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Dijksterhuislezing 2009: 

‘Over Drakenbloed en Drakentanden’
 

Op donderdagavond 21 april 2009 vond in de Leidse Universiteitsbibliotheek 

de jaarlijkse Dijksterhuislezing van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) 

plaats. Dit jaar voerde de Leidse Scaliger hoogleraar Harm Beukers zijn 

publiek mee naar het vroeg-achttiende-eeuwse Japan. 

Onder de titel Over Drakenbloed en  

Drakentanden (termen uit de Oosterse 

geneeskunde) wist Beukers een volle zaal te 

boeien met een wervelend – en vol passie 

verteld – verhaal over de wederzijdse trans-

missie van medisch-botanische kennis tus-

sen Japan en de rest van de wereld. Vanaf 

het kleine eilandje Decima in Nagasaki 

vertegenwoordigde Nederland de ‘rest van 

de wereld’ en speelde zo in dat proces een 

cruciale rol. 

Aangespoord door een politiek leider, de 

Japanse Shogun, die om economische rede-

nen minder afhankelijk wilde worden van 

de import van geneeskrachtige planten en 

kruiden uit ‘de rest van de wereld’, werden 

Japanse botanici aan het werk gezet om 

een inventarisatie te maken van wat er aan 

‘Materia medica’ in Japan zelf voorhanden 

was. Bij de determinatie van wat in dit ver-

band waardevol was, blijken geïllustreerde 

Nederlandse kruidenboeken (die door de 

VOC in relatief grote aantallen aan de  

Shogun waren geschonken) een grote rol te 

hebben gespeeld. De vertaal- en interpreta-

tieproblemen die daarbij (wederzijds) 

optraden waren echter legio. Welk woord 

in de ene taal representeerde eenzelfde bete-

kenis in de andere? Met welke term werd 

welke geneeskundige plant aangeduid en 

welk kruid kon met welke illustratie wor-

den gerelateerd? Daar kwam nog bij dat  

in de loop van de tijd tal van botanische 

termen, zowel in Europa als in Japan, sterk 

aan verandering onderhevig waren. In dat 

gecompliceerde interpretatieproces zijn 

soms curieuze (en af-en-toe niet ongevaar-

lijke) vergissingen gemaakt. Over en weer 

bleven dus tal van vragen te beantwoorden. 

Tijdens contacten, die met name tijdens de 

jaarlijkse hofreis van Nagasaki naar Edo 

(het huidige Tokyo) werden gelegd, werden 

Nederlandse VOC-beambten op hun bota-

nische kennis ondervraagd. Beukers bena-

drukte daarbij de voorname rol die enige 

Nederlandse opperchirurgijns in dat proces 

van kennistransmissie hebben gespeeld.  

De grote betekenis van deze soms langdurig 

in Japan verblijvende chirurgijns is tot  

dusverre nauwelijks onderkend. 

De Nederlandse academische collecties 

herbergen tal van schatten die dit boeiende 

proces van kennisuitwisseling tussen twee 

totaal verschillende culturen en taalgebie-

den illustreren. Beukers onderstreepte het 

internationale culturele belang van dit deel 

van de ‘Collectie Nederland’ door in zijn 

presentatie manuscripten en geïllustreerde 

boeken uit de afdeling Bijzonder Collecties Harm Beukers
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Aansluitend is een ‘kernconsortium’ 

gevormd van bibliotheken die het plan 

kunnen dragen vanuit een meer gespecia-

liseerde expertise dan waarover de SAE 

beschikt. Dit kernconsortium bestaat uit de 

directeuren van de KB en de UB’s van de 

vijf klassieke universiteiten. 

Het consortium heeft zich vervolgens 

gericht op het ontwerpen van een ‘basis-

plan’, een programma van vereisten voor 

het uiteindelijke plan van aanpak. Dit basis-

plan is thans vrijwel voltooid. In het basis-

plan zijn veel preliminaire keuzes gemaakt 

ten aanzien van technische opzet, logistiek 

en afbakening van een project van deze 

schaalgrootte. Inhoudelijk wil Libratory 

‘aanbod-gestuurd’ een exemplaar tonen van 

iedere titel die in Nederland is verschenen 

tussen ca. 1540 en 1840 (de periode daarna 

wordt afgedekt door Metamorfoze). 

