Tsch.Gesch.Gnk.Natuurw.Wisk.Techn. 12(1989)2

K.E. Werger-Klein*
ZOOLOGISCHE VOORWERPEN UIT JAPAN EN DE
NATURALIENVERZAMELING VAN
HENRICUS D'ACQUET (1632-1706)**
Inleiding
Vanaf het begin van de 16e eeuw stelden groeiende handelscontacten over de
hele wereld handelaren, verzamelaars en geleerden in toenemende mate in
staat kennis te maken met tot dan toe onbekende of zeldzame voorwerpen.
Dit betrof zowel planten en dieren als mineralen en curiosa. De kennismaking
hiermee kwam vooral tot stand, doordat welgestelde burgers met een brede
belangstelling dergelijke voorwerpen verzamelden in naturalien- en rariteitenkabinetten, die ze veelal voor geinteresseerden openstelden. Veel van onze
vroege kennis over de organismen van verre streken is gebaseerd op de
voorwerpen die toevallig aanwezig waren in dergelijke kabinetten. Een van de
landen waarover die kennis lang schaars bleef, was Japan. Tot de vroegste
documentatie in Nederlands bezit betreffende de fauna van Japan behoren 18
aquarellen uit een verzameling van de medicus Henricus Jorisz. d'Acquet. Dit
artikel belicht de historische bijzonderheden die betrekking hebben op deze
verzameling.
Henricus d'Acquet
Henricus of Hendrik d'Acquet was een vooraanstaand burger van de stad
Delft. Hij werd op 22 juni 1632 in de Oude Kerk te Delft gedoopt en op 16
augustus 1706 aldaar begraven. Zijn ouders waren Joris d'Acquet en
Emmerentia van der Linde. Op 21 april 1654 liet Henricus d'Acquet zich aan
de universiteit van Leiden inschrijven, waarbij hij zijn leeftijd opgaf als 20
jaar.' Twee jaar later, op 12 maart 1656, promoveerde hij aan de universiteit
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van Caen in Normandie tot doctor in de geneeskunde.^ Vervolgens vestigde
D'Acquet zich als arts te Delft en huwde Sophia Lieftingh. Haar vader, de
apotheker Johan Gerritsz. Lieftingh (1604-1685), bezat de apotheek 'De
Bonte Mantel' in de Wijnstraat te Delft. D'Acquet erfde later de apotheek van
hem en verkocht haar.' In 1671 werd Henricus d'Acquet benoemd tot
stadsdokter en hij bleef dat tot aan zijn overlijden in 1706. Tevens bekleedde
hij vele jaren het ambt van schepen en burgemeester van de stad Delft en was
hij deken van het chirurgijnsgilde. In deze laatstgenoemde functie staat hij,
onder meer met zijn beroemde stadsgenoot Antoni van Leeuwenhoek (16321723), afgebeeld op een schilderij van Cornelis de Man uit 1681: "De
anatomische les van Cornelis 's Gravesande".
D'Acquet als verzamelaar
Zoals vele van zijn gegoede tijdgenoten had D'Acquet een vrij brede
belangstelling voor allerlei zaken en verzamelde hij schilderijen, boeken,
rariteiten, munten, penningen en naturalia. Zijn naturalienkabinet was een
van de belangrijkste verzamelingen in Delft en stond tot over de landsgrenzen
bekend. Zo vermelde ook Valentini in zijn Musei Museorum " D . DACKET"
als bezitter van een naturalienkabinet in Delft, evenals 's Gravesande, Van
der Meer en Le Revier.^ Net als andere verzamelaars stelde D'Acquet zo'n
wijde bekendheid zeer op prijs en liet hij zijn verzameling graag zien aan
belangstellende geleerde bezoekers. Veel geciteerd is het bezoek dat de Deense
hoogleraar Holger Jacobaeus (1650-1701) in augustus 1674 aan het kabinet
van D'Acquet bracht.* Hij werd hierbij vergezeld door zijn beide neven
2. In het Gemeente Archief, Delft (GAD) bevinden zich aantekeningen van de oudarchivaris, Mw. P. Beydals, met betrekking tot Hendrik d'Acquet. In deze aantekeningen
vond ik het gegeven over de promotie van D'Acquet aan de universiteit van Caen.
3. GAD, inv. R.a.nr. 214 fol. 271; H.A. Bosman-Jelgersma, Vijf Eeuv/en Delftse
apothekers: een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad
(Amsterdam, 1979) 145.
4. M.B. Valentini, Museum Museorum, dl. I (Frankfort, 1714) 20 (2e editie, de eerste
editie verscheen 1704) noemt "D. Dacket", "D. Von der Meer", "D. Gravesande" en "Le
Revier". In P. Smit e.a. ed., Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets
and Menageries (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en
der Natuurwetenschappen 19, Amsterdam, 1986) vindt men "Jan van der Meer", 16161683 (Engel 1986, nr. 1013) en "Cornelis Gravensande", 1631-1691 (Engel 1986, nr. 563),
die beiden een naturalienkabinet bezaten en als arts te Delft gevestigd waren. Voor Le
Revier verwijst de lijst van Engel (nrs. 1256, 1277) naar "Valerius Roever", 1686-1739.
Roever was in 1709 vanuit Amsterdam naar Delft verhuisd en woonde naast het Prinsenhof
aan de Oude Delft (zie: H. Domen-van den Donk, "18e-Eeuwse Delftse Schilderijenverzamelaars" in: I.V.T. Spaander en R.A. Leeuw ed., De Stad Delft, cultuur en
maatschappij van 1667-1813 (Delft, 1982) 129-132, m.n. 129).
5. J.I.H. Mendels, "Holger Jacobaeus Reizen in Holland", Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 82 (1938) 4333-4347.
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Caspar en Kristopher Bartholin, zonen van de beroemde Thomas Bartholin
(1616-1680).' D'Acquet toonde hen oude en nieuwe penningen, schaaldieren,
eieren van verschillende dieren, onder andere van een krokodil, van
schildpadden en slangen, en verschillende zaden en vruchten. Het is bekend,
dat Antoni van Leeuwenhoek voor zijn onderzoek ook regelmatig voorwerpen van D'Acquet leende.'
D'Acquet geeft een aardige beschrijving van zijn verzameling in een brief uit
1703 aan James Petiver (1663-1718) te London.* Hij schrijft dat ze bestond uit
schelpen; kreeften; slangen; alle mogelijke insekten; vogels uit Oost- en uit
West-Indie, waaronder zeer fraaie paradijsvogels; mineralen; vruchten en
zaden; weinig halfedelstenen ("want ik ben nooit in Italic geweest");
verschillende houtsoorten; enkele vissen; 300 eieren van vogels, waaronder
grote en hele kleine; vreemdsoortige snavels en schedels van vogels; antieke en
nieuwe penningen; en een verzameling portretten van artsen, professoren en
andere grote mannen. Deze brief is er een van slechts twee brieven van
D'Acquet die tot nu toe in archieven teruggevonden zijn (bijlage 1). De andere
is een brief aan Joachim Oudaen (1638-1692), een verzamelaar te Rotterdam.'
Hierin bestelde D'Acquet op 29 Januari 1669 een papegaaieei en vroeg tevens
om bij gelegenheid een afgietsel te mogen maken van een munt van
Barbarossa in het bezit van Oudaen (bijlage 2).
Dergelijke contacten met andere verzamelaars waren wijd verbreid en erg
belangrijk voor bezitters van kabinetten van naturalien en curiosa om
bestaande verzamelingen uit te breiden. Levinus Vincent (1658-1727) bijvoorbeeld, die zelf een zeer beroemd naturalienkabinet in Amsterdam bezat,
noemde zich in een brief aan James Petiver een vriend van D'Acquet en uitte
6. Thomas Bartholin was hoogleraar te Kopenhagen waar hij in 1647 op de leerstoel
voor mathematica werd benoemd; van 1648-1656 was hij hoogleraar in de anatomic (zie
Ch.G. Joecher, Allgemeines Getehrten-Lexicon, dl. I (Hildesheim, 1960) kolom 820-822).
7. Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. Ill (1679-1682), 312-313, VII (16871688), 132; H.L. Houtzager, Medicyns, Vroedwyfs en Chirurgyns (Amsterdam, 1979)
110-112.
8. L.C. Palm, Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit
Utrecht, was zo vriendelijk mij op deze brief in de British Library (BL), Sloane Mss. Fr.
3321, te attenderen. James Petiver was apotheker te Londen en een enthousiast botanicus
en entomoloog. Hij onderhield een uitgebreide correspondentie met verzamelaars in alle
delen van de wereld. In 1695 werd hij toegelaten als lid van de Royal Society. Hij bezocht
Leiden in 1711 om de verzameling van de Leidse hoogleraar in de botanie, Paul Hermann
(1646-1695) te kopen voor de 'superverzamelaar' Hans Sloane. (L. Stephen en S. Lee ed.,
The Dictionary of National Biography from the Earliest Times to 1900, dl. XV (London,
1917-1922)971-972).
9. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, afdeling Oude Drukken en Handschr., nr. Hs
RKLl.
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het plan om D'Acquet te bezoeken wanneer hij weer eens in Delft zou zijn.'"
In die brief klaagde Vincent er over dat doorde moeilijkheden met de Fransen
op zee, er veel materiaal uit Suriname niet aankwam. In D'Acquets
verzameling komt de naam Vincent voor in verband met voorwerpen uit
Suriname. Ook uit een brief van de hoogleraar in de plantkunde en
geneeskunde te Leiden, Pieter Hotton (1648-1709), blijkt het uitgebreide
netwerk van contacten die de verzamelaars onderling onderhielden.'' In deze
brief van 16 November 1706 schreef Hotton aan James Petiver onder andere
dat hij zeven exemplaren had ontvangen van Petivers vijfde "Decas",'^
bestemd voor de heren D'Acquet, Ruysch, Commelin, Vincent, Kegelaar,
Mevrouw Meriaan en voor zichzelf. '^ Hotton zou ze laten bezorgen. Het voor
D'Acquet bestemde exemplaar liet Hotton aan diens weduwe sturen, omdat
D'Acquet zelf enkele maanden eerder, op 16 augustus 1706, was overleden.
Op zoek naar zeldzame en onbekende voorwerpen onderhield D'Acquet dus
zeer uitgebreide contacten. Dit was voor hem als lid van de regentenstand in
Delft niet moeilijk. In Delft was een van de zes kamers gevestigd van de
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Haar bewindhebbers kwamen
veelal voort uit regentenfamilies en de Delftse burgemeesters hadden grote
invloed bij benoemingen.''' D'Acquet zat dus als het ware aan de bron. In een
tijdspanne van 55 jaar (van 1651 tot 1706) verzamelde, kocht, kreeg of ruilde
D'Acquet voorwerpen en voorzag hij de afbeeldingen ervan van data en korte
aantekeningen. Maar hoewel de Delftse historieschrijver Dirck van Bleyswyck D'Acquet een van de grootste liefhebbers van munten en penningen
noemde,'' was D'Acquet geen wetenschappelijk verzamelaar in die zin, dat
10. BL, Sloane Mss. 4063, Fr. 193:27februari 1703,Levinus Vincent te Amsterdam aan
James Petiver te Londen (met dank aan L.C. Palm).
11. BL, Sloane Mss., L. 3333. De oorspronkelijke Latijnse tekst en de Nederlandse
vertaling bevinden zich in: D. Haverman, De correspondentie van Pieter Hotton met Baglivi
te Rome, Sherard te Smyrna, Petiver te Londen en Scheuchzer te Ziirich. Doctoraalscriptie
Biohistorisch Instituut, RU Utrecht, 1982, 217-219.
12. Petiver publiceerde tal van werken. Een van zijn belangrijkste publikaties was de
Gazophylacii naturae et artis Decades A", in folio, die tussen 1702 en 1711 te Londen werden
uitgegeven.
13. Levinus Vincent en de Amsterdamse hoogleraar Frederik Ruysch (1638-1731)
werden beiden in 1715 benoemd tot lid van de Royal Society te Londen. Hendrik d'Acquet
blijkt geen lid van de Royal Society geweest te zijn. Hij maakte wel deel uit van de Leipziger
Eruditi, vergelijk Acta eruditorum (Leipzig, 1704) 363-36, 55: "Noster H. d'Acquet". (Zie:
G.P. Rouffaer en W.C. Muller, "Eerste Proeve van een Rumphius-Bibliographie" in: M.
Greshoffed.,/?MmpAwi Gedenkboek 7702-/P02 (Haarlem, 1902) 165-219), m.n. 190).
14. L.L.M. Eekhout, "Een Bedrijf in Bedrijf: Organisatie en Werkverdeling van de
Kamer Delft" in: H.L. Houtzager e.a. ed.. Delft en de Oostindische Compagnie (Amsterdam, 1987) 13-35.
15. GAD, Hss. nr. 38 By 5: brief van Dirck van Bleyswyk aan Joachim Oudaan te
Rotterdam van 3 december 1674.
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hij over zijn verzameling publiceerde. Hij bezat niet eens een catalogus van
zijn eigen coUecties, zoals blijkt uit bovengenoemde brief aan Petiver.
Daarentegen hielp hij anderen wel bij het uitgeven van boeken en hij kreeg
hiervoor ook erkenning. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend, dat Georg
Everhard Rumphius (1628-1702) zijn werk D'Amboinsche Rariteitkamer
opdroeg aan Henricus D'Acquet." Minder bekend is dat ook De Medalische
Historic van Holland mcdc aan D'Acquet was opgedragen."
D'Acquet heeft dus niets over zijn coUecties gepubliceerd, maar omdat hij
veel korte aantekeningen bij de afbeeldingen van zijn voorwerpen maakte,
kan men toch veel afleiden over de contacten van D'Acquet met andere
verzamelaars en over de plaats van herkomst van de afgebeelde individuen.
Uit de aantekeningen blijkt, dat D'Acquet onder andere voorwerpen ontving
afkomstig uit Bengalen van Paul Hermann en Nicolaas Monster (1698); uit
Brazilie van Willem Piso (1694); uit Coromandel van Jan Brayne (1690), dr.
's Gravesande (1691) en mevrouw Schagen (1699); uit Curasao van Simon
Schijnvoet (1696,1697); uit Egypte van Van der Meer (1688); uit de Kaap van

16. Rumphius zond het handschrift van zijn Amboinsche Rariteitkamer aan D'Acquet,
zoals blijkt uit de opdracht van Rumphius aan D'Acquet in de editie van 1705 (eerste
editie). D'Acquet stuurde het vervolgens aan Francois Halma, boekverkoper te Amsterdam, met de opdracht het werk te drukken (zoals blijkt uit de opdracht van Halma aan
D'Acquet in bovengenoemde editie en uit de brief van D'Acquet aan Petiver). Halma riep
op zijn beurt de hulp in van Simon Schijnvoet (1652-1727) te Amsterdam, die zelf een
uitmuntend naturalienkabinet bezat. Schijnvoet voorzag Rumphius' tekst van aantekeningen en, waar hij dat nodig vond, van aanvuUende illustraties; deze liet hij
gedeeltelijk maken van relevante voorwerpen waarvan hij wist, dat ze in andere
verzamelingen aanwezig waren. Hij maakte daarbij ook gebruik van voorwerpen uit de
verzameling van D'Acquet. Maar D'Acquet zelf stuurde hem ook afbeeldingen, die in de
Amboinsche Rariteitkamer werden opgenomen (zie: J.G. de Man, "Over de Crustacea
("Weeke Schaalvisschen") in Rumphius' Rariteitkamer" in: Rumphius Gedenkboek 17021902,98-104; en L.B. Holthuis, "Notes on Pre-Linnean Carcinology (including the study of
Xiphosura) of the Malay Archipelago" in: H.C.D. de Wit ed., Rumphius Memorial Volume
(Baarn, 1959) 63-126, m.n. 66. Het handschrift van Rumphius is blijkbaar verloren gegaan.
