
Europese Materia Medica in Japan: 
de lessen van Philipp Franz von Siebold 
{1796-1866) in Nagasaki 1 

Harm Beukers 

Geïnspireerd door de werken van Alexander van Humboldt wenste de jonge medicus Philipp Franz van 
Siebold (1796-1886); onderzoek te doen in buiten-Europese gebieden. Hij was daartoe uitstekend 
opgeleid aan de door zijn grootvader Karl Kaspar van Siebold (1736-1807) gemoderniseerde medische 
faculteit. Bovendien was Philipp Franz door verblijf in het huis van zijn leermeester prof. 1. Döllinger in 
contact gekomen met veel vooraanstaande geleerden, als de botanicus Ch. G. Nees van Esenbeck en 
de anatoom S. Th. van Sömmering 

Na zijn promotie in 1820 probeerde hij zich aan te sluiten bij een expeditie naar Brazilië georganiseerd 
door het Senckenbergischen Naturforschenden Gesel/schaft voor het Museum in Frankfurt; maar 
tevergeefs. Hij praktiseerde twee jaar voor hij de kans kreeg om zijn wens alsnog in vervulling te zien 
gaan, toen hij in de gelegenheid gesteld werd om naar Nederlands Oost-Indië te vertrekken. Door 
bemiddeling van F.J. Harbaur (1776-1824), inspecteur-generaal van de Geneeskundige Dienst bij het 
Nederlandse leger, werd hij in 1822 benoemd tot chirurgijn-majoor bij het Oost-Indisch leger. (fig. 1) 
In september van hetzelfde jaar vertrok hij naar Batavia. Zijn verblijf daar duurde niet lang; 28 juni 
1823 vertrok hij naar Nagasaki in Japan. Daar was hij belast met de geneeskundige zorg van de 
Nederlanders bij de factorij Deshima en met het natuurkundig onderzoek. Dat laatste hield in dat hij 
gegevens moest verzamelen op het gebied van de natuurlijke historie, de fysische geografie en de 
geologie van Japan 

De gouverneur-generaal van Nederlands Indië, G.A.G. Ph. van der Capellen (1778-1848) vond Siebold 
bij uitstek geschikt om een dergelijke opdracht uit te voeren. Een algemeen aanvaarde mening was dat 
die opdracht voor medici makkelijker was dan voor andere bewoners van Deshima, gezien de honger 
naar Europese wetenschappelijke kennis onder Japanse medici. Bovendien kon een bekwaam dokter 
gemakkelijk het vertrouwen winnen van Japanse patiënten. Aanbevelingen van Siebolds leermeesters, 
van Harbaur en van de kapitein van het schip wàarmee Siebold naar Java kwamen, sterkten Van der 
Capellen in zijn mening. Ook had hij zich persoonlijk op de hoogte gesteld van Siebolds geschiktheid 
en voorliefde voor en kennis van de natuurlijke historie. 

Op 11 augustus 1823 arriveerde de jonge dokter tezamen met het nieuwe opperhoofd, J.W. de Sturler 
(1777-1855) in Nagasaki. Japan was op dat moment gesloten voor westerlingen met uitzondering van 
de Nederlanders. Deze waren sinds 1641 gehuisvest op een kunstmatig eilandje Deshima in de baai 
van Nagasaki. (fig. 2} De contacten van de Nederlanders met de Japanners waren aan strikte regels 
onderhevig. Eigenlijk konden alleen hogere ambtenaren en tolken met hun leerlingen de poort van 
Deshima vrijelijk passeren. Omgekeerd mochten de Nederlanders het eiland alleen met toestemming 
van de Japanse autoriteiten verlaten. Het was voor een Deshima-dokter dus niet gemakkelijk om met 
Japanse medici of met Japanse patiënten in contact te komen. 

Voor de eerste contacten van Siebold met Japanse geleerden speelde het vertrekkende opperhoofd, 
J. Cock Blomhoff (1779-1843} een cruciale rol. Door diens langdurig verblijf in Japan -van 1809-1813 
en van 1817-1823 bezat hij een uitgebreid netwerk aan contacten met Japanse geleerden, niet alleen 
in Nagasaki, maar zelfs in Edo (het huidige Tokyo). Zo introduceerde Cock Blomhoff Siebold bij twee 
geleerden die actief waren in de zogenaamde Hollandse studiën of Rangaku: de hofarts Katsuragawa 
Höken (1797-1844), ook bekend als Willem Botanicus, en Udagawa Yöan (1798-1846). In Nagasaki wist 

voor de Kring in Gent (2009). 
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Siebold zich - ook weer dankzij Cock Blomhoff - spoedig omringd door een groepje van vijf à zes 
leerlingen waarmee hij, zoals hij in 1824 aan de gouverneur-generaal rapporteerde, een Collegium 
Medicum vormde. 

Dankzij interventies van opperhoofd De Sturler kon Siebold zijn geneeskundige praktijk geleidelijk 
uitbreiden. Aanvankelijk vonden consulten - ook van Japanse personen van aanzien - bijna dagelijks 
plaats onder de poort van Deshima. De Sturler bewerkstelligde dat Siebold zieken in de stad Nagasaki 
mocht bezoeken. Ook Siebolds onderwijs aan Japanse medici verplaatste zich van Deshima naar de 
stad; in eerste instantie naar de privé scholen van Yoshio Kösai (1788-1866), een leerling van het 
Collegium Medicum, en van Narabayashi Söken (1802-1852). Later verplaatste Siebold zijn activiteiten 
naar een huis in Narutaki, buiten de stad Nagasaki gelegen. Gewoonlijk kwam hij eenmaal per week 
naar de school in Narutaki. De dagelijkse leiding berustte achtereenvolgens bij twee leerlingen van het 
Collegium Medicum, resp. Mima Junzö ( 1795-1825) en Kö Ryösai (1799-1846). 

Voor de komst van Siebold was het gebruikelijk dat Japanners op individuele basis door Nederlanders 
onderwezen werden. Het bijzondere van Siebolds onderwijsactiviteiten was dat hij als eerste 
Europeaan in Japan de westerse geneeskunde onderwees in direct contact met een groep Japanse 
studenten. Over de inhoud van dat onderwijs is relatief weinig bekend. Enige informatie hebben we 
over het onderwijs in de geneesmiddelleer. De grondslag voor dit onderwijs werd gevormd door de 
wijze waarop de geneesmiddelvoorziening geregeld werd in de Geneeskundige Dienst van het 
Nederlandse leger. 

