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Oratie van professor H. Beukers (Leiden), 
uitgesproken ter gelegenheid van zijn benoeming tot Scaliger hoogleraar, op 19/12/2008. 

Mijnheer de Rector Magnificus, 

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Het was de Curatoren van de Leidse Universiteit sinds de stichting duidelijk dat een Universiteit 

zonder een boekenverzameling ondenkbaar was. Het duurde evenwel ruim tien jaren voor er 

daadwerkelijk sprake was van een specifieke ruimte waar de boeken van de universiteit werden 

ondergebracht. In oktober 1587 werd de gewelfkamer in dit gebouw als zodanig in gebruik 

genomen. Zonder het misschien te beseffen, hebt u uw jassen opgehangen in de ruimte die de 

opmaat zou worden tot om in de woorden van Scaliger te spreken - de magna commoditas 

bibliothecae ut studiosi possint studere, het 'grote gemak van een bibliotheek zodat degenen die 

studeren dat ook kunnen doen'. Vrij snel moest de Universiteit uitzien naar een ruimer 

onderkomen. Dat was mede te danken aan de inspanningen van curator Janus Dousa, die 

gedurende acht jaren tevens het ambt van bibliothecaris vervulde. 

Dousa was vertrouwd met de wereld der geleerden en maakte daar als curator dankbaar gebruik 

van bij het aantrekken van vooraanstaande geleerden. Zo wist hij de beroemde Franse humanist 

Josephus Justus Scaliger te bewegen om in 1593 naar Leiden te komen om aan de luister van de 

jonge universiteit bij te dragen, zonder de verplichting publieke lessen te geven. Voor zijn komst 

naar Leiden hadden de Curatoren, in overeenstemming met de wens van Scaliger, aan Hendrik 

Goltzius de opdracht gegeven om portretten van de geleerde en diens vader Julius Caesar 

Scaliger te graveren, zodat die portretten in binnen- en buitenland verspreid konden worden. In 

moderne termen zou men spreken van een promotie campagne. Die campagne mag voor de 

Universiteit geslaagd genoemd worden. Met Scaliger werd de roem van de Leidse Universiteit 

definitief gevestigd, niet alleen door zijn activiteiten bij leven, maar ook door zijn nalatenschap. In 

zijn testament van 1608 legateerde hij aan de bibliotheek zijn 'livres de langues estrangères, 

Hebraics, Syriens, Arabics, Aethiopiens'. Deze boeken werden geplaatst in het onderkomen dat de 

bibliotheek sinds 1595 betrokken had op de eerste verdieping van de Faliede Bagijnkerk. 

Deze ruimte is ons vertrouwd door de kopergravure uit 161 O naar het ontwerp van Woudanus. Die 

gravure was duidelijk bedoeld om potentiële studenten te laten zien dat de jonge universiteit een 

volwaardige instelling was met een welvoorziene bibliotheek. Hier vond men immers, zoals het 

bijgevoegde puntdicht meldde, alles wat Italië en Griekenland eertijds aan geleerdheid gekend 

had. De tweeëntwintig faculteitsgewijs opgestelde pulpita moesten de rijkdom en gevarieerdheid 

van de bibliotheek weergegeven. Mogelijk nog belangrijker was de kast met een wapenschild aan 
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de zuidwand, rechts op de prent. Het was de Area Scaligeri, de kast waarin de boeken en 

manuscripten van de een jaar eerder overleden Scaliger werden bewaard. Dit legaat vormde het 

begin van de fameuze oosterse collectie van de Leidse universiteitsbibliotheek. 

Hoe ver naar het Oosten Scaligers collectie zich uitstrekte zal ik niet onthullen. Die eer laat ik aan de 

heren Vrolijk en Van Ommen, die een catalogus voorbereiden bij de tentoonstelling ter gelegenheid 

van de Scaligerherdenking op 21 januari 2009 wanneer onze eredoctor Anthony Grafton een rede 

zal uitspreken. Ik zal daarom niet verder uitweiden over deze fameuze geleerde. In het volgende wil 

ik u allereerst laten zien welke sporen de vroege interesse voor het Verre Oosten in onze bibliotheek 

hebben nagelaten. 

Het is misschien niet toevallig dat op de wand tegenover deze kast met de Scaliger collectie de elf 

meter lange prent hing met de afbeelding van de toegangspoort tot het Oosten: het Prospect van 

Constantinopel van Melchior Lorich. Geleerden van het Nabij Oosten vormden nog altijd de sleutel 

tot kennis van de rest van Azië. Om Scaliger toch nog even te noemen: hij ontleende zijn kennis van 

bepaalde aspecten van de Chinese tijdrekenkunde aan zijn correspondentie met lgnatius XVII, de 

patriarch van Antiochië, die toen al naar Rome gevlucht was. Hoe dan ook, de prent van Lorich op 

die plaats tentoongesteld symboliseert de toenemende interesse van de Europese geleerde 

wereld voor Azië. Het is een belangstelling die zich - zoals gezegd - niet beperkte tot het Nabije 

Oosten, tot het Hebreeuws en het Arabisch, maar die zich zeker ook uitstrekte tot interesse voor het 

Verre Oosten, voor Japan en China. De vroegste sporen hiervan binnen Leiden zijn in de Leidse 

verzamelingen te vinden. 