Wel bevinden zich in de Koninklijke Bibhotheek, Den Haag (M.S. Sig. 68 A 3; zie: Ruphius
Gedenkboek, 167 en Rumphius Memorial Volume, foto 7, 8, 9,10 en 17 tot en met 26), een
aantal originele tekeningen, waarvan er twee gesigneerd zijn door Pieter de Ruijter. Pieter
de Ruijter tekende van 1694-1700 voor Rumphius op Ambon. Ook in de verzameling van
D'Acquet (III: 61) bevindt zich een originele, door Pieter de Ruijter gesigneerde tekening
met de volgende tekst: "Balanus, Ekel, Puijst, Gindi laut Cap.' 26 Lib.' / A 't vleesch van
den Balanus met zijn Gaarden off veeren uyt genomen / / B 't vleesch van den Balanus met
zijn Caarden binnen zijde, tanden gesloten." Deze tekening staat in spiegelbeeld afgedrukt
bij Rumphius, 1705, plaat XLI, A, C, en D, met een verklarende tekst op p. 121-122 van
Simon Schijnvoet. Het feit dat het origineel van deze afbeelding zich in de verzameling van
D'Acquet bevindt, is tot nu toe blijkbaar onopgemerkt gebleven.
17. De Medalische Histori van Holland werd, uit het Frans vertaald en vermeerderd door
Joachim Oudaan, in 1690 uitgegeven te Amsterdam door Pieter Mortier.
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Joan Wittebol (1690); uit Martinique van Jan Swammerdam (1684,1688); uit
Suriname van Frederik Ruysch (1695) en Levinus Vincent (1697).
De zoologische voorwerpen in de nalatenschap van D'Acquet
Toen de Frankfortse koopman en naturalenverzamelaar Zacharias Conrad
von Uffenbach Delft in december 1710 bezocht, wilde hij graag de door
Valentini genoemde kabinetten ter plaatse bezichtigen.'* Desgevraagd vertelde de Delftse boekhandelaar Behman Uffenbach dat de kabinetten van
D'Acquet, 's Gravesande en Van der Meer niet langer bestonden, omdat de
bezitters inmiddels waren overleden. Behman vertelde hem bovendien, dat
D'Acquet behalve een aanzienlijke verzameling naturalien ook een voortreffelijke bibhotheek had bezeten, maar dat beide na zijn dood waren
geveild. Volgens Behman zouden slechts enkele van de meest waardevolle
schelpen nog in het bezit zijn van de dochters van D'Acquet. De oudste
dochter, Anna Catharina, liet bij haar overlijden in 1762 onder andere nog
een "cabinetje met Hoorns" na aan haar neef Hendrik d'Acquet (1692-1769),
kleinzoon en naamgenoot van de oorspronkelijke rariteitenverzamelaar."
Het was in de 17e en 18e eeuw een veel voorkomend verschijnsel om de met
veel ijver en soms grote kosten bijeengebrachte verzamelingen na het
overlijden van de bezitter te verkopen. Aangezien deze verzamelingen vaak
zeer kostbaar waren, gebeurde het slechts zelden dat ze als een geheel werden
verkocht.
De bibhotheek en de verzamelingen van D'Acquet werden bijna twee jaar na
zijn dood in het openbaar verkocht. De verkoop was op 29 mei 1708 en
daaropvolgende dagen. Hoewel er in de literatuur verschillende verwijzingen
bestaan naar een veilingcatalogus, kon er tot nog toe geen exemplaar worden
teruggevonden.^" De datum van de veiling blijkt uit de gouden opdruk op de
achterkant van de portefeuille die de afbeeldingen van de zoologische
voorwerpen uit de verzameling van D'Acquet bijeenhoudt: "Post mortem.
Hujus collectionis publica auctio. Habita est in aedibus defuncti. Delfis. Die
Martis 29 maji et sequentibus."
De portefeuille bevat afbeeldingen van 799 zoologische voorwerpen op 193
18. Zie Z.C, von Uffenbach, Merkwuerdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und
Engelland, dl. Ill (Ulm, 1754) 335-361.
19. GAD, Notarieel Archief nr. 3005, akte nr. 472, f 63.
20. F. Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indien, dl. Ill (Dordrecht en Amsterdam, 17241726) 563; A. von Haller, Bibliotheca Botanica, dl. II (facsimile van de le editie [1772],
Hildesheim en New York, 1969) 90: "Henr. DACQUET Catalogus insignium naturalium
artificialium undique compositorum Delph 1708. fol. etiam corallia, ligna, fructus,
semina"; G.R. Boehmer, Bibliotheca Scriptorum Historiae Naturalis..., dl. I, Museographi
(Leipzig, 1785) 386: "Daquet: Catalogus insignium naturalium et artificial undique
compositorum. Delph. 1708 fol."; zie ook: Smit, Engel's Alphabetical List, nr. 7.
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bladen, waarvan er enkele pas na de dood van D'Acquet aan de verzameling
zijn toegevoegd. Wat er met de voorwerpen zelf gebeurd is, is onbekend. Ook
wie de koper van de verzameling aquarellen was, blijft vooralsnog onbekend.
Het is waarschijnlijk, dat de verzameling in het bezit kwam van iemand uit
Leiden. Het stempel op de portefeuille van marokijnleer, waarin de aquarellen nu bewaard worden, wijst daarop (zie hierna), evenals een van de
bladen, die na de dood van D'Acquet aan de verzameling zijn toegevoegd. Op
dat bewuste blad (D'Acquet, dl. II, p. 2) zijn een aantal vlinders geaquarelleerd en is in een onbekend handschrift geschreven, dat ze door Pieter Marcus,
oud-burgemeester van de stad Leiden, in zijn jeugd naar het leven geschilderd
zijn, nadat hij ze op de buitenplaats van Hendrik d'Acquet (de kleinzoon van
de rariteitenverzamelaar) in 1754 gevangen had.^'
In de 19e eeuw was de entomoloog Samuel Constant Snellen van Vollenhoven
(1816-1880) bezitter van de verzameling afbeeldingen.^^ Na diens dood kocht
een apotheker te Gent, J. Puis, de verzameling op een veiling gehouden bij
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage op 8 en 9 november 1880. De verzameling
is thans bezit van de bibhotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
te Amsterdam, waar ze als volgt staat beschreven; "Insecta et animalia
coloribus ad vivum picta, anno 1656 et sequentibus; opus magnificentissimum et unicum; nobilissimus dominus Henricus d'Acquet, civitatis
Delfensis senator ac consul, ad exemplaria naturalia summo studio ultra
quinquaginta annos ex universis terrarum oris quaesita et in sua collectione
conservata pingere curavit."
De afbeeldingen bevinden zich op losse bladen, die op maat (20x30 cm)
gesneden zijn. De bladen zijn alle aan drie kanten verguld, blijkbaar op het
moment dat de portefeuille voor de verzamehng gemaakt werd. De portefeuille, waarin de afbeeldingen en het register bijeen worden gehouden, is van
rood marokijnleer, met een groen middenveld dat met goud omrand en met
gouden letters bedrukt is. De gouden rand rond het middenveld is op de
hoekpunten met bloemen versierd. De bloemen lijken een stempel van de
zogenaamde Leidse Eerste Dissertatie Binderij te zijn, een binderij die tussen
1766 en 1794 werkte en een van de weinige was die teksten op de platten
stempelde.^' Het heeft er dus veel van weg, dat de vermoedelijk Leidse bezitter
waarvan boven sprake was, deze portefeuille om de verzameling afbeeldingen
na 1766 heeft aangebracht. Ook de datum op het jongst-gedateerde toe21. Hendrik d'Acquet (1692-1769) bezat de buitenplaats Arensduyn gelegen onder
's-Gravenzande (aantekeningen Mw. Beydals).