De geneesmiddelvoorziening in het Nederlandse legerY 
1. Het Bericht van 1796. 
In de periode van de Bataafse Republiek vonden belangrijke hervormingen plaats in de geneeskundige 
zorg voor de militairen. Het Bureau van Gezondheid over de Armée en Hospitalen onder leiding van de 
Leidse hoogleraar S.J. Brugmans (1763-1819) was hiervoor verantwoordelijk. Eén van de hervormingen 
betrof de geneesmiddelvoorziening. Het door dit Bureau uitgegeven Bericht wegens de thans plaats 
hebbende geneeskundige inrichtingen (1796)m paste in een tendens die gold voor het gehele leger, 
namelijk dat de organisatie moest uitgaan van een drietal principes: eenvoud, spaarzaamheid en 
eenvormigheid. Dat laatste werd gerealiseerd door voor te schrijven dat alle Chirurgijns-majoor in de 
garnizoensplaatsen hun geneesmiddelen 'op kosten van den Lande' alleen konden betrekken bij één 
centrale instelling, 's Lands Apotheek in Den Haag, en wel na inzending van 'specifique lijsten'.iv 
Meestal sprak men van 's Lands Magazijn van Geneesmiddelen. In deze instelling werden de 
enkelvoudige geneesmiddelen bewaard en werden ook alle samengestelde bereidingen gemaakt. In 
het 'laboratorium' van het Magazijn bevond zich waarschijnlijk ook een poedermolen, waarmee de 
poeders die in de lijsten vermeld werden, centraal en in grotere hoeveelheden gemaakt konden 
worden. De 'Magazijnmeester of Apothecar van 's Lands Magazijn van Geneesmiddelen' was onder 
meer verantwoordelijk voor het inkopen van geneesmiddelen, 

.... alles ten meesten voordee/e van den Lande, gelijk een eerlijk man betaamd, en dus zonder 
eenige de minste voordee/en van de Verkoopers, onder welk een naam ook, te mogen genieten; 

V 

De hier geformuleerde spaarzaamheid was ook een hoofdvereiste voor de samenstelling van de lijst 
van geneesmiddelen, die in 's Lands Magazijn voorhanden waren. De andere hoofdvereisten waren 
eenvoud en werkzaamheid. Duidelijk is, dat het Bureau van Gezondheid op deze wijze streefde naar 
een zekere mate van rationalisering en standaardisatie. Uit een aantal stedelijke farmacopeeën, vooral 
uit de Pharmacopoea Amstelodamensis nova (1792) werd geselecteerd 

... al wat ter geneezing of behandeling, zoo van in- als uitwendige gebreken, door de 
ondervinding als waarlijk werkzaam is aangeprezen vi 
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Alles waarvan de werkzaamheid onzeker was of ontbrak werd geheel uitgesloten. Ter illustratie enkele 
voorbeelden van geneesmiddelen die niet opgenomen werden: 

• "Aqua rosarum. Zuiver regenwater vervangt de plaats. 

• Mei rosarum, heeft niets boven enkele honing. 

• Flor. Pap. Rhoeados, Rosarum rubrarum, en andere diergelijke zijn weg gelaaten, wijl deeze 
alleen dienen om een fraaijer en aangenamer aanzien aan de bereidingen te geeven. 

• Het veeltal van welriekende en specerijachtige Geesten en overgehaalde Wateren, zijnde 
meestal luxus, is uitgesloten. 

• Desgelijks zijn alle samengestelde Syropen op zich zelf overtollig, terwijl gemeene Syroop, 
Suiker, of Succus Liquiritiae, ter verzoeting der medicamenten genoegzaam zijn. 

• Alle conserven, als Conserva Absinthii, Anthos, Cochleariae, Menthae, Rosarum rubrarum etc. 
zijn onnut. Indien de Suiker iets doet, vermindert zij het werkvermogen der planten, 
waarmede die tot Conserven worden vereenigd." 

Op overeenkomstige wijze werd afgerekend met de tincturen, extracten, pleisters en zalven.vii 

De uiteindelijke lijst werd samengesteld op grond van een vijftal criteria: 
1. van geneesmiddelen met dezelfde werkzaamheid werd de sterkst werkzame gekozen; 
2. enkelvoudige middelen genoten de voorkeur boven samengestelde; 
3. het gemak van bewaring en verzending; 
4. het meerdere of mindere onaangename bij gebruik door de patiënt; 
5. de prijs van geneesmiddelen.vm 

De Lijst der Geneesmiddelen telde 119 middelen die in 's Land Magazijn van Geneesmiddelen in 
voorraad waren. Deze lijst werd aan het Bericht wegens de thans plaats hebbende Geneeskundigen 
Inrichtingen toegevoegd. Deze lijst zou in de komende periode een belangrijke rol spelen. Buiten het 
Magazijn om mochten de Officieren van Gezondheid zelf middelen aanschaffen, die overal verkrijgbaar 
waren - vooral 'uit kelder en keuken' - als azijn, brandewijn, honing, suiker en dergelijke. Zo ook 
moesten de Officieren van Gezondheid, als zij niet te velde waren, een aantal makkelijk te maken 
samengestelde geneesmiddelen zelf bereiden, zoals Acetum lithargyri, Oxymel simplex of Spiritus 
vitrioli.ix 

2. De voortzetting in het Koninkrijk. 
De wijze waarop hierboven de geneesmiddelvoorziening bij het leger werd beschreven, werd in het 
Koninkrijk der Nederlanden voortgezet, nu met S.J. Brugmans als Inspecteur-generaal van de 
geneeskundige dienst van de landmacht (1814 - 1819) en later ook van de marine (1815). Een 
belangrijke formele verandering in de opstelling van de lijst van geneesmiddelen was dat de stedelijk 
farmacopeeën als basis vervangen waren door een landsfarmacopee, de Pharmacopoea Batava 
(1805), tot stand gekomen onder voorzitterschap van Brugmans. 