Om enkele voorbeelden te noemen: 

In î 61 O kocht de Universiteit de collectie van Vulcanius aan. De catalogus opgemaakt door 

Daniel Heinsius (1612) vermeldde 'Tres libri characteribus Chinensibus in quarto'. In de 

bibliotheekcatalogus van 1716 zijn die niet terug te vinden, wel een 'Liber Japonensis' en 

'Japonia variaque ejus partes & urbes'. 

Een tweede voorbeeld is te vinden in het Register van alsulcke Boucken .. .[der] Bibliotheek 

opghericht to behoeft ende gherijf van de professoren en lidmaten van de Universiteit, ook 

wel de Catalogus rariorum van 1607. Bibliothecaris Paulus Merula noteerde daarin onder 

de 'Boecken uyt verregheleghene landen ghebracht' een 'Volumen Sinense 

elegantissimum' geschonken door de curator Adriaan Paauw. 
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Deze curator deed ook een schenking aan het Anatomisch Theater, namelijk van 'twe mannekens 

op hout geschildert, daer de Japanesen spellekens mede spelen, als de guygelaers hier doen op 

de kermissen.' In die instelling waren ongeveer dertien oosterse realia opgesteld variërend van 

'een potteken daer Chinees bier in is van smake, ende kracht als straffe Spaenschen wijn' tot 'een 

Japanse hoerebrief', maar ook 'een boeck met Chinees schrift gedruckt' geschonken door François 

Persijn, 'vier Chineese gedigten' geschonken door Pieter Carpentier en aanvankelijk zelfs 'een 

geschilderde caert van een stadt in China'. 

Om terug te komen tot de universiteitsbibliotheek moeten we constateren dat niet alles wat de 

hoogleraren voor hun privé bibliotheek verzamelden voor de bibliotheek aangekocht kon worden. 

Zo weten we dat op de veiling van Scaligers overige boekenbezit 'libri in China excusi quatuor' 

werden aangeboden evenals een vijftal boeken over Japan en China. Ernstiger was dat de 

omvangrijke oosterse bibliotheek van de Scaligers leerling Thomas Erpenius voor Leiden verloren 

ging en daarmee onder andere ook een 'liber Chinensis charactere Chinensi in papyro duplicata 

byssina'. 

Overigens was het bezit van Chinese boeken niet beperkt tot de kring van hoogleraren. In de 

veilingcatalogus van de Leidse predikant Egbertus Aemilius en zijn Zoeterwoudse collega Jacobus 

Kuchlinus (1610) werden 'verscheyden Chineesche boecken' aangeboden. Op zich is dat niet zo 

verwonderlijk, als men bedenkt dat de Amsterdamse boekhandelaar Cornelis Claesz al in 1605 

een catalogus van Chinese boeken uitgaf. Het is de vraag of het bezit van dergelijke boeken of 

manuscripten in het Chinees of Japans op zich werkelijk bijgedragen heeft tot een diepere kennis 

van het Verre Oosten of dat het eerder ging om het bezit van een rariteit, een zeldzaam object. 

Ondanks de beperkingen die de taal en het schrift oplegden kwam het in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw toch tot een zekere China- en Japankunde. Twee factoren waren daarbij van 

belang: de beschikbaarheid van literatuur over die landen en de incidentele aanwezigheid van 

informanten in Europa. Bij die literatuur ging het ondermeer om de literaire activiteit van de 

Jezuïeten, de verslagen van reizigers in die gebieden en de geleidelijk aan beschikbaar komende 

vertalingen van Chinese werken. 

De 'Jezuïeten literatuur' laat het belang zien van de Societas Jesu, die begint met de aankomst van 

Franciscus Xavier in Japan in 1549 en voor het vaste land met hun vestiging in Macao in 1565. Voor 

Japan eindigde de aanwezigheid van de orde met het verbod op het Christelijke religie in î 639. In 
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China bleven de Jezuïeten aanwezig tot 1775, twee jaar na de officiële opheffing van de orde. 

De missionaire activiteiten, de verkondiging van het Woord, impliceerde dat de Jezuïeten zich 

moesten verdiepen in taal en schrift van de te bekeren personen. In eerste instantie gold dat de 

Japanse taal. Aan het eind van de zestiende eeuw publiceerde de orde de resultaten van hun 

taalkundige activiteiten. Bekende voorbeelden zijn het Latijn-Portugees-Japans woordenboek van 

Ambrosius Calepinus (Amacusa, 1595) en de Japanse grammatica van Joao Rodrigues 

(Nagasaki, 1604). Vergelijkbare gedrukte werken over het Chinees verschenen pas in de 

achttiende eeuw, met uitzondering van het Latijn-Chinese woordenboek (1685) van Christian 

Mentzel, bibliothecaris van de Grote Keurvorst in Berlijn, een geleerde die nooit in het Verre Oosten 

geweest was. Overigens waren er wel woordenboeken in manuscriptvorm beschikbaar, zoals het 

Nederlands-Chinese woordenboek van Justus Heurnius dat Jacobus Golius bezat en waarvan het 

afschrift voor Heurnius' broer, de medisch hoogleraar Otto Heurnius in de Leidse collectie Chinese 

manuscripten aanwezig is. 