Tevens worden alle Middeleeuwse hand-

schriften en incunabelen in Nederlandse  

collecties meegenomen. Voor archivalia, 

prenten en of materiaal dat níet in Neder-

land is uitgegeven maar dat internationaal 

van belang is - denk bijv. aan de Oosterse 

handschriften in de UB Leiden- voorziet  

het basisplan in een faciliteit ‘on demand’: 

dergelijke documenten tot op zekere hoogte 

binnen het project worden gescand naar  

aanleiding van een concrete aanvraag van 

onderzoekers. 

Tenslotte heeft het kernconsortium para-

meters vastgesteld voor eenduidig “tellen”: 

om hoeveel materiaal gaat het precies en hoe 

bereken je de kosten van digitalisering en 

alles wat daarbij komt kijken (handling, 

opslag, onderhoud)? Want dat de kosten 

van zo’n project aanzienlijk zullen zijn is 

duidelijk – denk aan een bedrag in de orde 

van 100 mln. euro. Dat gaat ver voorbij  

de mogelijkheden van de deelnemende 

instellingen. Het plan van aanpak moet 

dus ook een gedegen ‘subsidieverzoek’ aan 

de Rijksoverheid zijn in het kader van 

(gewenste) nieuwe investeringen in groot-

schalige onderzoeksinfrastructuur voor de 

Geesteswetenschappen. 

Het is van belang voor ogen te houden dat 

het beoogde tekstcorpus uiteindelijk vooral 

raw data zal bieden, die pas echt benut 

kunnen worden in goede virtuele gebruikers-

omgevingen en met goede digitale onder-

zoeksinstrumenten. Ook op dat gebied is 

veel gaande. Met het basisplan zal het 

kernconsortium dus ook aansluiting gaan 

zoeken met de voortrekkers van die ont-

wikkelingen in de Nederlandse weten-

schappelijke wereld. Want het definitieve 

plan van aanpak zal pas echt aantrekkelijk 

zijn voor een grote financiële investering 

als het echt een nieuw perspectief voor de 

geesteswetenschappen kan bieden.

Saskia van Bergen

Demetrius Waarsenburg

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met Saskia van Bergen, Projectleider 

digitale beschikbaarstelling Bijzondere  

Collecties, Universiteitsbibliotheek Leiden

T: 071 5271465  

E: w.van.bergen@library.leidenuniv.nl

Libratory
Een laboratorium voor de geesteswetenschappen

In SAE Nieuwsbrief 22 kondigde Nol Verhagen een verkenning aan naar een plan van aanpak voor een reusachtig nieuw 

programma. Libratory: de massadigitalisering van een belangrijk deel van de ‘bijzondere collecties’ in Nederland. 

van de Leidse Universiteitsbibliotheek te 

verbinden met objecten in het Nationaal 

Herbarium en het Rijksmuseum Naturalis. 

Wie er bij was, kan getuigen dat Beukers 

daarbij en passant zijn gehoor vrijwel 

wist te overtuigen van de realiteitwaarde 

van het bestaan van draken. Immers,  

er is drakenbloed, er zijn drakenbotten, 

er zijn drakentanden, dus draken 

bestaan! Helaas was een door de spreker 

aan een hondenriem meegebracht  

exemplaar op weg naar de bibliotheek  

in het water van de Singel voor de UB 

‘ontsnapt’. Was dat niet het geval 

geweest dan waren alle aanwezigen vast 

en zeker als drakenadepten naar huis 

gegaan. Nu resteerde een tevreden gevoel 

over een mooie lezing over een fascine-

rend onderwerp gebaseerd op prachtig 

academisch erfgoed. 