Nadat het gezag over Oost-Indië in 1816 weer onder het Nederlandse gouvernement viel, werd de 
militaire geneeskundige dienst aldaar ingericht naar het voorbeeld van die in het vaderland. Het 
reglement op die dienst was overigens al in 1815 vastgesteld.' Voor zover geneesmiddelen niet uit het 
Haagse Magazijn van Geneesmiddelen betrokken konden worden, werden die geleverd door 
Magazijnen van Geneesmiddelen in de Koloniën die gevestigd werden in de hoofdplaatsen. Net als in 
Nederland bestonden de Magazijnen uit twee gescheiden ruimten: het magazijn in engere zin en het 
laboratorium waar de preparaten gemaakt werden.'; Ook in de Koloniën mochten simpele, overal 
verkrijgbare middelen als azijn, brandewijn, olie, vet e.d. direct, zonder tussenkomst van een van de 
Magazijnen aangeschaft worden.'n Eveneens werd verwacht dat Officieren van Gezondheid een aantal 
makkelijk te bereiden samengestelde geneesmiddelen zelf zouden bereiden.xm 
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De Officieren van Gezondheid hielden een voorraad geneesmiddelen aan die op 'kosten van den lande' 
uit 's Lands Magazijnen betrokken werden. De voorraad en gewenste aanvulling van die voorraad werd 
geregistreerd op gespecificeerde lijsten. Dergelijke requisitielijsten werden als volgt omschreven: 

In de eerste kolom van deze lijsten wordt, na den eersten ontvang van medicijnen enz. 
geschreven hoeveel, zedert de laatst voorgaande requisitie, van zoodanige artikelen die op 
nieuw gevraagd worden, is overgehouden; en in de tweede kolom, welke artikelen benoodigd 
worden geoordeeld; moetend de opnieuw benoodigde artikelen, duidelijkshalve, voor aan, met 
een schrap, worden aangehaald!iv 

Siebold was verplicht eenmaal per jaar een dergelijke requisitielijst in te vullen, als de 
schepen begin november uit Nagasaki vertrokken (fig. 3). 

Een volgende hervonning van de geneesrniddelvoorziening van het leger vond plaats na het 
overlijden van Brugmans. In 1819 werd de Leuvense hoogleraar F.J. Harbaur tot inspecteur
generaal van de land- en zeemacht benoemd. Volgens art. 40 van het Reglement op 
Geneeskundige Dienst van 1 februari 1821 was vastgesteld dat bij het schrijven van recepten 
alleen gebruik gemaakt mocht worden van benamingen zoals voorkomend in de 
Pharmacopoea Belgica, of in het "door den Inspecteur-generaal van de Geneeskundige Dienst 
te geven formulier." 

De vereniging van Nederland en België bij de Artikelen van Londen (1814) tot een "réunion 
intime et complète" impliceerde dat een nieuwe landsfarmacopee voor de Nederlanden 
noodzakelijk was. De farmacopeecommissie die de uitgave van deze Pharmacopoea Belgica 
moest voorbereiden werd in 1816 benoemd. Tot zijn overlijden in 1819 was Brugmans weer 
voorzitter. De voltooiing nam nogal wat tijd in beslag. Pas in april 1821 werd deze 
f annacopee ingevoerd. xv 

3. Het Formulier van 1823. 
Door het "achterwegen blijven van de Pharmacopoea Be/gica" was de uitgave van het 
bovengenoemde formulier vertraagd. Op 12 september 1823 ondertekende Harbaur het 
Formulier door den Inspecteur-Generaal van den Geneeskundigen Dienst des Rijks, 
vastgesteld. Dit formularium werd het bindende voorschrift voor alle delen van de 
krijgsmacht, inclusief die in de Koloniën. Het bestond naast de Lijst der Geneesmiddelen, die 
volgens de requisitielijsten bij 's Rijks Magazijn van Geneesmiddelen konden worden 
aangevraagd uit een aantal magistrale voorschriften en een beknopte schets van de werking, 
de indicaties en de toedieningswijze van de belangrijkste geneesmiddelen. 

Evenals het Bericht van 1796 stond het Formulier in het teken van de werkzaamheid van 
geneesmiddelen en de zuinigheid. Vandaar dat Harbauer zich keerde tegen het gebrnik van 
veel middelen en grote hoeveelheden in een recept: 

Het is eene verkeerde en schadelijke gedachte, om te geloven, met een ruim gebruik 
van middelen, dilnvij/s zeer kostbare, zijnen lijder wel te bezorgen; juist het tegendeel 
vindt plaats. xvi 

Een voorbeeld van ruim gebruik was het voorschrijven van Lichen is/andicus, dat van ouds 
aangewend werd bij verschillende soorten longtering: 
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..... desze(fs veelvuldig gebruik mag hier dikwijls misbruik genoemd ,,.,nrn,-•n 

omdat de kostbare t!jd voor andere, meer gepaste middelen dik:w!jls daarmede 
verloren wordt, en ten andere is deszelfs gebruik hier somt!jd<i zeer nadeelig.xvii 

Concreet betekende zuinigheid bijvoorbeeld dat de Bardana-wortel gekozen werd boven 
Sarsaparilla-wortel: 

in de chronische huidziekten, vooral die van eenen he1petischen aard, }Vordt het 
[Radix bardanae] met nut gegeven en kan hier even goed z(jn dan de radix 
sarsaparillae, die als uitlandisch middel meer kost.xviii 
Derzelver gebruik [Radix sarsaparillae] bepaalt zich voornamelijk tot de venus-ziekte, 
vooral indien ze verouderd is, en derzelver gevolgen; als mede tegen die van een 
overdreven o,f verkeerd gebruik der kwik-middelen. In deze toestanden wordt ze ook 
door inlandsche en minder kostbare middelen, b.v. uit den voorraad van onze militaire 
apotheken, door de rad. bardanae vervangen 1vorden_xix 

Om vergelijkbare reden kreeg de Althaea-wortel de voorkeur boven de Saleb-wortel: 

In vele dezer gevallen kan het [Radix saleb] nuttigerwijze door den althea-1vortel in 
afkooksel, worden vervangen; hetwelk van gewigt is, daar deze hier te lande groeit, 
tenvijl de andere van buiten 'slands moet komen, en meer kost.xx 