De voorsprong in de Japankunde werd overigens teniet gedaan door de 'overname' van de 

westerse contacten in Japan door de VOC, die uiteraard de handelsactiviteiten op de voorgrond 

stelde, tot ongenoegen van iemand als Nicolaas Witsen. Toen hem eens gevraagd werd naar de 

bijdrage van de VOC aan de verspreiding van westerse kennis in Azië, verzuchtte hij dat het geld 

was dat de onzen daar zochten, geen kennis. Niettemin leverde de Nederlandse aanwezigheid in 

Azië belangrijke reisbeschrijvingen op zoals die van François Caron over Japan en Johan Nieuhof 

over China. Ook de Jezuïeten lieten zich in dit genre niet onbetuigd: met auteurs als Luis Frois over 

Japan en Nicolas Trigault over China. Belangrijke inlichtingen over het Verre Oosten werden echter 

ontleend aan de jaarlijkse rapporten en brieven die de Jezuïeten naar Europa stuurden en de 

compilaties daarvan, zoals China lllustrata (1667) van Anathasius Kircher. 

Zo ontstond geleidelijk een corpus aan China- en Japan-literatuur. Raadpleging van de Catalogus 

van de Universiteitsbibliotheek uit 1716 laat zien dat de bibliotheek ruim voorzien was van de 

relevante literatuur. Alleen al de rubriek 'Historia et Literatores' telt zo'n dertig boeken over Japan en 

China. Het meeste waren de brieven, de jaarberichten uit China en Japan. Maar daarnaast 

vermelde de catalogus de monumentale Novus Atlas Sinensis van Martini, de China monumentis 

van Kircher, De beschrijving van Japan door Caron en de Descriptio Japoniae van Varenius om er 

maar enkele te noemen. 

Misschien is het goed toch nog even stil te staan bij de rol van informanten. Ook hier speelden de 
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procuratoren van de Jezuïetenorde een belangrijke rol. Op hun reis naar Rome doorkruisten ze 

vaak Europa. Zo bezochten Martina Martini [1654] en Philippe Couplet [1654 en î 683] de 

Nederlanden en kwamen in contact met Nederlandse geleerden. Het interessantste is misschien 

wel geweest het contact van Martini met Jacob Golius, toen de eerste in verband met de uitgave 

van zijn atlas van China in 1654 de Amsterdamse uitgever Blaeu bezocht. Een later bezoek van 

Golius aan de Jezuïet in Antwerpen stelde de Leidse geleerden in staat een aantal belangrijke 

problemen op te lossen. De korte ontmoetingen leidde tot een onverwacht resultaat. In de eerste 

plaats de toevoeging van een bijlage aan Martini's Novus Atlas Sinensis (î 655) door Golius getiteld 

De Regno Catayo additamentum. Verder kreeg Golius van hem waarschijnlijk Chinese 

handschriften. Witkam heeft laten zien dat op zijn minst één van de manuscripten uit de 

veilingcatalogus van Golius' Oosterse bibliotheek uit 1696, zoals blijkt uit een inschrift, afkomstig is 

uit de kring van Jezuïeten in China. 

Ook Golius' leerling Isaac Vossius lijkt iets van de fascinatie voor China te hebben overgenomen. In 

zijn Variorum Observationum Liber (î 685) wijdde Vossius een hoofdstuk aan 'de Kunsten en 

Wetenschappen in China'. In Europa was door Harvey in î 628 de theorie van de circulatie van het 

bloed gepostuleerd. Vossius verkondigde nu de opvatting dat in China de circulatie van het bloed al 

meer dan 4000 jaar bekend was. Volgens hem oversteeg de Chinese polsleer die van de Grieken 

en Christenen. Het is een bewondering die we ook bij eerdere auteurs vinden. Zo schreef Kircher: 

De geneesmeesters echter ...... zijn zeer geleert en ervaren in de wetenschap van de 

klopping der slagaders, daar zij d'oorsprong en toevallen der ziekten met een wonderlijke 

naerstigheit onderzoeken .... 

Ook bij Niehoffs Gezantschap (1665)vinden we een vergelijkbare opmerking: 

In de grontregels van d'Artzenijkunde verschillen ze weinigh van d'onzen, maar overtreffen 

evenwel, ten opzichte van d'oeffening, d'Europers zeer verre. Het kloppen van den slagader 

of de pols onderzoeken en voelen ze ook eveneens als d'Europers. En zo ervaren zijn ze in 

de kennis van 't bewegen des slag-aders, dat ze bij wijlen ook door desselfs beweging, de 

zweeren, die inwendig in 't lichaam verborgen zijn, kunnen ontdekken. 