22. S.C. Snellen van Vollenhoven was van 1846 tot 1873 conservator bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en tevens voorzitter van de Nederlandsche
Entomologische Vereeniging van 1852-1872 en van 1878-1880.
23. Met dank aan J. Storm van Leeuwen en R. Top van d"" Koninklijke Bibhotheek, Den
Haag, afd. Boekbanden; persoonlijke mededeling (in lit. Zl december 1988).
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gevoegde blad in de portefeuille (juni 1768; D'Acquet, dl. II, 46a) zou hiermee
in overeenstemming zijn.
Op het schutblad van de portefeuille staat vermeld, dat de verzameling
afkomstig is uit de veiling van Snellen van Vollenhoven van 8 november 1880,
getekend J.Ch. Puis. Een ovaal boekmerk van Puis is op de binnenkant van de
portefeuille geplakt, terwijl een ex libris op dezelfde pagina is weggekrabd.
De meeste afbeeldingen zijn in waterverf, maar sommige vlinders in deel II
zijn in olieverf uitgevoerd. De tekenaar zelf is vooralsnog onbekend.
D'Acquet heeft echter wel de afbeeldingen eigenhandig van aantekeningen
voorzien. De meeste afbeeldingen zijn voorzien van datum, plaatsnaam en
persoonsnaam of van alle drie. Bij sommige voorwerpen staan twee data
en/of de afkorting A. V.L., waarvan de betekenis vooralsnog onbekend blijft.
De afbeeldingen varieren van duidelijk tot erg vaag. De taxonomische
kwaliteit van de afbeeldingen is uiteenlopend maar nergens excellent; dit
levert problemen op bij de correcte identificatie van de soorten.
Bij aan aantal tekeningen is de datum erbij geplakt op een apart strookje
papier. Enkele vellen hebben een folionummer op de achterkant staan in het
handschrift van D'Acquet (in de hoek rechtsboven). Bij het later op formaat
snijden van de bladen is deze paginering lets afgesneden.
Er zijn twee soortgelijke banden met tekeningen bewaard gebleven, die
vroeger aan D'Acquet hebben toebehoord. Hierbij gaat het echter om
afbeeldingen van planten. Een band wordt bewaard in de Centrale Bibhotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen, Speciale CoUecties.^'' De
andere heeft een tijdlang toebehoord aan de bibhotheek van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde en is thans in het bezit
van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.'* Laatsgenoemd exemplaar
heeft een soortgelijke rood en groen marokijnen portefeuille. Van de
verzameling losse bladen in Wageningen is de bijbehorende portefeuille
verloren gegaan. Uit een oud catalogusfiche in de Centrale Bibhotheek te
Wageningen blijkt echter dat ze op dezelfde manier gebundeld waren als de
andere banden uit de nalatenschap van D'Acquet. De twee banden met
plantentekeningen hebben elk twee bijbehorende registers met plantennamen, waarvan e^n register van de hand van D'Acquet is. Voor de
zoologische tekeningen ontbreekt een dergelijk gedetailleerd register. Waarschijnlijk zijn alle drie verzamelingen in het bezit geweest van Snellen van
Vollenhoven. Voor de tekeningen in het bezit van de bibhotheek van het

24. D.O. Wijnands, "Planten uit de coUectie van Henricus d'Acquet" in: J. Kuijlen e.a.
ed., Paradisus Batavus (Wageningen, 1983) 38-45.
25. Een tweede artikel over planten uit de collectie van D'Acquet, dat beide banden
bespreekt, is in voorbereiding bij D.O. Wijnands.
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Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, evenals voor de
verzameling in Wageningen, blijkt dit uit de catalogusfiches.
Achttien zoologische voorwerpen uit Japan
"Mijn voorliefde gaat uit naar rariteiten en vooral naar het vinden van lets
nieuws," schreef D'Acquet in 1703 aan James Petiver. D'Acquet wilde graag
voorwerpen bezitten die niemand anders in zijn verzamehng had en die alleen
hij aan bezoekers kon laten zien.
In de jaren 1703 tot 1706 werd de verzameling van D'Acquet verrijkt door 18
zoologische specimina "uijt Japan," een land waarvan toen op zoologisch
gebied nog weinig bekend was. De specimina werden geaquarelleerd en
vormen nu een van de oudst bewaard gebleven faunistische verzamelingen uit
dat land. Het merendeel ervan ontving D'Acquet van "Heer Wagemans" of
"Meester Wagemans," zoals hij hem in zijn aantekeningen noemde. Rariteiten uit Japan waren bijzonder begeerd omdat slechts een zeer klein aantal
buitenlanders tot handel in Japan werd toegelaten. Japan was immers
nauwelijks voor buitenlanders toegankelijk en dreef alleen een zeer beperkte
handel met een kleine vertegenwoordiging uit China en een van de VOC,
beide gevestigd te Nagasaki.
Medicinale kruiden en geneeskunde behoorden tot die gebieden waar zowel
de VOC als de Japanse overheid in gei'nteresseerd waren. In het VOC-archief
komt men vele verzoeken van Japanse zijde tegen om botanische en medische
boeken, om planten en zaden, en om personeel dat geschoold was in de
kruidkunde en in het destilleren. In een geval werd voor de shogun zelf om een
gepromoveerd medicus gevraagd.^' De VOC was van haar kant zeer
gei'nteresseerd in het verkrijgen van in Japan bekende medicinale kruiden,
want er heerste een nijpend tekort aan geneesmiddelen in de door de VOC
bestuurde gebieden in het Verre Oosten. Uit dit oogpunt is te verklaren dat de
flora van Japan reeds in de 17e eeuw ruimschoots aandacht kreeg, terwijl de
fauna toen nog vrijwel onbekend was." In zijn werk Jan Compagnie in Japan
(1968) besteedt de auteur Ch. R. Boxer een afzonderlijk hoofdstuk aan
geneeskunde, botanie en astronomic, maar de zoologie wordt niet genoemd.
Engelbert Kaempfer (1651-1716), die van 1690-1692 de post van opper-

26. J. Heniger, Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus
Malabaricus (Rotterdam en Boston, 1986) 55-56.
27. J.M.H. van Dorssen, "Willem ten Rhijne (1647-1700)" Geneeskundig tijdschrift voor
Nederlandsch Indie 51 (1911) 134-228, m.n. 137-139; P.W. van der Pas, "The earliest
European descriptions of Japan's flora", Janus 61 (1974) 280-295; W. Muntschick,
Engelbert Kaempfer Flora Japonica (1712) (Wiesbaden, 1983) 11-14. W. Muntschick, "Ein
Manuskript von Georg Meister, dem Kunst- und Lustgartner, in der British Library",
Medizin-Historisches Journal 19 (1984) 225-232.
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chirurgijn op Dejima bekleedde, gaf in zijn levenswerk, een monografie over
Japan, een complete beschrijving van de geografie, natuurlijke historie,
religie, geschiedenis, staatsinrichting, en handelsbetrekkingen van Japan.^*
Het boek, dat pas in 1727 voor het eerst werd gepubliceerd, wordt ook nu nog
beschouwd als een encyclopedische beschrijving van grote wetenschappelijke
waarde. In dit werk geeft Kaempfer in de twee hoofdstukken die hij aan de
fauna van Japan besteedt (Vol. 1, Boek I, Hoofdstuk 10 en 11), de eerste
wetenschappelijk waardevolle beschrijving van de Japanse fauna. Allereerst
worden een aantal fabeldieren besproken en afgebeeld, gevolgd door een
aantal viervoetige wilde en gedomesticeerde dieren, termieten, duizendpoten,
slangen, vogels, enkele insekten, walvissen, vissen, inktvissen, (zee)schildpadden, kreeften en krabben, en schelpdieren. Soms behandelt hij een hele
diergroep in een korte algemene paragraaf; soms wordt een soort in wat meer
detail behandeld, maar tekst en afbeeldingen zijn gewoonlijk te summier en
schematisch om specifieke identificatie mogelijk te maken.^' Waarschijnlijk
zijn er van de 18 diersoorten uit Japan in de verzamehng van D'Acquet twee
door Kaempfer beschreven: de neushoornkever Allomyrina dichotoma en de
cicade Cryptotympana facialis. Op het moment dat D'Acquet de Japanse
soorten in zijn verzameling opnam waren deze echter nog geheel onbekend.
