief van de Franse jezuïet en procureur De Goville.
1413

  

 

In onderstaande drie tabellen wordt een indicatie gegeven van het aantal Europese schepen dat 

in de drie perioden van het onderzoek in Kanton aanwezig was. Wanneer in de gebruikte 

bronnen Aziatische schepen genoemd werden, zijn deze ook in de tabel opgenomen. De 

gebruikte afkortingen in de koppen staan voor: 

 

EIC:   English East India Company 

privé-h:  privé-handelaren 

CdI:   Compagnie Française des Indes  

VOC:  Verenigde Oost-Indische Compagnie 

GIC:   Generale Keizerlijke Indische Compagnie, ofwel de Oostende compagne 

Nederl.:  Nederlands 

Pruis. comp.:  Pruisische handelscompagnie 

Portug.: Portugees 

Aziat.:  Aziatisch 

Oostenr.: Oostenrijks 

Jonk:   Chinees schip 

Moor:   in de onderzoeksperiode werden doorgaans de bewoners van India aangeduid 

met ‘moor’, maar deze term werd ook wel algemener gebruikt voor een 

moslim.
1414

  

Armeniër:  Armeense kooplieden speelden een grote rol in de handel in Azië en het Verre  

  Oosten. 

 

                                                 
1412

 De Portugese (alsmede de Spaanse) schepen vertrokken overigens doorgaans vanuit Macao naar Europa. 

Tijdens het handelseizoen verkasten zij elk jaar naar Kanton, Van Dyke, The Canton trade, 14. 
1413

 Morse, The chronicles I; Haudrère, La Compagnie Française; Bruijn en Gaastra ed., Ships, sailors and 

spices; Houtman-De Smedt, ‘The ambitions’; VOC-databank: 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS; NA, Canton 191-274; Van Dyke, The Canton trade; ARSI, 

JS 177, f.65, De Goville aan Orry, 10 augustus 1716; Lettres édifiantes et curieuses IX, 495, De Fontaney aan 

De la Chaise, 15 januari 1704. 
1414

 Zie het VOC-glossarium, waarin alle termen uitgelegd worden die in de VOC-papieren te vinden zijn, 

http://www.historici.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf, deze website is bezocht op 5 augustus 2013. 

http://www.historici.nl/pdf/vocglossarium/VOCGlossarium.pdf


  

 

289 

Tabel D.1 Het aantal schepen van Europese en Aziatische naties in Kanton, 1687-1725. 

 

 EIC 
Engelse 

privé-h 
CdI 

Nederl. 

privé-h 

Spaanse 

schepen 

Portugese 

schepen 

Aziatische 

schepen 

1687       1 jonk 

1698   1     

1700 1 * *    * 

1701 2 * *    * 

1702 1 * *    * 

1703 1 * *    * 

1704 4 * * 4   
* en 40 
jonken 

1705 - * *    * 

1706 - * *    * 

1707 1 * *    * 

1708 1 * *    * 

1709 1 * *    * 

1710 - * *    * 

1711 2 * *    * 

1712 2 * *    * 

1713 1 * *    * 

1714 1 * *   1 * 

1715 1       

1716 3  5 1  1 1 
1 moor, 

1 armeniër 

1717 2       
Oostende 

schepen 

1718 2       1 

1719 2  -     4 

1720 4  -     4 

1721 4  -   1  3 

1722 3  3   1  1 

1723 5  1     2 

1724 1  -   1  2 

1725 3  -     2 

 
Legenda: 

*:  geen exacte getallen beschikbaar, Van Dyke telde ‘één tot twee schepen’ van Engelse, Franse 

en Aziatische naties. 

‘jonk’:   Chinees schip 

‘particulier’:  particuliere handelaar (niet behorend tot een handelscompagnie) 

 

Bron:  

Van Dyke, The Canton trade; ARSI, JS 177, f.65, De Goville aan Orry, 10 augustus 1716; Lettres édifiantes et 

curieuses IX, 495, De Fontaney aan De la Chaise, 15 januari 1704; Degryse en Parmentier, ‘Maritime aspects’, 

165-175. 
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Tabel D.2 Het aantal schepen van Europese en Aziatische naties in Kanton, 1725-1765. 