Verschillen in werking werden waar mogelijk verklaard. De zweetdrijvende middelen Rasura 
ligni guajaci en Lignum sassafras kwamen in werking en gebruik overeen. Sassafras 
beschouwde men als rijker aan etherische olie en daardoor meer verhittend.xxi Resina guajaci 
kwam in werking overeen met het Lignum guajaci; de hars zou echter veel werkzamer zijn, 
omdat zich daarin alleen de werkzame bestanddelen bevonden.xxii Ook bij de zogenaamde 
toebereide geneesmiddelen werd nu en dan een verschil in werking verklaard. Zo zou de 
minder sterke werking van Carbonas ammoniae solidum in vergelijking met Ammonia liquida 
verklaard worden door haar 'middenzoutige hoedanigheid'. Dus waar een geringere 
werkzaamheid gewenst was, viel de keuze op h.et ammoniumcarbonaat. Deze stof had 
bovendien het voordeel dat deze bij gebrek aan ammoniumacetaat gebruikt kon worden om 
"met goede kunst- of wijnazijn" dit acetaat "uit de hand" gemaakt kon worden.xxiii 

Het Formulier besteedde ook aandacht aan de dispenseervonn. Zo werd van de Cortex chinae 
aangegeven dat dit toegediend kon worden als poeder, afkooksel of aftreksel. Het poeder 
verdiende de voorkeur boven alle andere toedieningswijzen. Deze poeders waren in twee 
graden van fijnheid leverbaar; in de requisitielijst werd de grove poeder aangeduid als in pulv. 
grosso. In werkzaamheid volgden resp. het afkooksel en het aftreksel. Het laatste paste men 
toe "waimeer de andere wijzen te ruw zijnde, niet verdragen worden, bij zeer tedere 
gestellen. "xxiv 

Bekend was in deze periode dat uit de kinabast twee werkzame 'zoutachtige beginselen' 
geïsoleerd waren, quinine en cinchonine. 

Doch volgt daaruit geenszins, dat aan bestanddeel en of aan daaruit met zuren 
bereide zouten de voorkeur boven den koorts bast zelven, moet 1vorden gegeven; ja het 
is nog niet bewezen, dat deze zouten even eens of meer werking doen, dan de 
koorts bast, wanneer dezelve goed ivordt verdragen. lvfen behoort dus, vooral in de 
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militaire praktijk, met het gebruik van deze nieuwe china-middelen, uit hoofde van 
duurte, niet haastig te zijn, ..... xxv 

Dezelfde zuinigheid dook weer op bij de keuze van de soort kina-bast. Tot van de bespreking 
van kina-bast merkte Harbaur op dat opgemerkt moest worden 

.... dat men den zoo veel duurderen cortex ruber, met veel terughouding, behoort te 
gebruiken; immers meestentijds zijn de andere soorten voldoende, en ten tweede is de 
cortex ruber veel meer aan vervalsching blootgesteld, en daardoor een min zeker 

Hoewel zuinigheid bij de samenstelling van de nieuwe Lijst van Geneesmiddelen de 
boventoon voerde, was het aantal geneesmiddelen toegenomen van 119 in de lijst van 1796 
tot 169 in de lijst van 1823. Zo werden bijvoorbeeld aan de wortels toegevoegd Angelica, 
Bardana, Calamus, Columbo, Helenium, Sarsaparilla, Senega en Zingiber, terwijl 
Astragalus,Gramen en Filix mas. van de lijst werden afgevoerd.xxvii 

Van wezenlijk belang is dat het Formulier niet alleen een opsomming van geneesmiddelen 
was, maar dat daar ook een soort fannaco-therapeutisch addendum aan toegevoegd was 
waardoor het gebruik van geneesmiddelen, de dosering, de toedieningswijze en de werking -
hoe beperkt misschien ook - toegelicht werd. Siebold, die als chirugijn-majoor bij het Oost
Indisch leger natuurlijk van deze handleiding op de hoogte was, had hiermee een handzaam, 
op de praktijk gericht handboek dat hij kon gebruiken bij het onderwijs aan zijn Japanse 
studenten. 

Kö Ryösai, een prominente leerling 
Tijdens de hofreis van 1826 kreeg Siebold in Osaka een boekje aangeboden door zijn leerling Kö Ryösai 
(1799-1846) getiteld Yakuhin öshuroku (Bondige verhandeling over geneesmiddelen).xxvm In dit boekje 
werden de in de westerse geneeskunde gebruikelijke medicinale planten en enkele nieuw ingevoerde 
geneesmiddelen beschreven. Siebold had het voor eigen rekening in enkele honderden exemplaren 
laten drukken. Het doel was Japanse dokters opmerkzaam te maken op werkzame, inheemse 
medicinale planten en op enige weinig of niet bekende vreemde geneesmiddelen zodat die laatste 
door de Oost-Indische regering in de handel gebracht konden worden. Eén van de eerste Japanse 
dokters die Yakuhin öshuroku ontving was de lijfarts van de vorst van Fuchu, die Siebold tijdens de 
hofreis op 28 februari in Simonoseki bezocht.xxix 

De auteur van de Yakuhin öshuroku, Kö Ryösai (fig. 4}, was een medicus afkomstig uit Awa op het eiland 
Shikoku. Hij had oogheelkunde en geneesmiddelleer gestudeerd voor hij zich in 1817 in Nagasaki 
vestigde.Xxx Hij behoorde tot de vertrouwelingen van Siebold. Tot 1827 was hij leider van de school in 
Narutaki. Tijdens de hofreis fungeerde hij als begeleider van Siebold en als leider van de leerlingen van 
Siebold die met de stoet meereisden. Siebold lichtte in zijn dagboek van de hofreis de keus voor Kö 
Ryösai als volgt toe: 

Was mirjedoch zur seiner Wahl bestimmte, waren seine ebenso gründliche als 
ausgebreiten Kenntnisse in derjapansichen Pjlanzenheilkzmde, seine Ge1vandheit in 
de chinesischen und holländischen Sprache und seine Anhänglichkeit und Treue. Er 
leistete mir grafie Dienste, und ich habe ihm viele und wichtige 11itteilungen zu 
verdanken. xxxi 

Die waardering voor Ryösai blijkt ook de twee getuigschriften van Siebold voor zijn leerling_xxxii In die 
van 30 oktober 1829 prees Siebold hem als een leerling die 
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... sedert zeven jaren zich met den lofivaardigsten vlijt en grootsten ijver op het 
bestuderen van de hollandsche wetenschappen heeft toegelegt, en onder het getal van 
de kundigste en leergierigste van mijne leerlingen verdient genoemd te worden, 
voornamelijk in alle takken van de genees- heel- kruid- en natuurkunde, ·waarin hij 
zich uitstekende kennisse heeft verschaft ... 