Het waren werken die aanwezig waren onder de 13 à î 4 Chinese en Japanse werken in de 

bibliotheek van Vossius, zoals die in de UB aanwezig is. Wat hier misschien nog wel belangrijker is, 

was de aanwezigheid van een vertaling door de Jezuïeten pater Michael Boym van een Chinese 

handleiding voor de polsleer. Deze tekst werd door onder de naam van de Bataviase medicus 

Andreas Cleyer uitgegeven onder de titel Specimen medicinae Sinicae (1682). Het was het eerste 

westerse bericht over acupunctuur, de Chinese polsleer en tongdiagnostiek en de Chinese 
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enkelvoudige geneesmiddelen. 

Het is in dit verband misschien interessant te vermelden dat in de Vossius collectie manuscripten 

twee nummers met Chinese werken genoemd worden: 'Quatuor libelli Chinensis. In Charta serica' 

en een 'Imago humana ruditer picta'. De laatste is een afbeelding van het menselijk lichaam in 

vooraanzicht met aanduiding van acupunctuur- of moxa-punten. Het is er één van een traditionele 

serie van drie, soms vier afbeeldingen: voor-, achter- en zijaanzicht en soms een afbeelding van de 

ingewanden. 

In zijn verslag van de ambassade naar China legde Niehof uit hoe Chinese dokters de pols 

voelen. In het begin van de achttiende eeuw konden Amsterdammers zich daarvan zelf overtuigen. 

Gouverneur-generaal Jan van Hoorn had op de terugreis naar Nederland in 1709 de Chinese 

medicus Thebitia meegenomen. In de collectie van het KITLV bevindt zich een memorandum "Uit 

de mont van doctorThebitia bij mijn huysvrouw aangetekent" met twee tekeningetjes van de pols. 

Ook de Amsterdamse regent Nicolaas Witsen bezat 'De aenwijsinge der polstasting' door deze 

dokter. 

Hoe geïnteresseerd individuele geleerden ook waren in de Chinese en Japanse cultuur, het kwam 

niet echt tot een systematische China- of Japan kunde. Daarvoor was men te veel afhankelijk van 

mededelingen uit het Verre Oosten, via correspondentie of via de Lettres édifiantes et curieuses de 

China zoals die tussen 1702 en 1776 in Parijs verschenen. De laatste laten zien dat er, wat de 

Jezuïeten missie in China betrof, een soort onderzoeksprogramma ontstond. Dat proces laat zich 

enigszins volgen uit de correspondentie van Leibniz . In 1689 bezocht hij in Rome Claudio Filippo 

Grimaldi, een Italiaanse Jezuïet die twintig jaar lang procurator was van de missie in China. Van het 

onderhoud dat Leibniz met de pater had heeft hij uitgebreid verslag gedaan. De besproken 

onderwerpen varieerden van de bereiding van glas, het bestaan van kleurvaste kleurstoffen tot de 

vraag of er in China een 'Geometrica demonstrativa' of een metafysica bestond. Maar er kwamen 

ook praktische kwesties aan de orde: 

konden niet enige bijzondere planten naar Europa of op zijn minst naar een Christelijk 

gebied verplant worden, of 

kunnen er geen Latijnse uittreksels gemaakt worden van Chinese boeken? 

In een brief die Leibniz schreef op de terugweg uit Italië zette hij zijn ideeën over de samenhang 

tussen missie en wetenschap uiteen. De paters vormden in zijn ogen een milice ré/igieuse, die 

zich ten behoeve van de verkondiging van het Woord in eerste instantie moesten bezig houden met 
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de taal. Verder behoorde het tot hun opdracht het geografisch onderzoek en het opsporen van 

geneeskrachtige planten, terwijl ze en échange het licht van het geloof en de wetenschap zouden 

verspreiden. 

Een tiental jaren later berichtte pater Bouvet - verbonden aan het Chinese keizerlijke hof - aan 

Leibniz hoe de 'opleiding' van nieuwe missionarissen zou gaan verlopen. Ze werden eerst twee jaar 

grondig onderwezen in het Chinees schrift. Daarna zouden er op zijn minst twee zich bezig houden 

met de vertaling van de belangrijkste Chinese medische werken in Europese talen, in het bijzonder 

werken op het gebied van de natuurlijke historie, "qui est un répertoire d'une infinité de recettes et 

de secrets" die onze medici kunnen leiden tot verdere, aanzienlijke ontdekkingen. 

Regelmatig komt in de Leibniz correspondentie met de Jezuïeten in China vragen naar voren over 

geneeskrachtige planten. De interesse voor de Chinese materia Medica bleef, ook toen de 

belangstelling voor andere Chinese behandelwijzen, zoals acupunctuur en moxa wegebde. Dat 

zien we ook in de weinige Leidse dissertaties die medisch-botanische vraagstukken behandelen. 