Het zou immers nog geruime tijd duren vooraleer Kaempfers boek uit zou
komen.
Verzamelen in Japan

In tegenstelling tot wat men gemakkelijk zou denken, lagen in Japan de
curiosa niet voor het oprapen, althans niet voor de Nederlandse gemeenschap
daar. In 1639 had Japan zijn grenzen hermetisch voor de buitenwereld
gesloten op twee uitzonderingen na: Chinezen en Nederlanders mochten elk
hun handelspost aanhouden. De Nederlandse factorij was in 1641 van Hirado
naar Dejima verplaatst. Dejima was een klein kunstmatig, in de vorm van een
waaier aangelegd eilandje in de haven van Nagasaki. Het had een oppervlak
van omtrent 200 bij 65 meter. De enige verbinding met het vasteland vormde
een brug die betreden werd via de zogeheten landpoort. Deze landpoort werd
28. Engelbert Kaempfer liet bij zijn overlijden in 1716 slechts het manuscript na. Sir
Hans Sloane (1660-1753) kocht het in 1725 en gaf opdracht het in het Engels te vertalen. Het
aldus door de Zwitser Johann Caspar Scheuchzer vertaalde werk verscheen in 1727 in twee
delen te Londen onder de titel: The history of Japan, together with a description of the
Kingdom ofSiam. Na verschillende edities in het Nederlands en in het Frans verscheen pas
in 1777-1779 de eerste editie in het Duits, uitgegeven door Christian Wilhelm Dohm:
Engelbert Kaempfer, Geschichte und Beschreibung von Japan, 2 din. In 1964 werd Dohms
uitgave als facsimile herdrukt (ed. H. Beck).
29. L.B. Holthuis en T. Sakai, Ph.F. von Siebold and Fauna Japonica. A history of early
Japanese zoology (Tokyo, 1970) 9-16.
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dag en nacht door de Japannners bewaakt. Het leven van het VOC-personeel
op Dejima was aan zeer strenge beperkingen onderhevig. Om het eiland te
verlaten was bijzondere toestemming nodig van de Japanse overheid. Het
waren met name de chirurgijns die uit hoofde van hun professie in het
algemeen lets meer vrijheid genoten. Het kwam voor dat zij, in geval van
ziekte van een Japanse hoogwaardigheidsbekleder, te hulp werden geroepen.
Soms kregen zij toestemming om in de heuvels rond Nagasaki medicinale
planten te verzamelen. Maar gewoonlijk was het zo moeilijk en tijdrovend
dergelijke toestemming te krijgen, dat bijvoorbeeld Thunberg nog in 17751776 de planten onderzocht, die als veevoer door de Japanners naar Dejima
werden gebracht.'" De kans om te verzamelen en meer van de natuur van
Japan te leren kennen was de jaarlijkse reis naar het hof van de shogun in Edo.
Deze reis moesten de Nederlanders in de I7e eeuw jaarlijks ondernemen om
aan het hof de handelsbetrekkingen te hernieuwen, de shogun eer te bewijzen
en hem en andere hoogwaardigheidsbekleders geschenken aan te bieden. De
reis duurde meestal enkele maanden en verliep gedeeltelijk over land en
gedeeltelijk over zee. Van Nederlandse zijde namen meestal alleen het
opperhoofd, de secunde of onderkoopman en de chirurgijn deel aan de reis.
Zij werden vergezeld door een groot aantal Japanners: ambtenaren, tolken,
bewakers en dienaren.
Willem Wagemans, chirurgijn
Met de aantekening "hr Wagemans" of "Mr Wagemans" duidde D'Acquet
op de chirurgijn Willem Wagemans. Deze werd op 13 februari 1665 gedoopt
in de Nieuwe Kerk te Delft. Aangezien Hendrik d'Acquet vanaf 1671
stadsdokter en tevens deken van het gilde der genees- en heelmeesters was,
lijkt het aannemelijk, dat Wagemans bij D'Acquet zijn chirurgijnsexamen
heeft afgelegd;" en dat D'Acquet Wagemans verzocht heeft voor hem te
verzamelen, toen laatstgenoemde dienst nam bij de VOC. Voor zover tot nog
toe in de archieven kon worden nagegaan, was Willem Wagemans van 1692"
tot aan zijn dood in 1726 in dienst van de VOC: eerst als opperchirurgijn, later
als binnenregent van het leprozenhuis op het eiland Purmerent, gelegen in de
Zee van Java, op de Rede van Batavia." Gedurende deze 35 jaar werd
30. C.P. Thunberg, Voyages au Japan..., dl. Ill (Parijs, 1796) 42-43; geciteerd in:
Holthuis en Sakai, Ph.F. von Siebold, 19.
31. Dit gezien de voorrang bij de chirurgijnsexamens die D'Acquet bij besluit van de
burgemeesters van Delft van 2 oktober 1673 en van 24 november 1674 verkreeg. Zie
Houtzager, Medicyns, 103.
32. Algemeen Rijksarchief, Den Haag (ARA), VOC 1562: Overgekomen brieven en
papieren, 1696, f 442"^ en 445^.
33. Willem Wagemans liet bij zijn overlijden een testament na. Een afschrift hiervan
bevindt zich in het GAD, Weeskamerarchief, comp. reg. 1870 II.
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Wagemans drie keer als opperchirurgijn naar Japan gestuurd: de eerste keer
van augustus 1698 tot oktober 1699, de tweede keer van augustus 1700 tot
oktober 1701, en voor het derde en langste verblijf onafgebroken van 1706 tot
1717. Hij verliet Dejima in 1717 op eigen verzoek'^ en werd zonder verdere
omhaal uitgewisseld tegen de arriverende opperchirurgijn Barent Swart, van
het schip LUGTENBURG." Voor de bewering, dat Wagemans uit Japan
verbannen werd omdat hij de Japanse taal te goed beheerste, is geen bewijs
gevonden." Met een totaal verblijf van dertien jaar in Japan, is Wagemans de
VOC-dienaar die het langst "ten comptoire Nangasackij" heeft gediend. Uit
de schaarse bronnen betreffende zijn lange verblijf in Japan blijkt dat
Wagemans bijzonder onopvallend was.
De grote Japanse geleerde Arai Hakuseki (1657-1725), verhaalt in zijn
autobiografie, dat hij Wagemans in 1712 in Edo ontmoette en medicinale olie
van hem ontving." Wagemans zelf liet geen geschriften na. Dat is jammer
gezien het feit dat hij de regering meemaakte van vier Tokugawa shoguns,
Tsunayoshi (1680-1709), lenobu (1709-1712), letsugu (1713-1716) en Yoshimune (1716-1745), en onder acht opperhoofden diende."
Wagemans' eerste hofreizen, 1699 en 1701
Van alle chirurgijns heeft Wagemans de hofreis naar Edo waarschijnlijk het
vaakst gemaakt, in totaal 13 keer. Hij heeft de dieren die D'Acquet in zijn
verzameling had, gedurende zijn eerste (1699) of zijn tweede reis (1701)
verzameld (zie hierna).
Tijdens de hofreis hield het opperhoofd een dagregister bij, waarin hij van dag
tot dag het verloop van de reis optekende. In 1699 werd zo'n dagregister
bijgehouden door Hendrik Dijkman, die toen voor de derde keer opperhoofd
te Dejima was." Hij werd, behalve door de opperchirurgijn Willem Wage34. ARA, 1.04.21 Factorij Japan, inv. nr. 7, resolutien 1711-1732: zie resolutie van
woensdag, 21 oktober 1716.