Siebold beval Ryösai aan als genees- heel- en kruidmeester, niet alleen voor zijn landgenoten, maar 
zelfs ook voor Nederlanders. In het getuigschrift van 8 december 1829 roemde Siebold hem als een 
persoon, die 

... zich door mijne mondelingsche mededeelingen en onvermoeid bestuderen van 
Hollandsche boeken zoo groote kennis in de Nederlandse/ze taal verworven [heeft], 
dat hij eene bijzondere bekwaamheid thans bezit genees- heel- en natuurkundige 
boeken uit het Ho/landsch in het Japansch te vertalen ... 

Hiermee zou hij, volgens Siebold, voor Japan van groot nut kunnen zijn. Dat Ryösai zeer actief geweest 
is als vertaler, is duidelijk uit de vele werken die hij heeft nagelaten op allerlei gebieden van de genees
en heelkunde. Op het terrein van de geneesmiddelleer publiceerde Ryösai naast het genoemde boekje 
nog andere werken. Zoals de zesdelige Yakuhin setsuyö (Handboek van de materia medica), een 
vertaling van H.J. van Haute, Handleiding tot de materies medica, of leer der geneesmiddelen (1817). 
Helaas is dit werk verloren gegaan. Hetzelfde geldt voor Byöin hökyoku, een vertaling van de Formulae 
medicinales, ad usum Nosocomii Amsterdamensis suburbani (1817) en de 
Naiyöyaku nöshiki (Kennis van geneesmiddelen voor inwendig gebruik):xxm 

Een korte verhandeling over geneesmiddelen in het Japans 
De Yakuhin öshuroku is een relatief klein boekje van 76x168. Het telt slechts 19 bladen (fig. 5). In 
principe gaat het om een lijst met namen van belangrijke westerse geneesmiddelen met bijbehorende 
Japanse namen. Het is eigenlijk een soort woordenboekje waarmee Japanse artsen geneesmiddelen 
konden identificeren, die in Nederlandse medische boeken vermeld werden. In het boekje zijn twee 
categorieën geneesmiddelen te onderscheiden: 

1. inheemse Japanse geneesmiddelen die 'in de westerse geneeskunde werden toegepast (fig. 
6), 
2. geneesmiddelen die in Japan weinig of niet bekend waren (fig. 7). 

De eerste categorie had voor Japanse medici geen toelichting nodig. De Nederlandse naam was, zoals 
in een woordenboek, direct verbonden met de Japanse, zodat voor een deskundige duidelijk was om 
welk simplex het zou gaan. De Nederlandse naam werd geschreven in het zogenaamde katakana, één 
van de drie in Japan gebruikte schriftsoorten. Het is een lettergreepschrift, dat gebruikt wordt voor het 
schrijven van buitenlandse woorden, zoals namen van planten en dieren. Voor de transcriptie in Latijns 
schrift geldt dat afzonderlijk medeklinkers niet voorkomen, met uitzondering van de letter n. Dat 
betekent dat de meeste symbolen staan voor de combinatie van een medeklinker en een klinker. Zo 
staat bijvoorbeeld 7 voor ra, / voor ba, Jv voor ru en À voor mu, dus 7 .;; 1v L of 
rabarubarumu is de Japanse schrijfwijze voor Rhabarbarum. De Nederlandse v- en /-klank worden in 
het Japans resp. h en r, dus hareriyana betekent Vaferiana. In de tekst staan deze planten als volgt 
vermeld: 

Nederlandse naam 

Rhabarbarum 

Valeriana 

7 /-.::Jv/-.::1v1>, 
(rabarubarumu) 

(hareriyana) 

Japanse naam 

(kitsusö) 
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De plantennamen van de eerste categorie komen in volgorde en naamgeving overeen met de 
requisitielijsten die Siebold als officier van gezondheid gebruikte voor de aanvraag van 
geneesmiddelen (tabel 1). Dergelijke lijsten hebben dus als voorbeeld gediend. Er zijn echter twee 
verschillen. In de eerste plaats zijn sommige simplicia, zoals de Althaea-wortel en de Angelica-wortel 
in de Japanse lijst weggelaten. De Althaea officinalis L. was toen in Japan onbekend, dus een Japanse 
naam ontbrak; men kende wel de Althaea chinensis Wolf. (A. rosea Cav.). Hetzelfde gold voor de 
Angelica-wortel; men kende wel Angelica sinensis Diets, maar niet de in de requisitielijst 
voorgeschreven Angelica archangelica. Van de geneesmiddelen die ook in poedervorm op de 
requisitielijst voorkomen, is die laatste vorm weggelaten; het ging immers primair om naamgevingen 
en niet om specificatie van de dispenseervorm. In de tweede plaats zijn in Yakuhin öshuroku 
geneesmiddelen toegevoegd die op die plaats niet in de requisitielijst voorkomen. Het ging dan om 
een bereiding, waarvan Ryösai aannam dat deze samenhing met het voorafgaande simplex; zo wordt 
Su/phur gevolgd door Su/phas cupri en Uquiritia door drop (Extractum liquiritiae). Het betrof in die 
gevallen bereidingen die al onder een Japanse naam bekend waren. 

Na de geneesmiddelen die aan de requisitielijst ontleend waren, volgde nog een toevoegsel van 
geneesmiddelen die van oudsher door de VOC waren ingevoerd, zoals saffraan, theriac, oculi cancri, 
asa foetida, peruviaanse balsem en cajaputolie. Deze geneesmiddelen hadden Japanse namen en 
behoorden dus tot de eerste categorie. 

De tweede categorie geneesmiddelen in de Yakuhin öshuroku, die van de in Japan weinig of niet 
bekende geneesmiddelen, onderscheidde zich van de eerste categorie door de toevoeging van een 
min of meer uitgebreide toelichting over de werking en het gebruik. Tot die lijst behoorden belangrijke 
geneesmiddelen als lpecacuanha, Jalappa, Sarsaparillas, Scilla, waarvan - met uitzondering van 
Jalappa - in tabel 1 inderdaad blijkt dat zij geen Japanse naam hebben. Verder vallen ook Digitalis en 
Hyoscyamus onder deze categorie. Tot een van de tot dan toe geheel onbekende middelen behoorde 
de Alyxia Reinwardti BI., die op Java gebruikt werd als middel bij koorts en diarree, en die - zoals 
Siebold in Nippon schreef - "wohl einen guten Ausfuhrartikel angeben könnte."xxxiv Een dergelijk 
handelsmotief speelde waarschijnlijk ook een rol bij de vermelding van oudere en bekende producten 
uit Indië, zoals koffie en arak. In de toelichting op koffie werd nog eens in het bijzonder op haar 
medicinale kracht gewezen. Expliciet wees Siebold op het mogelijke handelsbelang: 