Het betreft een drietal enkelvoudige geneesmiddelen die min of meer uitgebreid beschreven 

werden door Martini (1655), Kircher (1667) en Nieuhof (1665). Het is de dissertatie van Hollstein 

over Rhabarber (1718), van Schwalbe over de China-wortel (1715) en van Breyne over Ginseng 

(1700). Alle drie de dissertaties gaan uitgebreid in op de naamgeving, beschrijving, classificatie en 

medisch gebruik. Het is nu niet de plaats lang bij de proefschriften afzonderlijk stil te staan. Ik wil 

slechts opmerken dat de Chinezen met vasthoudendheid hun monopolie op de rabarberwortel 

verdedigden en niet toelieten dat de plant zelf of het zaad uitgevoerd werd. Alleen de Jezuïeten 

hadden de rabarber op haar oorspronkelijke groeiplaats gezien.. De laatste promovendus, 

Johannes Philippus Breynius, was de zoon van een beroemd botanicus, de koopman Jacob 

Breyne. Zijn dissertatie bevat een afbeelding van de ginsengwortel die zijn vader van Golius kreeg. 

Deze wortel werd beschouwd als een panacee, vandaar ook de naam Panax ginseng. De 

ginsengwortels die naar Europa kwamen waren aanvankelijk heimelijk uitgegraven. Het werd voor 

het eerst in de Amsterdamse Farmacopee van 1726 opgenomen. Nog tegen het einde van de 

achttiende eeuw maakte de Haagse jurist en amateur sinoloog Jean Theodore Royer een 

uitgebreide notitie over ginseng. 

Het grootste probleem dat zich voordoet bij de introductie van Chinese geneesmiddelen is de 

precieze identificatie. Zo zijn van de 289 simplicia die met hun Chinese namen vermeld werden in 

de door Cleyer uitgegeven Specimen medicinae Sinicae er maar enkele met Portugese namen 
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geïdentificeerd. Het ontbrak bovendien aan vertaalde Chinese en Japanse standaardwerken als 

de Pen-ts'ao kang mu van Li Shih-chen, hetzij in de oorspronkelijke uitgave van 1596 hetzij in de 

geannoteerde Japanse uitgave (1802) door Ono Ranzan, of de Yamato honzö (1709) door 

Kaibara Ekken. Van het eerste werk waren slechts de inleiding en het hoofdstuk over de pulsleer 

vertaald. Pas in 1735 publiceerde Du Halde een gedeeltelijke vertaling van deze delen van de Pen

ts'ao kang mu. 

Dat veranderde pas in de negentiende eeuw. Voor de Chinese Materia Medica gebeurde dat met 

de publicaties van Tatrinoff, van Hanbury en van Bretschneider in de tweede helft van die eeuw. 

Voor de Japanse Mate ria medica denken we in eerste instantie aan Von Siebold, die van î 823 -

î 830 in Japan verbleef. Zijn natuurhistorische activiteiten in Japan passen geheel in een soort 

inhaalslag die in Nederlands Oost-Indië begon onder leiding van Reinwardt na de Engelse 

overheersing. 

Hoewel hij als medicus in Japan aangesteld was is het opmerkelijk dat hij weinig interesse toonde 

voor de traditionele Japanse geneeskunde. Hij bracht slechts een beperkt aantal medische werken 

uit Japan mee, waarvan nog een belangrijk deel bedoeld was om aan te tonen in hoeverre Japanse 

medici de Europese geneeskunde geaccepteerd hadden. Voor de natuurlijke historie geldt het 

tegendeel: dit deel van de Siebold collectie in de UB en het Museum voor Volkenkunde is zeer 

omvangrijk. 

In tegenstelling tot zijn voorgangers wist Von Siebold tijdens zijn verblijf in Japan een netwerk van 

medewerkers op te bouwen die hem vertalingen van relevante literatuur bezorgden en zo mogelijk 

vers plantenmateriaal. Dat leidde enerzijds tot publicaties als de Flora Japonica, een 

taxonomische bijdrage in de lijn van voorganger als Kaempfer en Thunberg, anderzijds tot een 

originele bijdrage op het gebied van de economische botanie, de 'Synopsis Plantarum 

Oeconomicarum Universi Regni Japonici' gepubliceerd in de Verhandelingen van het Bataviaasch 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (î 830). Dat laatste is een omvangrijk overzicht van 

technisch of medisch bruikbare planten met vermelding van de systematische en de Japanse 

naam en het specifieke gebruik. Het bijbehorende materiaal, de unieke herbaria van Japanse 

geleerden als lto Keisuke, de door Siebold verzamelde planten en de plantenproducten zijn een 

wezenlijk bestanddeel van de collecties in het Nationaal Herbarium en van het Museum van 

Volkenkunde. Een deel van dit materiaal werd door Von Siebold in zijn tentoonstelling 

ondergebracht onder "Voorwerpen van Nijverheid', een omvangrijke collectie die zijn weerga niet 
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kende. Zij geven een goed beeld hoe Siebold zijn materiaal bijeenbracht. Zijn in de UB bewaarde 

referentie bibliotheek van Japanse botanische werken geeft wel enig inzicht in de achtergronden. 