35. ARA, idem, resolutie van dinsdag, 14 September 1717.
36. J. TcenstnViavpeT, Japan en de Buitenwereld in deAchttiende Eeuw {T>tn\ia.!ig, 1921)
173.
37. Dai Nippon Kokiroku 2 (1964) 149; uitgegeven onder redactie van Matsumura Akira
in de serie Nihon Koten Bungaku Taikei (Iwanami Shoten). Zie ook: J. Ackroyd, Told
Round a Brushwood Fire. The autobiography of Arai Hakuseki (Tokyo, 1979) 152,295.
38. De opperhoofden waren: Hendrik Dijkman in 1698-1699 en 1700-1701; Ferdinand
de Groot in 1706-1707; Hermanns Menssingh in 1707-1708 en 1709-1710; Gaspar van
Mansdalein 1708-1709; Nicolaas Joan van Hoorn in 1710-1711, 1712-1713 en 17I4-17I5;
CornelisLardijnin I7ll-1712en 1713-1714;GideonBoudaen, 1715-1716;JoanAouwerin
1716-1717. Zie W. Wynaendts van Resandt, De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie
op hare Buiten-Comptoiren in Azie, (Genealogische Bibhotheek 2; Amsterdam, 1944)
152-157.
39. ARA, VOC 1614: 699-885, kopie dagregister Japan, 23.10.1698-12.10.1699.
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mans, door de boekhouder Willem van den Hoorn en door de assistent
Christoffel Weseman op de hofreis vergezeld.
Op 14 februari 1699 vertrok het gezelschap uit Nagasaki. Na een reis van 35
dagen werd op 20 maart Jedo (Edo, het huidige Tokyo) bereikt. Het verblijf te
Jedo duurde ruim twee weken. Gedurende deze tijd bracht de lijfarts van de
shogun verschillende keren een bezoek aan Wagemans om met hem van
gedachten te wisselen over de mogehjkheden van de chirurgie en andere
geneeskundige zaken. Nadat het gezelschap het gebruikelijke officiele
afscheid op het kasteel had aangeboden gekregen en, in de vorm van zijden
gewaden de tegengeschenken die daarmee gepaard gingen in ontvangst had
genomen, begon men op 6 april aan de terugreis. Op 8 mei was het gezelschap
terug in Nagasaki. De hele reis had 89 dagen geduurd.
Pieter van Dam geeft in zijn Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie*"
een zeer amusante beschrijving van de audientie aan het hof van de shogun in
dat jaar. Nadat het opperhoofd met de gebruikelijke uitroep "capitein
Hollanda" de audientiezaal was binnengeleid en hij en de andere leden van
zijn gezelschap de voorgeschreven beleefdheidsgebaren hadden gepleegd,
werd hen gelast hun mantels af te leggen en wat heen en weer te wandelen.
Toen men op de vraag of iemand van hen kon dansen ontkennend reageerde,
werden de opperchirurgijn Willem Wagemans en de boekhouder Willem de
Man^' aangewezen om lets te zingen. Hieraan werd gehoor gegeven, want
men durfde niet te weigeren. Daarna werd gevraagd of ze Japans konden
spreken, al waren het maar enkele woorden. Hierop vroeg Wagemans in twee
woorden in het Japans om thee, waarop aanstonds thee en banket werden
gebracht. Onder het nuttigen hiervan werd het opperhoofd een aantal vragen
over Holland en Batavia gesteld. Nadat hij deze had beantwoord werd hem
gevraagd, waarom hij een pruik droeg. Nu gelastte de shogun hem persoonlijk
deze af te zetten, waarna hij hem complimenteerde, zeggend dat hij er zonder
pruik veel beter uitzag. "En nadat diergelycke slegte vragen. selfs tot
schamens toe, waeren gedaan en alle beantwoort," was de audientie voorbij
en mochten de Nederlanders gaan.
Hoewel de gevolgde route en de voorvallen tijdens de reis vrij gedetailleerd
zijn opgetekend, geven deze bronnen geen concrete aanwijzingen over
40. P. van Dam, Beschrijvinghe van de Oost-Indische Compagnie, dl. II, 1 (Den Haag,
1931) 201 (RGP 74).
41. Volgens P. van Dam, Beschrijvinghe, 552, keerde Willem de Man in 1708 terug naar
Nederland. Willem de Man was in 1701 (als boekhouder) ook al samen met Wagemans op
Dejima. In 1705 was De Man op Dejima als secunde. In 1687 was hij voor de kamer Delft op
het schip ZION uitgevaren naar Batavia. Na zijn terugkomst in Nederland trouwde hij met
een zuster van Wagemans, Maria, en vestigde zich te Delfshaven. Willem Wagemans
benoemde in zijn testament van 30 juli 1725 zijn beide zusters tot erfgenamen.
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eventuele verzamelingen. Hoogstwaarschijnlijk werd er ook met een zekere
discretie verzameld, want de Japanners stonden dergelijke activiteiten
eigenlijk niet toe. Vooral het verzamelen van dieren was in die jaren, toen
Tsunayoshishogun was (1680-1709), riskant. Tsunayoshi (1646-1709) was de
vijfde Tokugawa shogun. Na de dood van zijn zoon trad hij tot een zeer
strenge boeddhistische secte toe, en had een absoluut verbod gelegd op het
doden van dieren, van welke diergroep dan ook. Overtreding van dit verbod
kon tot zware straffen leiden. Zo werd een dienaar van de daimyo Akita ter
dood veroordeeld en zijn kinderen verbannen, nadat hij een zwaluw gedood
had."^ Naast het ontbreken van verzamelgegevens, zijn ook de huidige
verspreidingsgebieden in Japan van de door Wagemans verzamelde soorten
te wijd om er specifieke speculaties over mogelijke verzamelplaatsen op te
baseren.
De data bij de zoologische voorwerpen uit Japan
De uit Japan ontvangen voorwerpen zijn door D'Acquet gedateerd tussen
1703 en 1706. Van de 18 dieren uit Japan zijn er 11 met 1703 gedateerd,
waarvan 2 (nr. 1 en 7 in de lijst hierna) met een toegevoegde datum in 1704; 5
dieren dragen een datum in 1704, waarvan 1 (nr. 5) met een toegevoegde
datum in 1706, en 2 dragen een datum in 1706. De beide dieren gedateerd met
1706 en 2 dubbelgedateerde (nr. 5 en 7) bevatten geen verwijzing naar
Wagemans. Bij 12 afbeeldingen is de afkorting A.V.L. toegevoegd.
Van de met 1703 gedateerde dieren hebben er 5 20 augustus als datum en 3 10
oktober. Nr. 10 (20 augustus 1704) wekt het vermoeden fout gedateerd te zijn:
het lijkt voor de hand te liggen dat dit 20 augustus 1703 of 20 april 1704 moet
zijn. De data uit 1704 omvattener immers 2 van 20 april (nr. 15 en 16) en 1 van
21 maart (nr. 9).
De data kunnen drie betekenissen hebben; verzameldatum, datum van
ontvangst, of datum waarop de aquarellen geschilderd zijn.
Om te evalueren of het om verzameldata gaat, werden al die data nagetrokken, waarbij ook naar Wagemans wordt verwezen. Met betrekking tot 20
augustus 1703 kan het volgende worden gezegd: in 1703 deed Wagemans geen
dienst in Japan, maar verrichtte hij dienst als scheepschirurgijn. Op de
Generale Zeemonsterrolle voor de Kamer Zeeland, opgemaakt ultimo juni
van elk jaar, staat hij in 1703 ingeschreven op het schip BEVERWIJK'*' en in
1704 op schip 'T CASTEEL BATAVIA", die beide niet op Japan voeren. In
1703 voeren de KIEFHOEK, de ELLEMEET, de TAXISBOOM via Siam, en
42. E. Papinot, Historical and Geographical Dictionary ofJapan (Tokyo, 1984 eerste ed.
1972)671.
