
Seijst 2004. - Dl.34 DR. GUIDO VERBEEK (1830-1898), EEN IN JAPAN GEEERO 2EISTENAAR - R.P.M. RHOEN Dr. Guido Verbeek (1830-1898)Een in Japan geeerd Zeistenaat als een van de grootste zonen van Zeistworden beschouwd. Het is onterecht datzijn naam in Zeist onbekend is en in zijngeboortedorp niets aan hem herinnert. Guido Hermann Fridolin Verbeekwerd in Zeist geboren op 2.3 januari 183Cop de buitenplaats De grote Koppel. Zijngeboortehuis werd in 1866 afgebrokenen nu herinnert alleen de naam van hetwooncentrum Grote Koppel in De Clompnog aan dit huis. Zijn vader, C.H.W. Verbeek (1797-1864), was onder andere burgemeestervan Rijsenburg. Zijn moeder, M.J.A.Verbeek-Kellerman (1791-1852), was dedochter van de drost van Zeist en woondevoor haar trouwen in een zijvleugel van Slot Zeist. Het echtpaar Verbeek-Kelder-man had acht kinderen. In 1849 werd het volgende signalementvan Guido Verbeek gegeven: lengte1.74 m, ovaal gezicht, breed voorhoofd,gewone neus, gewone mond, spitse kin,blond haar, blonde wenkbrauwen. Alsjonge jongen bezocht hij de school vande Broedergemeente.

Na zijn schooltijdleerde hij het vak van ijzersmid. In 1852emigreerde hij naar Wisconsin in de Ver-enigde Staten van Amerika. In Amerikastudeerde hij van 1856 tot 1859 theologieaan het Auburn Theological Seminary'.Voor 1856 werd hij opgeleid als werktuig-kundig ingenieur. In 1859 trouwde hij inPhiladelphia (V.S.A.) met Maria Manion(18404911). Uit dit huwelijk werden elf R. P. M. RHOEN Dit jaar verscheen in japan van dehand van mw. Hisayo Murase het boek'Verbeek of Japan'. Het boek is eenvertaling in het Japans van de biografievan Guido Hermann Fridolin Verbeekgeschreven door W.E. Griffis uit 1901en voorzien van annotaties. Verbeek iseen verengelsing van de familienaamVerbeek. Als lezer zult u zich misschienafvragen waarom de aandacht wordtgevestigd op een in Japan verschenenboek. De reden is dat het over een Neder-lander gaat die een grote bijdrage geleverdheeft aan de ontwikkeling van Japan inde negentiende eeuw. Nog interessanter isdat hij afkomstig was uit Zeist. Hij magnaast Willem Pijper en Hendrik Marsman



Seijst 2004. - Dl.34 DR. GUIDO VERBEEK (1830-1898). EEN IN JAPAN GEEERD ZEISTENAAR - R.P.M. RHOEN stad werd van 15 tot 17 juli bezocht. Tot 1869 woonde hij voornamelijkin Nagasaki. Als zendeling was hij erggelukkig toen hij hier in 1866 twee broersmocht dopen. In 1869 vestigde hij zichin Tokio, sinds 1868 de hoofdstad vanJapan. In Nagasaki werkte hij in een tol-kenschool. Hij sprak Nederlands, Duits,Frans, Engels en Japans. Hij leverde eengrote bijdrage aan de vertaling van debijbel in het Japans. Hij vertaalde ook deCode Napoleon, het burgerlijk wetboek.In Tokio was hij een van de oprichters envoorzitter van de universiteit van Tokio,de latere Keizerlijke Universiteit. Ver-schillende van zijn studenten bekleeddenlater posten in de regering. Hij was ookadviseur van de Japanse keizerlijke rege-ring. Toen de regering een keuze moestmaken tussen de Engelse of de Duitsegeneeskunde, werd op zijn advies tweeDuitse artsen uitgenodigd om in Japangeneeskunde te onderrichten. Sindsdienhebben veel Japanse artsen een wereld-naam verworven. Voor zijn verdienstelijk werk werd kinderen geboren, waarvan zeker

drie opzeer jonge leeftijd zijn overleden. Enkele weken na zijn huwelijk vertrokhij als zendeling van de Dutch ReformedChurch of America naar Japan. In japanwerd de naam van Verbeek uitgesprokenals Furuhekki. Zijn vrouw volgde hem aanhet eind van dat jaar. In Nederland stondhij geregistreerd als Luthers. Hij was eenvan de eerste zendelingen die in Japanwerden toegelaten. Dat Verbeek naar Japan werd uitge-zonden had te maken met het feit dat hijNederlander was. Nederland onderhieldals enig Europees land vanaf 1640 tot1854 contacten met Japan. De Neder-landse factorij was gevestigd op het eilandDecima in de Baai van Nagasaki. In 1854werd japan gedwongen zijn grenzen voorbuitenlandse staten te openen. In Japanveroorzaakte het toelaten van vreemde-lingen veel onrust. In een poging uitstelte krijgen, maakte in 1862 een Japansgezantschap een Europese reis. Op die reiswerd een hezoek gebracht aan Nederlanden deed het daarbij ook Utrecht aan. Die 26