Huib Zuidervaart,  

huib.zuidervaart@huygensinstituut

Huygens Instituut (KNAW)
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Sinds een aantal jaren kent Leiden een 

Leids Preventienetwerk. Een groot aantal 

Leidse musea, archieven en bibliotheken 

met kostbaar cultureel erfgoed maakt deel 

uit van dit overleg. Het Leids Preventienet-

werk is opgericht om kennis en ervaring uit 

te wisselen op het terrein van beveiliging, 

calamiteiten etc. en om samenwerking te 

bevorderen. Tweemaal per jaar worden er 

themabijeenkomsten georganiseerd en is er 

gelegenheid om nieuws uit de instellingen 

met elkaar te bespreken. Voor de thema-

bijeenkomsten wordt nauw samengewerkt 

met de brandweer en politie, het Instituut 

Collectie Nederland en het Kenniscentrum 

Veiligheid Cultureel Erfgoed.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met: 

C.C.A.E.Keijsper@library.leidenuniv.nl 

of: 071-5271562.

Het Leids Preventienetwerk

Om gebruikers kennis te laten maken met de 

diversiteit van de Leidse collecties wordt 

sinds een half jaar een attenderingsdienst 

aangeboden. Abonnees ontvangen elke twee 

weken een digitale reproductie in hun mail-

box, voorzien van een aansprekend verhaal. 

Dit kan een bijzondere aanwinst zijn, zoals 

recent een foto van Jan Wolkers, maar ook 

een plattegrond van de eerste Leidse hortus 

botanicus, of het album amicorum van Janus 

Dousa. Ook wordt met de attenderingsdient 

op de actualiteit ingesprongen, zoals de  

viering van het Twaalfjarig bestand, Leidens 

ontzet, of de Boekenweek.    

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 

ontwikkelingen rond de digitale Bijzondere 

Collecties van de UB Leiden, dan kunt u 

zich aanmelden bij onze attenderings-

dienst door een e-mail te sturen aan  

bcmailinglist@library.leidenuniv.nl, onder 

vermelding van ‘aanmelding’ en het  

e-mailadres waarop u de attendering wilt 

ontvangen. U krijgt dan voortaan bericht 

over nieuwe aanwinsten of één van onze 

topstukken met een link naar het stuk in 

de Leidse beeldbank Digital Special  

Collections (http://disc.leidenuniv.nl).

De attenderingsdienst is eveneens beschik-

baar als RSS-feed. Om de nieuwste informa-

tie over topstukken en aanwinsten in uw 

RSS reader te kunnen lezen hoeft u alleen de 

link “https://socrates.leidenuniv.nl/view/

xserver/rss_highlights.jsp” te kopieren en 

deze in te voeren in een RSS reader, zoals 

bijvoorbeeld iGoogle of Netvibes. 

Saskia van Bergen

w.van.bergen@library.leidenuniv.nl

De Universiteitsbibliotheek Leiden bezit omvangrijke collecties van  

nationale en internationale allure. De Bijzondere Collecties omvatten 

niet alleen grote aantallen handschriften en oude drukken, maar ook 

prenten, foto’s, archieven en kaarten en atlassen uit vele windstreken.

Nieuwe attenderingsdienst voor de 

Leidse Bijzondere Collecties
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De evolutie draait door toont objecten en 

actueel wetenschappelijk onderzoek en laat 

zien dat evolutie niet een theorie is uit het 

verleden, maar een levend proces dat  

dagelijks plaatsvindt. De tentoonstelling 

illustreert wat mij betreft de unieke kracht 

van het Universiteitsmuseum. Er is de bij-

zondere collectie objecten uit de geschiede-

nis van de wetenschap in Utrecht én er is 

een levend netwerk met wetenschappers 

van nu, die met ons invulling geven aan  

de vertaling van wetenschappelijke ontwik-

kelingen naar een breed publiek.

In de afgelopen 4 jaar jaren werkte ik als 

programmaleider bij RVU educatieve 

omroep en was verantwoordelijk voor de 

afdelingen televisie-, radio- en internet van 

de RVU. Als programmaleider en in mijn 

eerdere functie als eindredacteur TV deed 

ik ervaring op met het vertalen van  

wetenschappelijke informatie naar een breed 

publiek. Die bagage en mijn contacten zal

 ik bij het Universiteitsmuseum en bij  

Sonnenborgh graag weer inzetten.