43. ARA, 1.04.09, VOC 11717, Generale Zeemonsterrolle voor de kamer Zeeland.
44. ARA, 1.04.09, VOC 11718, G.Z.v.d.K.Z.
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de BRANDENBURG naar Japan. De KIEFHOEK en de ELLEMEET
voltooiden de reis van Batavia naar Nagasaki in een recordtijd van 49 dagen
en ankerden op 19 augustus 1703 in de baai voor Nagasaki. De TAXISBOOM
arriveerde 25 augustus en de BRANDENBURG op 26 augustus. Zelfs
wanneer men zou speculeren dat Wagemans ondertussen op een van de beide
eerst-gearriveerde schepen was overgestapt om er dienst te doen, kan hij niet
al op de 20e augustus verzameld hebben. Afgezien van de vraag of het iemand
was toegestaan het schip te verlaten, duurde het langer dan 24 uur om alle
formahteiten af te handelen voordat men van boord mocht gaan.
De schepen vertrokken op 30 oktober 1703 weer uit Nagasaki. Theoretisch
zou Wagemans, indien hij al in Japan was, dus op 10 oktober verzameld
kunnen hebben (nrs. 11, 12 en 13). Maar het lijkt erg onwaarschijnlijk.
D'Acquet heeft bovendien een vlinder uit Ambon in zijn verzameling (dl. II,
p. 37), die hij aan Wagemans toeschrijft en op 30 September dateert. Een van
de vlinders die op 10 oktober is gedateerd, namelijk Hypolimnaspandarus (L.
1764) (nr. 13), staat door D'Acquet als uit Japan afkomstig beschreven, maar
komt alleen op de Molukken voor.
In hoeverre D'Acquets aantekeningen correct zijn is moeilijk na te gaan. In
elk geval lijkt het crop, dat bij alle drie paren vlinders op p. 37, dl. II, waarbij
elke vlinder van de boven- en de onderkant is geschilderd, de persoonsnaam
later is toegevoegd: het betreft twee keer "Mr Wagemans" (Ambon, 30
September 1703; Japan, 10 oktober 1703) en een keer "Hr Bierman"
(Ambon).
Voor de data in 1704 (21 maart en 20 april) staat vast dat Wagemans niet in
Japan was. Uit bovengenoemde feiten kan worden opgemaakt dat het hier
geen verzameldata betreft.
Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat het de datum van schilderen betreft, omdat
een kunstenaar waarschijnlijk niet tot vijf dieren op een dag afbeeldt.
Daarmee lijkt de datum die van het verwerven voor de collectie. Ten einde
vast te kunnen stellen of de datum betrekking had op het tijdstip waarop de
dieren uit Japan in de verzameling van D'Acquet belandden is nagegaan,
wanneer de VOC-vloot uit Azie in de desbetreffende jaren in Nederland
arriveerde."^ In 1703 was dat op 6,7 en 8 augustus. Het schip REIGERSDAL,
dat voor de kamer Delft voer, ging 7 augustus voor Goeree voor anker. Deze
aankomstdata ondergraven niet het vermoeden dat de data bij de afbeeldingen verwervingsdata zijn. Het eerste schip in 1704 arriveerde op 3 maart,
gevolgd door twee schepen op 26 april. Het kan dus heel goed dat de dieren
met een datum in 1704 met dit eerste schip van 3 maart (SUIKERMOLEN)

45. Zie J.R. Bruijn e.a. ed., Dutch-Asiatic Shipping, dl. Ill: Homeward bound Voyages
(Den Haag, 1979), R.G.P. 167.

80
zijn meegekomen, en dat de datum bij nr. 10 zoals reeds eerder opgemerkt, 20
augustus 1703 moet zijn, net als de nrs. 1,4,8, Men 17. Deze fout doet echter
dan wel vermoeden dat de afbeeldingen geruime tijd na ontvangst van de
dieren zijn vervaardigd. Een andere mogelijkheid is dat de afbeeldingen pas
veel later werden gedateerd, maar de gemaakte dateringsfout maakt het eerste
alternatief waarschijnhjker. In 1706 kwamen de schepen pas in juni of later
aan, zodat de met 1706 gedateerde dieren met een eerdere zending aangekomen moeten zijn.
Uit de data blijkt dat D'Acquet de dieren niet persoonlijk van Wagemans
gekregen heeft, daar Wagemans in deze jaren niet in Nederland was.
Sommige afbeeldingen vermelden twee data in eenzelfde handschrift en
inktsoort. Het is niet uitgesloten dat die tweede datum de datum van
afbeelding is.
De afgebeelde dieren uit Japan
De 18 afgebeelde dieren omvatten 5 kevers, 2 wantsen, 1 prinkhaan, 1 cicade,
1 pissebed, 6 vlinders, 1 gekko, en 1 krab.
De dieren zijn door mij genummerd in de volgorde waarin ze in de
verzameling voorkomen. Na dit nummer volgt de verwijzing naar het deel in
de portefeuille en de pagina waarop de afbeelding gegeven wordt, de volledige
onderschriften bij elke afbeelding en de huidige wetenschappelijke naam.
1: dl. I, p. 6; "Den Elant uijt/japan; hr Wagemans/20. Augusti 1703./28 Meij
1704." {Allomyrina dichotoma [Linnaeus, 1771]). De afbeelding betreft een
mannelijk exemplaar. Kaempfer beschrijft hoogstwaarschijnlijk deze zelfde
soort (Kaempfer, Geschichte und Beschreibung von Japan, Bd. I, 148).
2; dl. I,p. 6: "uijtjapan. 1703. / h r Wagemans"(Xylotrupesgideon [Linnaeus,
1767]). Dit insekt komt in Japan zelf niet voor maar is wel wijd verspreid in
tropisch Azie.
3: dl. I, p. 13: "uijt japan. 1703 / hr Wagemans" {Lachnosterna kiotonensis
[Brenske]).
4: dl. I,p. 24: "uijtjapan/20: Augusti 1703/hr Wagemans."(j5a/oceraru6M.y
[Linnaeus]). Deze soort komt niet voor in Japan, maar wel in China, Korea,
Taiwan, Laos, Malakka, Sunda Eilanden en India. Dit exemplaar kan wel
door Wagemans tijdens een van zijn reizen verzameld zijn.
5: dl. I, p. 25: "uijt japan 1704. / 10: febr: 1706; A.V.L." {Prionus insularis
[Motschulsky]).
6; dl. I, p. 32: "uijt japan / A.V.L. 17; Maert / 1706." (Nezara antennata
[Scott, 1874]).
7: dl. I, p. 46: "1703: uijtjapan/A.V.L. 1704: / 16: octob." {Ranatra chinensis
[Mayr, 1895]).
8: dl. I, p. 51: "hr Wagemans / 20: Aug: 1703. / uijtjapan. A.V.L." {Acrida
cinerea [Thunberg, 1815]).
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9: dl. I, p. 56: "21: Martij 1704. A.V.L. / uijt japan hr Wagemans."
(Cryptotympana facialis [Walker, 1858]). Het hoofd van het exemplaar op de
tekening is eraf geweest en is later weer op het dier gezet. Dit is te zien aan de
stand van de ogen. De 'slurf moet een poot zijn. De tekening van de vleugels
is bijzonder exact. Dit insekt is reeds bij Kaempfer afgebeeld en beschreven
(Bd. I, tab X, fig. 6. A, B; p. 148).
10: dl. I,p. 56: "uijtjapan./20. Aug. 1704/hr Wagemans."(L/^('aexor/cfl[P.
Roux, 1828]). Op de illustratie zijn de pootjes er speciaal onderuit getrokken.
De normale positie bij een dood dier is onder het lichaam.
11: dl. II, p. 37: De vlinder is getekend van de boven- en de onderkant. Onder
de onderkant staat: " 10: octob: 1703: / uijtjapan. / Mr. Wagemans. A.V.L."
(de laatste alinea is in donkerdere inkt toegevoegd). (Spirama helicina
[Hubner]).