Afgezien van een enkel kort artikel over acupunctuur is Von Siebold er nooit toe gekomen de door 

zijn leerlingen gemaakte vertalingen van klassieke werken te publiceren. Zo bezitten de UB een 

boekje getiteld Honzó Wamyö (1796), niets anders dan een lijst met Japanse plantennamen, met 

vermelding van de Japanse uitspraken. Het is een tabellenboekje met veel onduidelijke 

gebruikskenmerken. Een eventuele uitleg ontbreekt. Het blijkt te behoren bij een tekst waarvan we 

de oorspronkelijke Japanse niet bezitten, maar die wel door een leerling van Von Siebold in het 

Nederlands vertaald is onder de titel "Beknopte bes[ch]rijving over de Japansche en Chinesche 

Geneesmiddelen:' 

Hetzelfde geldt voor de zoölogie en geologie. Niettemin bezitten de Universiteits-bibliotheek, het 

Museum van Volkenkunde, Museum Naturalis en het Nationaal Herbarium een ongekende schat 

aan bronnenmateriaal in realia, manuscripten en boeken die in hun gezamenlijkheid ons een goed 

inzicht kunnen verschaffen over de wijze waarop een begin gemaakt met het verkennen van de 

drie rijken der natuur in Japan. 

Dat geldt eigenlijk ook voor de Nederlandse apotheker A.J.C .Geerts die van 1869 tot zijn overlijden 

in 1883 in Japan woonde en daar belangrijke bijdragen geleverd heeft op het gebied van de 

volksgezondheid en de farmacie. Een groot deel van zijn Japanse boekenbezit is na een veiling bij 

de firma Bril! (1887) in 1891 in Leiden terecht gekomen en wel in de UB, Museum voor Volkenkunde 

en het Nationaal Herbarium. Een bundel van zijn manuscripten is onder de papieren van Hoffmann 

in de UB terecht gekomen. 

Hij was de eerste die op systematische wijze de Japanse en Chinese van de Materia medica aan de 

westerse wereld bekend maakte. 

Sinds 1863 was hij militair apotheker. In die periode werd de scheikunde van fundamenteel belang 

geacht voor de farmacie, waardoor het streven om van de farmacie een universitaire studie te 

maken. Geerts behoorde tot de felle aanhangers van dit standpunt. Waar mogelijk heeft hij zijn 

standpunt in woord en geschrift kenbaar gemaakt.. Vanwege de beperkte carrière mogelijkheden 

binnen de militaire farmacie, besloot Geerts, net als een aantal; begaafde jaargenoten zijn geluk 
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buiten Nederland te zoeken. Voor Geerts werd dat Japan. In 1869 werd hij op non-actief gesteld om 

les in de natuur-, schei- en plantkunde te gaan geven aan de geneeskundige School te Nagasaki. 

Hij bleef daar zes jaar en leerde er zijn Japanse vrouw kennen, Kiwa Yamaguchi. 

In Nagasaki werd Geerts geconfronteerd met de import van ondeugdelijke en vervalste 

geneesmiddelen. Om dat probleem te attaqueren moesten, volgens Geerts, Japanse 

deskundigen, d.w.z. apothekers opgeleid worden. Daartoe moest een vaktaal ontwikkeld worden 

voor de scheikundige begrippen [voortbouwend op Udagawa Yoan??], maar moesten ook de juiste 

'equivalenten' van Europese simplica vastgesteld. Om die reden nam hij les in klassiek Japans bij 

Narazaki Kishiro, de voormalige directeur van de shogunale plantentuin in Nagasaki 

Na een kort verblijf in Kyoto (1875-1876) waar hij de eerste opleiding van apothekers begon, kreeg 

hij van 1877-1883 de leiding van het Rijkslaboratorium inYokohama. In die periode publiceerde hij 

het ontwerp van de eerste Japanse farmacopee. Het bijzondere was dat de simplicia aangeduid 

werden met een Latijnse en een Japanse naam in karakters. 

Dit werk is eigenlijk het resultaat van Geerts' interesse in de Japanse en Chinese Materia Medica: 

'Honzo-gaku'. Dit is meer dan alleen een beschrijving van geneesmiddelen. Zijn studie leidde tot 

een serie publicaties, aanvankelijk in het Duits en later in het Engels, de laatste onder de titel 'useful 

minerals and metallurgy'. Uiteindelijk publiceerde Geerts de synthese van zijn studies: Les produits 

de Ja nature japonaise et chinoise (1878 en 1883), een werk waarmee zijn naam in de toenmalige 

wereld definitief gevestigd werd. Helaas overleed Geerts op relatief jonge leeftijd in het jaar dat het 

tweede deel verscheen. 