Es ist in der That zu verwundern, dafl bei den Japanern, welche nur warme Getränke 
gebrauchen und gesel/iges Zusammenleben sa sehr lieben, der Kaffee noch nicht in Aufnahme 
gekommen ist, obgleich sie seit /änger als zwei Jahrhunderten mit den ersten Kaffeehändlern 
der Welt verkehren. Und doch trinken dieselben in unserer Gesel/schaft gerne Kaffe, ..... Es 
/ohnte sich der Mühe, einer sa graften Bevölkerung die kleine Untugend des Kaffetrinkens 
beizubringen, und nach unserem Ermessen gehört dieses nicht ins Gebiet der Unmöglichen, 
wenn man nur den rechten Weg einschlägt und p!anmäflig dabei zu Werke geht. Das beste 
Mittel wäre die Anpreisung, dafl der Kaffee das Leben verlängert - und in einem Lande wie 
Japan kann derselbe füglich auch als Gesundheidsmittel empfohlen werden . ..... Wir haben 
einstweilen den Kaffee anempfoh/en, es müflte nur die Niederländisch-lndische Regierung 
jährlich einige tausend Pfund Kaffee hinsenden ..... xxxv 

Tijdens de hofreis werd Siebold nog weer overtuigd van de betekenis van dit kleine boekje, vooral 
vanwege de medicinale planten die hij herkende als gebruikt in de westerse geneeskunde. Op de 
terugweg van Edo naar Nagasaki trok hij door de dichte bossen van het bergachtige gebied in de buurt 
van Fujieda. Hij trof hier vaak de Laurus sassafras Linn. aan, "der aber kein eigentlicher Laurus ist." In 
Edo had hij de hofartsen op dit goed werkende geneesmiddel gewezen en op het feit dat: 
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Japan besitzt in seiner Flora einige der in Europa gebräuchlichsten vegetabilischen Heifmittel, 
als Valeriana, Rad. China, Cort. Hyporastan, Mentha, Foeniculum, Calamus und mehrere 
Umbelliferen.xxxvi 

Deze overweging kwam ook tot uitdrukking in Ryösai's voorwoord bij de Yakuhin öshuroku, waarin 
werd ingegaan op de selectie van geneesmiddelen voor dit boekje. Volgens de auteur zou Siebold er 
van uitgegaan zijn dat in de westerse geneeskunde ongeveer 200 middelen gebruikt werden. Het lijkt 
er op dat Siebold hier een schatting maakte op basis van het totaal aantal middelen op de requisitielijst 
(om precies te zijn: 181), dus voornamelijk op basis van geneesmiddelen die beschikbaar waren in 's 
Lands Magazijnen. Daarvan zouden er ongeveer 100 echt belangrijk zijn, dat komt overeen met het 
totaal aantal middelen vermeld in de Yakuhin öshuroku, namelijk 101. Daarvan zouden weer 35 
beschikbaar zijn in Japan, hetgeen overeenkomt met het totaal aantal simplicia en 'toebereide 
geneesmiddelen' in Yakuhin öshuroku. Dit zijn de geneesmiddelen die behoren tot de eerder 
genoemde eerste categorie en die dus ook onder Japanse naam bekend waren. 

Daar Yakuhin öshuroku vooral als woordenboek gezien moet worden, vielen bij de selectie in eerste 
instantie de dubbeltellingen af, dus simplicia die ook als poeder werden opgevoerd, zoals de Althaea
wortel en de Arnica- wortel. Een andere dubbeltelling ontstond wanneer verschillende delen van een 
plant gebruikt werden, zoals de Guajak die in de lijst opgenomen was als hout en als hars. Andere 
overwegingen om geneesmiddelen weg te laten zullen zonder twijfel samenhangen met de 
werkzaamheid van geneesmiddelen. 

Conclusie 
Aan het einde van de achttiende eeuw vond een belangrijke hervorming plaats van de militaire 
geneeskundige dienst. Onderdeel daarvan was een reorganisatie van de geneesmiddelvoorziening. Het 
resultaat was een standaardisatie en rationalisatie van het assortiment aan geneesmiddelen en van 
een uniforme manier voor controle van de geneesmiddel voorraad en voor het aanvragen van nieuwe 
geneesmiddelen. Voor dat laatste werden systematisch ingerichte standaardformulieren ontworpen, 
de zogenaamde requisitielijsten. 

Inspecteur-generaal Harbaur introduceerde in 1823 met het Formulier door den Inspecteur-Generaal 
vastgesteld een voorschrift dat bindend was voor alle officieren van gezondheid, ook in Nederlands 
Oost-Indië. De twee belangrijkste onderdelen waren een requisitielijst, gebaseerd op de 
Pharmacopoea Be/gica (1821), en aanwijzingen over indicaties en doseringen van de geneesmiddelen 
uit die lijst. Het Formulier kan dus ook gezien worden als een handzaam, op de praktijk gericht 
handboek voor de geneesmiddelleer, zonder diepgaande theoretische speculaties. 

Siebold was als officier van gezondheid bekend met het Formulier van 1823 en moet zich gerealiseerd 
hebben dat dit formularium door zijn eenvoud en gerichtheid op de geneeskundige praktijk bij uitstek 
geschikt was voor onderwijs aan Japanse dokters. Uit de Japanse versies die zijn leerling Kö Ryösai van 
Siebolds 'farmaca-therapeutisch' onderwijs publiceerde, rest ons slechts de Yakuhin öshuroku, een lijst 
met namen van Nederlandse simplicia en bereidingen vertaald in het Japans, aangevuld met een lijst 
van in Japan nog onbekende geneesmiddelen met aanwijzingen voor gebruik. In feite is de Yakuhin 
öshuroku een selectie van geneesmiddelen die ontleend is aan de in de militaire geneeskundige dienst 
gebruikte requisitieformulieren, aangevuld met van oudsher door de VOC ingevoerde 
geneesmiddelen. Het is daarmee duidelijk dat Siebolds onderwijs in de geneesmiddelleer steunde op 
de recente aanpassingen die in de geneesmiddelvoorziening van het Nederlandse leger hadden plaats 
gevonden. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 15 



Onderschriften bij de afbeeldingen: 
Fig. 1. Philipp Franz von Siebold als chirurgijn-majoor. 
Fig. 2. Plattegrond van Deshima. 
Fig. 3. Voorbeeld van een requisitielijst gebruikt door Siebold in november 1826. 
Fig. 4. Siebolds leerling Kö Ryösai. 
Fig. 5. Voorwoord van de Yakuhin öshuroku met een eigenhandige notitie door Siebold, gedateerd 
Nagasaki en Osaka 1826. 
Fig. 6. Begin van lijst geneesmiddelen in de Yakuhin öshuroku met de vermeldingen van Kalk, Sulphur, 
Sulphas cupri, Bardana en Calamus. 
Fig. 7. In Japan nog onbekende geneesmiddelen als Sarsaparilla, Scilla, Digitalis en Hyoscyamus. 