12: dl. II, p. 38: De vlinder is getekend van de boven- en van de onderkant.
Onder de bovenkant staat: "10: octob: 1703: / . uijt japan. /. A.V.L. Mr
Wagemans" (de laatste alinea is geschreven in donkerder inkt en lijkt later
toegevoegd); onder de onderkant staat: "10: octob: 1703: / uijt japan".
{Papilio protenor [Cramer] ssp. demetrius [Fruhstorfer]).
13: dl. II, p. 38: "10: oct: 1703 / uijtjapan / Mr. Wagemans / A.V.L." De
laatste twee alineas zijn in donkerder inkt toegevoegd. {Hypolimnaspandarus
[Linnaeus, 1764]). Deze vlinder komt alleen op de Molukken voor.
14: dl. II, p. 43: "uijt japan. / 20: Aug. 1703: hr / Wagemans. / .A.V.L."
{Sphinx ligustri [Linnaeus] ssp. constricta [Butler, 1885]).
15: dl. II, p. 53: "20 April 1704. A.V.L. /japan mr Wagemans." De tweede
alinea is in donkerder inkt toegevoegd. {Metopta rectifasciata [Menetries,
1863]).
16: dl. II, p. 53: De vlinder is getekend van de boven- en van de onderkant.
Onder de bovenkant staat: "A.V.L. / 20 Apr. 1704. /japan Mr Wagemans";
onder de onderkant staat: "20: April 1704 .A.V.L.". {Erebus ephesperis
[Hubner, 1823]). De illustratie laat de boven- en onderzijde zien van een
waarschijnlijk mannelijk exemplaar.
17: dl. Ill, p. 26: "Raquette uijt /japan: 20: Aug: 1703. / hr Wagemans".
{Takydromus spec, waarschijnlijk Takydromus tachydromoides [Schlegel]).
18: dl. Ill, p. 43: "17: Maert: 1706. / uijt japan. A.V.L." {Myra fugax
[Fabricius, 1798]).
Behalve de voorwerpen uit Japan ontving D'Acquet van Wagemans twee
vlinders uit Ambon (dl. II, p. 37: 30 September 1703; dl. II, p. 41:1706) en twee
slangen (dl. Ill, p. 2:9 november 1696/7, juni 1698; dl. Ill, p. 11: 14 december
1697).
In het geheel van de verzameling van D'Acquet namen de 18 zoologische
voorwerpen uit Japan slechts een bescheiden plaats in. Maar door het feit dat

82
ze in een toentertijd zo weinig toegankelijk land verzameld waren, hadden ze
voor D'Acquet en zijn tijdgenoten ongetwijfeld een belangrijke curiositeitswaarde. Wat van de verzameling geworden is, is niet meer te achterhalen,
maar de afbeeldingen zijn vanwege hun vroege datum wetenschappelijk nog
altijd waardevol.
Bijlage 1
Brief van Hendrik d'Acquet aan James Petiver van 22 (?) juni 1703 (British
Library, Sloane Manuscripts, Fr. 3321, f 127''+^)
Mons[ieu]r
I'ay bien receu vos lettres escrites le 16 May 1703, par des mess[ieu]rs Joannes
Cult et Jacobus Valdingh avec avec [sic] une piece de vostre oeuvre, de vostre
gazophylacium, que ie trouve fort curieus. II me fasche fort que ie suis si
impotent; car il y a 13 mois que ie tombay en une grande maladie, et une
Defiuxion en mon pied droit, qui m'a incommode iusques a present, que ie ne
puisse marcher, mais qu'on me faut porter on une chaise avec deux personnes
a la fa^on d'un littler.
Mon cabinet consiste en cocquilles, escrevises, serpents, et tout ce quela y
appartient des insectes, des oiseaux tant de Oost que de Westindyes, i'ay tres
belles oiseaux de paradis noirs avec le col d'auro et quelques aultres, des
minerauls, des fruits et des semences. Mon herbarius vivus n'est pas tres
grand. Pieres fines ie n'ay pas en grand nombre, car ie n'ay iamais este en
Italic.
I'ay diverses especes de bois, et de liqueurs ou gommato medicinales.
Poissons i'ay quelques mais pas en trop grand nombre. I'ay un grand nombre
des oeufs des oisaux, des grandes et fort petites iusques au nombre de trois
cents.
Pour des medailles i'en ay de modernes et des antiques.
Et des becks et testes des oyseaux assez estranges.
Et aussi des pourtraits des Docteurs, professeurs, et autres grandes persones,
mais ie n'ay iamais fait un catalogue, tantez que ie vous ne puisse rien
monstrer, mais ie crois, que si vous pouvies venir en Hollande, que vous
verrez bien quelque chose de vostre plaisir. Ie vous remercie pour I'honneur
que vous m'avez faict d'escrire a moy, et de me envoyer un decas de vostre 9 et
10 Centurio.
Le livre de mons[ieu]r Rumpfius (qu'il appelle Den Ambonsche Rariteyt
camer) i'ay fait imprimer a Amsterdam par mons[ieu]r Francois Hallemaa, et
sera acheve bientost, comme il m'a escrit, cela sera assez curieux.
Pour trocquer et changer quelques choses, cela me sera bien agreable, et aussi
de coresponder, mais a cause que ie n'ay pas des catalogues, cela est presque
impossible a cause que ie ne scay ce que vous desirez. Tousiours mon amour
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est assez grande pour des raritez, principalement de trouver quelque chose
nouvelles. Si vous avez quelque chose double pour trocquer soit des insectes
ou quelques aultres choses, faites une petite memoire.
Ie finiray pour le present, et sera avec grand respect
Mons[ieu]r
vostre tres humble serviteur
Henry D'Acquet. Medicyn
et Bourgemaistre a Delft.
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Brief van Henricus d'Acquet aan Joachim Oudaan van 29 januari 1669 (Met dank aan de
Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam, Handschriftenafdeling).
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Bijlage 2
Brief van Henricus d'Acquet aan Joachim Oudaan (woonende [tegenjover
het weeshuys te Rotterdam. Per amys) van 29 januari 1669 (Universiteitsbibliotheek, Univ. van Amsterdam, afdehng Oude Drukken en Handschriften, inv.nr. Hs RK LI)
Waerde ende seer bijsondere vriendt
Mons[ieu]r Oudaan
T'is mij leet geweest, dat ick t ongeluck hadt van verleden woonsdagh niet
thuijs te sijn als V.E. t mijnen huijse waert ende na ick uijt mijn huijsvrouw
kan hooren sonde V.E. gelegentheijt weten, om mij een papegaij eij te kunnen
bestellen, t geene mij seer aengenaem sal sijn, indien t U.E. kunt effectueeren;
indien bij gelegentheijt ijemant van kennisse mochte over komen soo wenste
ick wel dat ghij dat medalitie beliefde eens mede te geven van Barbarossa om
eens af te gieten suit mij vriendtschap doen.
Hier mede beveele V.E. met V.E. waarde huijsvrouw ende kinderen na
groetenisse Godes protexije blijvende
V.E. welgeaffectioneerde Vr.[iendt] en Dr.
H: D'Acquet
Delft 29. Jan: 1669.

SUMMARY
Zoological objects from Japan in the natural history collection of Henricus d'Acquet
(1632-1706)
Henricus d'Acquet (1632-1706), burgomaster of Delft, had an important and large
collection of curiosa, mainly with objects from nature. Many of these objects were depicted.
The pictures are in a portfolio preserved at the Library of the Royal Institute for the Tropics
in Amsterdam. Among the depicted objects are eighteen zoological specimens from Japan.
D'Acquet received these specimens mainly from Willem Wagemans (1665-1726), barbersurgeon for the Dutch East-India Company at Dejima. The pictures are among the earliest
of Japanese animals preserved in the Netherlands. Particulars of the portfolio are
discussed, the annotations on the pictures of 'Japanese animals' are analysed and the
present names of the animals are given.