-o-

M.H. de Rector Magnificus, gewaardeerde toehoorders, ik heb in geprobeerd u te laten zien hoe 

divers de Leidse collecties zijn. Ik realiseer me dat het maar een bescheiden stukje is dat ik u heb 

voorgehouden. Met evenveel gemak zou ik een ander stuk gekozen kunnen hebben. Dit is echter 

een deel van de Leidse collecties waarvan ik in de afgelopen jaren bij het onderwijs aan studenten 

vaak gebruik maakte, of het nu ging om de geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis 

van het geneesmiddel of de introductie van westerse wetenschappen in Azië. 
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Ik spreek hier uitdrukkelijk van Leidse collecties. Natuurlijk zijn de bijzondere collecties van de 

Universiteitsbibliotheek mijn uitgangspunt, maar de meerwaarde van Leiden zit niet in een enkele 

afzonderlijke collectie, maar in de samenhang van collecties binnen de stad Leiden. Ik moet in dit 

verband denken aan de opmerking van een Delfts planoloog die door de grote steden in de 

Randstad gevraagd was om hun positie in Europese Gemeenschap nader aan te geven. In een 

voordracht over de positie van Leiden in deze context wees hij met grote nadruk op het bijzondere 

van Leiden in de Randstad als een uniek kenniscentrum door de aanwezigheid van de Universiteit 

en de grote Nationale Musea. Op institutioneel niveau is die bijzondere positie onderkend en in 

verschillende convenanten vastgelegd, maar nu het werkniveau nog. 

Leiden bezit met al die collecties een bijzonder cultureel erfgoed dat uitnodigt tot wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs over de grenzen van faculteiten heen. De afgelopen jaren hebben mij 

geleerd dat studenten aan de andere kant van de spoorlijn wel degelijk een hang hebben naar de 

humaniora, zoals ik ook ervaren heb dat studenten uit de humaniora wel eens willen kennismaken 

met de collecties van de beta's. Was dat in zekere zin niet wat de historicus Huizinga en de 

botanicus Baas Becking bewoog toen zij in 1932/33 een serie van veertien lezingen organiseerden 
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onder het motto 'Wereldbeeld en Wetenschap rond 1700'. Centraal thema was de ontwikkeling van 

de natuurwetenschappen in een krachtenveld van godsdienstige, wijsgerige en maatschappelijke 

stromingen. Het blijvende resultaat van die cursus was de benoeming van docenten voor de 

geschiedenis van de verschillende deelgebieden van de natuurwetenschappen. In de afgelopen 

jaren hebben we iets dergelijks onder het motto 'Van Chaos tot Kosmos' ondernomen met een 

groep docenten uit verschillende faculteiten, nu gebruik makend van de specifieke kennis die in 

Leiden aanwezig is over verschillende culturen in Azië. Een dergelijke cursus vergelijkende 

wetenschapsgeschiedenis bleek - zoals we bij aanvang hoopten - studenten uit verschillende 

faculteiten aan te trekken. De onderwijsbureaucratie dreigde een einde aan dit avontuur te maken. 

Het huidige financieringsmodel dwingt faculteiten zich in het aanbieden van bijzondere 

onderwijsmomenten te beperken tot de 'care-business' en dat is gezien de financiële dwangbuis 

een standpunt goed te begrijpen is. Tegelijkertijd moet ik constateren dat het daardoor moeilijker 

wordt faculteitsoverschrijdende onderwijsactiviteiten 'bottom up' te initiëren. Juist met een faculteit 

geesteswetenschappen met zo'n bijzondere verscheidenheid moet het toch mogelijk zijn aan de 

enge faculteitsgrenzen te ontsnappen. Deze faculteit heeft een geweldige potentie die we niet 

ongebruikt mogen laten. 

Het unieke van de Leidse geesteswetenschappen en de aanwezigheid van de bijzondere collecties 

kan niet genoeg uitgedragen worden. Ik moet constateren dat het daar nogal eens aan ontbreekt. 

Dat is wel eens anders geweest. Laat ik u nog eens herinneren aan de promotie campagne waar ik 

in het begin van mijn rede over sprak: de prachtige prent van Woudanus van de 

Universiteitsbibliotheek, die bedoeld was om studenten uit alle delen van Europa uit te nodigen 

vooral in Leiden te komen studeren. De prent was onderdeel van een serie van vier: naast de 

bibliotheek, werden het anatomisch theater, de botanische tuin en de schermschool afgebeeld. Uit 

de bijschriften bij deze prenten blijkt dat het niet alleen ging om het aanprijzen van deze instellingen 

als zodanig, maar dat het evenzeer ging om het aanprijzen van daarin aanwezige bijzondere 

collecties. De prenten verschenen in 1610, een jaar nadat het (Twaalfjarig) Bestand was ingegaan. 

Het getuigt van enige moed van de toenmalige Curatoren om met de onzekerheid hoe het bestand 

zou aflopen een dergelijke campagne te lanceren. Wie weet is dit een voorbeeld dat weer navolging 

verdient. 