Bij mijn komst in februari trof ik een ervaren 

en bevlogen groep mensen, een bijzondere 

collectie en een prachtige plek. Ik heb heel 

veel zin om dit, samen met alle betrokkenen, 

nog verder te laten uitgroeien tot een 

inspirerende en levendige plek waar mens 

en wetenschap elkaar ontmoeten.

Monique Mourits

m.mourits@uu.nl 

www.uu.nl/universiteitsmuseum

Monique Mourits: nieuwe 

directeur Universiteitsmuseum 

Utrecht en Sonnenborgh

‘Een inspirerende plek waar mens en wetenschap elkaar ontmoeten’

Half februari begon ik als directeur van het Universiteitsmuseum Utrecht en van Sonnenborgh. Meteen dezelfde 

week mocht ik de tentoonstelling openen die momenteel bij het Universiteitsmuseum te zien is: De evolutie draait 

door. Een tentoonstelling waarin het museum op eigen wijze aanhaakt bij het Darwinjaar. 
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Tentoonstellingsladder

n UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Bijzondere Collecties 

Oude Turfmarkt 129

www.bijzonderecollecties.uva.nl

De Best Verzorgde Boeken

1 juli t/m 20 september 2009 

In samenwerking met het Stedelijk Museum.

Al sinds 1926 worden in Nederland regelma-

tig boeken om hun uiterlijk bekroond. Dit 

jaar gebeurt dat voor de 50e keer; aanleiding 

voor een jubileumtentoonstelling. Niet alleen 

de 33 Best Verzorgde Boeken van 2008 zijn 

dit keer te zien maar ook een selectie van 33 

bijzonder vormgegeven uitgaven van vóór de 

Best Verzorgde Boeken bekroningen (vanaf de 

vijftiende eeuw) en een presentatie van de 

resultaten van eerdere jureringen.

Allard Pierson Museum

Oude Turfmarkt 127

www.allardpiersonmuseum.nl

Toekomst voor het Verleden,  

75 jaar Allard Pierson Museum

t/m 5 oktober 2009

Al 75 jaar, sinds 1934, is het Allard Pierson 

Museum dé plek in Amsterdam waar men 

kennismaakt met archeologie en de antieke 

beschavingen van het Oude Egypte, het 

Nabije Oosten, de Griekse wereld en het 

Romeinse Rijk. Als onderdeel van de  

Universiteit van Amsterdam werd het 

museum vernoemd naar de eerste hoogleraar 

klassieke archeologie, Allard Pierson (1831-

1896). Dit 75- jarig jubileum wordt gevierd 

met de tentoonstelling Toekomst voor  

het Verleden, waarin verleden, heden en  

toekomst elkaar ontmoeten.

n UNIVERSITEIT LEIDEN

Universiteitsbibliotheek

Oude Singel 28-32

www.bibliotheek.leidenuniv.nl

Vreemdigheden en rariteyten - unieke 

Leidse boeken van vóór 1800

5 juni t/m 27 juli 2009

Nederlandse boeken uit de periode 1540-

1800 zijn gedigitaliseerd door de universi-

teitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam 

en de Koninklijke Bibliotheek in het Short 

Title Catalogue Netherlands project 

(STCN). Leiden rondt haar deel af in 

2009, wat gevierd wordt met deze tentoon-

stelling van bijzondere boeken van vóór 

1800 die alleen in Leiden te vinden zijn.

zie http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/

nieuws/stcntentoonstelling.html

Arminius

9 oktober t/m 1 december 2009

Een tentoonstelling rond het leven en werk 

van Arminius naar aanleiding van zijn 400ste 

sterfdag (19 oktober 1606). 

n UNIVERSITEIT UTRECHT

Universiteitsmuseum

Lange Nieuwstraat 106

www.museum.uu.nl

De Evolutie draait door!

t/m 31 januari 2010

Evolutie speelt zich altijd en overal af, en 

geldt voor de mens en alle andere levende 

wezens. In deze tentoonstelling ontdek je het 

proces waar de evolutie om draait. Je leert de 

spelregels van de evolutie kennen en laat je 

meeslepen in de overlevingsstrijd. Onderdeel 

van het Darwinjaar.