 

 EIC 
Engelse 

privé-h 
CdI 

Franse 

privé-h 
VOC 

Zweedse 

schepen 

Deense 

schepen 

Pruis. 

comp. 
GIC 

Portug. 

schepen 

Aziat. 

schepen 

1725 3  -      2   

1726 1  1      3 2  

1727 1  -      2   

1728 4  -      0 1  

1729 3  1  1    0   

1730 5  1  1    1   

1731 4  2  3  1  0   

1732 4  2  2    1   

1733 2  1  4       

1734 2  2  1  1     

1735 2  3  -       

1736 4 1 1   1  1     

1737 4  1  2  1     

1738 5  2   1  1     

1739 5 2 2  1 1   1     

1740 2  2  

 
 2  2     

1741 4 1 2  1   1   1  

1742 4/4  2  2 1 2/2     

1743 2/2 1/1 2/3   2 1 2/1    1  

1744 5 /4  3 /4  2 4 1/1   1 1 moor 

1745 4  1  2  3   1  

1746 6  2  2  2   1  

1747 14 /8  1   5 /5 4 2/2   1  

1748 4 /5 4   2 /4 3 2/2   1  

1749 4+  -  1  2     

1750 7+/7  2 /9  2 1 2   enige  

1751 5+/10 3 3/2   2 2 3 /1     

1752 5 /8  3/5   4 /6 2 2  1    

1753 9 /8  2 /4  4 /5 3 2 /2 1  1  

1754 8 /9  4 /4  6 /7 3 2/2 2  2  

1755 4   4  4  1   1  

1756 5 / 5  2 /1  3 /6 1 1 /1 1    

1757 6  -  2  1     

1758 6 / 6  -   2 /3 2 2 /1     

1759 13  1  3  2     

1760 9 /5  -  3 3 2/2   1  

1761 9  2  3  2     

1762 6 /8  -  5 /3 2 2     

1763 10 /11  - /3  3 /3 2 2 /3     

1764 14 /11  - /3  4 /4 1 2 /2     

1765 16 / 16  3 /3  4 3 2/2     

 
Legenda: 

Vetgedrukte getallen: deze getallen zijn afkomstig uit de papieren van de Nederlandse factorij. Zoals ik 

eerder uitgelegd heb, komen zij in sommige gevallen precies overeen met de gegevens 

van Morse, Haudrère en de data bank van de VOC-schepen maar wijken hier soms 

ook enigszins van af.  

De betekenis van +:  door Morse aangeduid met ‘several ships’... 

 

Bron:  

Morse, The chronicles; Haudrère, La Compagnie Française; VOC-databank:  

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS; NA, Canton 191-274. 
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Tabel D.3 Het aantal schepen van Europese en Aziatische naties in Kanton, 1765-1795. 

 

 EIC 
Engelse 

privé-h 
CdI 

Franse 

privé-h 
VOC 

Zweedse 

schepen 

Deense 

schepen 

Portugese 

schepen 

Chinese 

schepen 

1765 16 /16  3/3  4 3 2   

1766 12  3  4  1   

1767 8  3  4  2   

1768 12 /12 3 3/3 1 4 1 1  42 

1769 17 /17 4 3/3  4 2 1  39 

1770 13 /13 1 3 2 4 2 2  33 

1771 20 2 2 1 4 1 1   

1772 13 4 3  4 2 2 1  

1773 10 /11 7  6 4 1 2   

1774 4 /4 15  7 4 2 2 2   

1775 5 /5 8 
4 

+1oorlog 
 4 / 6 2 2   

1776 8 /8 17  5 4 / 4 2 3 

+1part 
  

1777 9 /9 9  7 4 / 4 2 2   
Oostenr. 

schepen 

1778 7    4  2   1 

1779 5    4  3   1 

1780 12    2  2   1 

1781 11    4  3   

1782 5      5   

1783 14    2  3   5 

1784 13    4  3   

1785 19    4  1   1 

1786 29    5  2 4  

1787 29    5  2   

1788 26    4  2   

1789 21    5  1   

1790 25    1  1   

1791 11    2  -   

1792 16    3  1   

1793 18    -  -   

1794 21    4  1   

1795 17    -  1   

 
Legenda: 

‘oorlog’: oorlogsschip 

 

Bron:  

Morse, The chronicles; Haudrère, La Compagnie Française; Göbel E., ‘Danish companies’ shipping’; VOC-

databank: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS; NA, Canton 191-274.  
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