Fig. 1 

Fig. 2 

16 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 



D. 
CrPriia;d door r!ui j'i" mu/iu(!liflEQUISITI8-LUS'l' ,Ter ml'(/ica-

,1./1 w g VY g ';'" ~ h V-,>,i" ment,m enz., welke 1•erzoude11 worden 
bij dt. %-1;:fvv~ !')'1.VfYlc,., 11il 'sLantls blag,t1ûjit i•an Geneesmitl

,/elen te 
te d oc.pQrr\J 

J I tl gelal der JJan,clmpp,n b.draagt N 01' J... D~ ;amen_§elltJ[de Gt1n~u:midd.elcn. 
,;frn vclcetu yoc>r,chrift der Phn
nutCOJ>e:l Ba.tava l11.1p:r,'g1. 

NB. Bi/ een Jfo,pi'taalwordt !,,t Ketal ZJ,l,n ~~========,.,,.========"' 
iu·rmtld 1 1n bfl ,et!Tl KorpM dat ikr çe:.rm-
1/.t:.u t" Zi-t/;c:ri J,: :runen •. 

ENKELVQUJ)JGE GENEESMIDDELEN. 
UIT DE DELFSTOFFEN. 

f'alx. (<o!x ,iYa.). • , • • • • • • • 
o,y,'Hrn ziuci 11:uiv. pulv. (Lap. o,J-111/#ari,.), 

_..Sulphur" in p-U1-vere. .. . • • • • • • 
--- depuwum,(F/.,-. S.,/ph,,,.i,.) • • 

Ul'l' JIE'f 1'1.ANTENRUK. 
Wutûs. 

_..,.Jdtlu1e1, (A/tltu •foi••lis L.) • , 
--- in pulvere. • • - • . ,. 
J\Uätl-H!.a .,_ (Äfl.ftllr11 Ardusrst~lic;.) » 

- - - In patvrre. • • • 
__.Anûci, (Ár11ica tt1t111ta11a L.) • "' . 
-- in pulvere. • • , . . • , 
fürd:na, (drc:iHm Lnpp,t.) • • • • 

.,.., C•l•ums lll'OUlllticus. ( ,k,rwr ca/•111ut L.) 
------- in put,cre. • • 
C•r,o)>bH1•11, ( G,u,,, U,bo•u"' L.) 
---- iu 1tulvrre. . . • ... 
Colombo, (an Jlry,,ui< ,pccies î) • 

::Genti;i:AA, G-enthm-11 flJu,, L,J . • 
- ln pulvere. ~ .. .. 
Gr:imeu, (Triticum r,pm, l.) 
llelenJum,. (lt11JliJ ll~knium"J 
---- i11 pulvtrc-.. ~ • • • .. .. 

_, J•1'\IP:t, (C,nr111i'ulm J,,.1,,ppaP) in puh'."re. • , 
]pccncu;nh~, (PfychJJtrm ~mtt1ct1 L.) lil pulvere .. 

:;:uqulrhût, (Gly,;r,hiw ,ff,cin~/is L.) • • • • 
~ ---- in pulvi;re~ ,. • 

}'oly~•l1 Sencp. • • 
-- -- iu vulvere.. ,. ,. . ~ * • .. 
Jt hah•rborum , ( Rhti fp,du ) In ptllvtrt • 

.,,. S;alch-,. (Orcltitla vin-iit.) in pu.lvcre... 
- S.rf>[llUill•. (Smll,x Sarf,p,irill• L.) 

, ::sdll:t, (&il/a ,,,_,;,;,,.a L) • • 
-- i11 puhrett. • .. • ... ,. .. "' • ... • 

- Scrpcntaria vir~inian;i, ( Ads.tPlttchla SerJeNllui.: L.) ______ , __ rn puJvcre.. • 
. _.,.V,k'fr.tn3 fylvsfüîs, çr.1crÏ4ttO ,jitlwalit L.) , • 
' - ---- Ja pUIVO'!!,. • ... • • • •• 

ZiniibtT" iu pu1vere. (.A1111111um Zin~r.) .. • 
K,·11/J,er, 11ut •f z.,11d,r lll•emen. 

t,\,fiothium \'UJ<>r,, (drtemiftd A/,.inshlu"1 L.) • 
- 1\1111:ra folio, (,1J/1h.u ,jf,cinnlü L.) • • , • • 
..,..Digi,olis ptttplirt.t fuli,., f/JfgiM/it pu,:,uren L.) 
____ ---- 1n p,.,lvere. 
llyOSCJllmus (1/y,ICJ•"'"' nli,r,) • • 

.,.,Lkheu l•londk1>s, (Lichm Jil.,.,J;,ui L,) 
Mcnth• rtp<rli:,., f 111,mt,., pip,rita L.) • 
Mi!lefolî11m, (Àchi/1,za miii<fa/îu" L.) , 

. _., Salvi:i .' / S,r~•/a oflici•al!t L:) • • 
Sconhum ~ Tt1tcriut11 s,,,,.dm,o L.) 

.,,.-Sc111m Folia, (C.ufta Sm.a L.J • ,. 

Fig.3 

n.1110,. 
ll11lc:il)t.lro, fllpites. rS,laium nultn!IITR L.) 
(hujac-um t"il~ura,. (G,wi11cuN1 .gicil'lllk L.) .. 
Sasil>f111,, {Laurus S,,rfafrPf LJ 

JJa,un. 
Aur:m.tiuw Cun5.5~xkum. .. ,. 

,.--C=rill>, (C,.,,n c.,,.~i//a.) · Cott. 

Üytlrgehoutlen. 