De Codex Boreelianus: een verknipt evangelie

t/m 30 augustus 2009

De Codex Boreelianus, een Grieks handschrift 

van omstreeks het jaar 1000, is een van de wei-

nige handschriften van het Nieuwe Testament 

dat in Nederland te vinden is. Nadat het zo’n 

150 jaar in het depot van de Universiteitsbiblio-

theek lag, werd het sinds 2007 gedigitaliseerd 

en opnieuw bestudeerd.
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Biobrandstof: van boom tot auto 

van 19 september tot december 2009 

Van boom tot auto. De auto van de toekomst 

rijdt op biobrandstof, heeft biobanden en is 

gemaakt van bioplastics. De basis hiervoor is 

houtachtige biomassa. Utrechtse wetenschap-

pers houden zich bezig met fundamenteel 

onderzoek naar het omzetten van biomassa in 

bruikbare producten. Ook kwesties rondom 

het verbouwen van de houtachtige biomassa en 

de gevolgen daarvan voor mens, maatschappij, 

klimaat en economie zijn onderwerp van 

onderzoek.  

Sonnenborgh - museum & sterrenwacht

Zonnenburg 2

www.sonnenborgh.nl

De hemel in kaart

t/m 15 november 2009

Ongeveer honderd bijzondere hemelkaarten 

uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek 

Utrecht zijn gedigitaliseerd en beschreven.  

Op de website 400 Jaar sterrenkijker  

(http://kaarten.library.uu.nl à collecties)  

kunnen ze door iedereen met een klik op de 

muis tevoorschijn gehaald worden.

Wie de unieke kans wil grijpen om een deel 

van de prachtige kaarten ook in het echt te 

bewonderen kan terecht in de tentoonstelling 

De hemel in kaart in Sonnenborgh. Beroemde 

sterrenatlassen als die van Andreas Cellarius 

(1661) en minder bekende, zeldzame  

exemplaren spelen de hoofdrol. 

Hodzelmans Planetarium   

In de kleine bibliotheek van Sonnenborgh 

staat sinds kort een planetarium met astro-

nomisch uurwerk. Het is een kopie van de 

astronomische klok in de Zeitglockenturms 

in Winterthur. Jan Hodzelmans, 74 jaar en 

gepensioneerd leraar bouwkunde uit 

Liempde, liet zich inspireren door het  

planetarium van Eise Eisinga. Hij werkte 

van 1984 tot 2005 aan het planetarium. 

n RIJKSUNIVERSITEIT GRoNINGEN

Universiteitsmuseum 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a

www.rug.nl/museum

Darwins wereld. Mens, natuur en evolutie

t/m 10 januari 2010

Darwins leven maar ook zijn reis met het 

schip de Beagle zijn weergegeven. In de 

grote zaal staan meer dan 300 dieren op 

verrassende wijze opgesteld. De tentoonstel-

ling is onderdeel van de lustrumactiviteiten 

van de Rijksuniversiteit Groningen, die  

dit jaar haar 395-jarig bestaan viert. Het 

Universiteitsmuseum is ook een van de  

deelnemers aan het Darwinjaar 2009 waarin 

vele musea en instellingen samenwerken 

(www.darwinjaar2009.nl )

opgevist uit Alva’s gracht. 16e eeuwse textiel-

vondsten uit Groningen

t/m 30 augustus 2009 

Op de tentoonstelling kunnen bezoekers zich 

aan de hand van deze vondsten een beeld  

vormen van wat Groningers droegen tussen 

1550 en 1600. Deze expositie kwam tot  

stand in samenwerking met Dr. Hanna 

Zimmerman. Zij conserveerde en onderzocht 

de gevonden textielfragmenten. In 2007  

resulteerde dat in een proefschrift.