Aan het eind van mijn rede wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan het College van Bestuur, dat mij 

op deze leerstoel heeft willen benoemen en voorts aan allen die op enigerlei wijze deze benoeming 

hebben willen bevorderen. 
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Het is een buitengewoon voorrecht Hooggeleerde Gerritsen u te mogen opvolgen. Ik heb u in de 

afgelopen jaren leren kennen als een erudiet man, een gedreven en nauwgezet onderzoeker met 

een warm hart voor onderwijs. Met veel inzet en enthousiasme heeft u deze leerstoel bezet en haar 

veel prestige gegeven. Mocht ik slechts een fractie van uw kwaliteiten met deze leerstoel erven dan 

zou ik al tevreden zijn. 

Hooggeleerde Gumbert eigenlijk bent u schuldig aan wat mij vandaag overkomt. Als ik niet dat ene 

semester een echt privatissimum van u had gekregen, zou ik nooit hebben kunnen ontdekken hoe 

bijzonder de collecties in de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn. Ik koester de gedachte aan die 

bijzondere demonstratiecolleges in de oude handschriftenkamer. Zij zijn mij een voorbeeld 

geweest voor mijn Schatkamercolleges. 

Kurt de Beider en Josje Calff in jullie wil ik alle bibliotheekmedewerkers bedanken voor de 

gastvrijheid die ik op de nieuwe werkplek heb ondervonden. Ik heb grote bewondering voor de wijze 

waarop jullie een nieuw elan hebben weten te geven aan de bibliotheek en nu werken aan een 

nieuwe visie op de gehele bibliotheekorganisatie in Leiden. Wat jullie al bereikt hebben in de 

toegankelijkheid van de bibliotheek en haar collecties of het nu via internet is of via de fysieke 

aanwezigheid in de nieuwe studiezaal zie ik als een belangrijke stap om juist studenten vertrouwd 

te maken met een bibliotheekomgeving. Kurt ik stel de hartelijke persoonlijke omgang die in de loop 

der tijd ontstaan is zeer op prijs. 

Chantal Keijsper onze samenwerking is denk ik een bijzondere. Ik ontmoet je soms in je 

hoedanigheid van sectorhoofd Bijzondere Collecties soms als lid van het Dagelijks Bestuur van het 

Scaliger Instituut. In beide rollen heb ik je leren waarderen als een open, kordaat optredend en 

efficiënt persoon met een hart voor de 'zaak'. Ik hoop dat onze goede relatie ook in de toekomst 

bestendigd blijft. Mag ik in jou alle vroegere en huidige conservatoren bedanken voor hun 

bereidwilligheid in de afgelopen jaren niet alleen hun bijzondere collecties maar ook hun bijzondere 

kennis met mij te willen delen. 

Kasper van Ommen, wat zou het Scaliger Instituut zijn zonder jou. Ik weet niet wat de initiatoren van 

het Instituut, Bart Westerweel en Paul Hoftijzer, voor ogen hadden bij de concretisering van hun 

plan. Mij is in ieder geval duidelijk geworden dat hoe mooi onze plannen ook zijn, we voor de 

daadwerkelijke uitvoering afhankelijk zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Jij bent 
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zo iemand. Bovendien heb je de gave al die bijzondere mensen, die we als fellows ontvangen in het 

Scaliger Instituut op bijzondere wijze te binden, zodat we nu een uniek netwerk hebben waarop we 

bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten een beroep kunnen doen. Ik kijk uit naar de continuering 

van onze prettige samenwerking. Dat doe ik ook met onze 'Dritte im Bunde' onze - wat ik maar noem 

- permanente fellow, Annette Bierman, met wie ik al jarenlang samenwerk en waarvan ik het zeer 

op prijs stel dat zij ook meegegaan is in de overstap van LUMC naar UB. 

Dit brengt mij, mijnheer de Rector Magnificus op mijn laatste punt. Met het uitspreken van deze 

rede neem ik in zekere zin afscheid van de faculteit waar ik opgegroeid ben en het grootste deel van 

mijn universitaire loopbaan heb doorgebracht. Ik stel er prijs op hier nog eens publiek uit te spreken 

dat ik met zeer veel genoegen terugkijk naar die periode. Ik ben de Faculteit der Geneeskunde en 

het LUMC buitengewoon dankbaar voor de gelegenheden die zij mij geboden hebben om mijn 

carrière in ook voor mij onverwachte richtingen te kunnen ontplooien. Van de vele goede collega's 

die ik in die Faculteit heb ik leren kennen wil er één met reverentie noemen: Heleen Dupuis, mijn 

collega proximus gedurende lange jaren, vanaf het moment dat we onder de supervisie van onze 

mentoren Tony Luyendijk en Paul Thung het onderwijs in de Metamedica mochten opbouwen. Ik 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 59 Nr 116 2009 47 



betreur het dat juist bij deze gelegenheid mijn leermeesters in strikte zin, Tony Luyendijk en Frans 

Deierkauf, om geheel verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn. Ik ben hen nog altijd 

dankbaar voor de wijze waarop zij de ietwat grillige wendingen in mijn carrière hebben mogelijk 

gemaakt. 

Ik heb gezegd. 
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