PO!iD. ONC. 

2. 

,. 

3. 
l., 

:l.,, 

" 2. 
j, 

3, ~. 
j_ 

, . 

Z, 

5'. 

IJ. 

ó. 
G, 

" a. 
'!,, 
~-

{. 

(. 
f,. 

~-

i, 

C • 

Dit. 

. 
' 

1knoodîg,!. 

PONU ONC.- nu. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 17 



Fig. 4 

\., j._}/ 

,J.rn1i 

Fig. 5 

:Tv "~, -::7 -
' j_i- ' ,i.. i ~7... 

J-. 1;;l" -• ,1,., 

Fig. 6 Fig. 7 

18 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 65 Nr 128 2015 



Tabel 1 Vergelijking van de delfstoffen en wortels in de Requisitielijst met die in 
Yakuhin öshuroku. 

Requisitielijst 
Yakuhin öshuroku 

transcriptie vertaling 

DELFSTOFFEN 

Calx karuku Kalk 
Oxydum zinci sativ. pulv. 

Sulphur in pulvere suruhuru Sulphur 
Sulphur depuratum 

suruhasu kupuri Sulphas cupri 

WORTELS 
Althaea 
Althaea in pulvere 

Angelica 

Angelica in pulvere 
Arnica 

Arnica in pulvere 
Bardana barudana Bardana 
Calamus aromatica karumusu Kalmoes 
Calamus aromatica in pulvere 
Caryophillata karyohirata Caryophillata 
Caryophillata in pulvere 
Columbo 

Gentiana gentiyana Gentiana 
Gentiana in pulvere 

ekisutarakutumu gentiyana Extractum gentiana 
Gramen 

Helenium hereniyumu Helenium 
Helenium in pulvere 

Jalap pa yarappa Jalappa 
lpecacuanha 

Liquiritia rikuiritia Liquiritia 
Liquiritia in pulvere 

doroppo Drop 
Polygala 

Polygala in pulvere 

Rhabarbarum rabarubarumu Rhabarbarum 
Saleb 

Sarsaparilla 

Scilla 

Scilla in pulvere 

Serpentaria virginiana 

Serpentaria virginiana in pulv. 

Valeriana sylvestris hareriyana Vale ria na 
Valeriana sylvestris in pulvere 

tenkitura hereriyana Tinctura Valeriana 
Zingiber 
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i Algemene informatie over Ph. Fr. von Sîebold is te vinden in: Shüzö Kure, Philipp Franz von Siebold, Leben 
und Werk, Deutsche, wesentlich vermehrte und ergänzte Ausgabe, bearbeitet von Friedrich M. Trautz, 
Heraussgegeben von Hartmut Walravens (München, 1996) en in: Hans Körner, Die Würzburger Siebold, eine 
Gelehrtenfamilie des 18. und 19. Jahrhzmderts (Leipzig, 1967) p. 356 491. 

In de tekst volg ik de traditie om alleen te spreken van 'Sîebold' en niet van 'von Siebold'. 
ii Zie voor een algemeen overzicht: S.C. Wicherink, A.I. Bierman (Ed.), Militaire Farmacie in Nederland 
[Venster op Farmaciehistorie 4] (2009), vooral de artikelen van E.I. van Itallie over de militaire formularia. 
;;; Bericht wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen bij de Nationaale Troupes der 
Bataajffhe Republiek: waar bij de Lijst van Geneesmiddelen, in 'sLand~ magazijn in den Haagvoor handen, en 
eenige Geneeskundige Voorschr(fien, ten dienste van de Officieren van Gezondheid, bij de Nationale Armée 
(Leijden, 1796). 
;, Instructie voor de Chirugij11-majors van de Bataillons tot de Armée van den Staat behoorende. Art. 6. 
[toegevoegd aan het Bericht wegens] 
' Instructie voor den A1agazijnmeester of Apothecar van 's Lands ~Magazijn van Geneesmiddelen. Art.5. 
[toegevoegd aan het Bericht wegens] 
,; Bericht wegens, p. 40 
,;; Bericht wegens, p. 42 53. 

Bericht wegens, p. 41 
ix Bericht wegens, p. 94 98. 

Reglement op den Geneeskundigen Dienst bij de Troepen in, of bestemd voor de Nederlandsche Koloniën. 
K.B. JO september l 815, n° 27. 

Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 5. 
Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 17. 

xiii Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 18. 
Reglement Geneeskundigen Dienst Koloniën, art. 29. 
A.I. Bierman, Van Artsenijmengkunde naar Artsenijbereidkunde. (l 988) p. 130. 

xvi Formulier, p. 4. 
xvii Formulier, p. 60 
xviii Formulier, p. 38. 
xix Formulier, p. 49. 

Formulier, p. 48. 
Formulier, p. 64, 65. 

xxii Formulier, p. 89. 
xxiii Formulier, p. 115. 
xxiv Formulier, p. 71, 72. 
xxv Formulier, p. 68. 

Formulier, p. 73. 
Een gedetailleerde bespreking bij E.I. van Itallie, 'Uit de geschiedenis der militaire phannacie, Il', Pharm. 

Weekbl. 75 (1938): 1281 -1292. 
xx,iii Ph. Fr. Von Siebold, Nippon, Archiv :::ur Beschreibzmg von Japan, (Würzbmg u. Leipzig, 2. Auflage, 1897) 
Abt. I. 2. 'Reise nach dem Hofe des Sjögun im Jahre 1826', p. 157: [Osaka, 14. März] "Eben erhalte ich direkt 
aus der Presse eine kleine Materia Medica, die ich vor meiner Abreise von Nagasaki verfaBt, und die mein 
Schüler Kiso Riosai ins Japanische übersetzt batte." 
xxix Siebold, Nippon, p. 125. 
xxx Kö Ungai, Senkun Ko Ryosai gyi5ji5 [Leven en werken van mijn vader Kö Ryösai]. 

Siebold, Nippon, p. 53. 
Beide diploma's en de Japanse vertaling zijn afgbeeld in 'Dokumente zur Siebold-Ausstellung 1935' Acta 

Sieboldiana 6, 1997: 196-203. 
Miyasita Saburo, 'A bibliography of the Dutch medica! books translated into Japanese', Archives 

Internationales d'Histoire des Sciences, 25 (1975): 8 72. 
Siebold, Nippon, p. 126. 
Siebold, Nippon, p. 126. 
Siebold, Nippon, p. 209. 
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