
INLEIDING T O T H E T W E R K V A N GARCIA DA ORTA 

Tot de zeldzame boeken, in het bezit van de Leidse Universiteits-
bibhotheek, behoort ook een zeer fraai exemplaar van de Coloquios 
dos simples, e drogas e cousas medicinais da India... van de hand 
van de Portugese arts en plantkundige Garcia da Orta. Een exem
plaar van de oorspronkelijke uitgave, de lOe april 1563 te Goa ver-
schenen. 

Op de titelpagina van het Leidse specimen bevinden zich een twee-
tal hoogst merkwaardige aantekeningen, en wel bovenaan : « A 
Linsqoten AD 1585 » en onderaan (doorgehaald) « De Linsgoten o 
qual o vedeu / A mestres Pedr'alvz. da nau joanes ». 

Hieruit blijkt, dat het boekje zal hebben toebehoord aan Jan Huy-
gen van Linschoten, die, zoals bekend, in 1563 is geboren en van 
1583-1589 in Goa heeft gewoond. Uit de laatste hierboven vermelde 
aantekening, die betekent : « Van Linschoten, dewelke het verkocht 
heeft aan schipper Pedr'Alvares van het schip Johannes » mag men 
misschien opmaken, dat onze landgenoot het werkje van da Orta op 
de terugreis naar Lissabon aan de scheepskapitein heeft overgedaan. 

Dan volgt een aantal jaren, waarin ihet boekje uit het gezicht ver-
dwijnt. Maar op de volgende bladzijde staan tv»ree simpele ex-libris : 

1) Ex Bibliotheca Cardinalis et Principis a Dietrichstain. 
2) Ex Bibliotheca Viri lUust. Isaaci Vossii 108. 
Franz von Dietrichstein (1570-1636), kardinaal in 1599, « Pro

tector Germaniae », d.w.z. fanatiek bestrijder van het protestantisme 
in Moravie, had in zijn residentie te Nikolsburg een schitterende bi
bliotheek bijeengebracht. Negen jaar na zijn overlijden, dus in 1645, 
is deze, gedurende de laatste fase van de Dertigjarige Oorlog, door 
de Zweden geplunderd en koningin Christina in handen gevallen. 

Dit feit verklaart de aanwezigheid van het tweede ex-libris : om 
haar intellectuele krijgsbuit te catalogiseren heeft de Zweedse vorstin 
een beroep gedaan op de geleerde Isaac Vossius. 

Boze tongen hebben wel beweerd, dat Vossius, zclf immers een 
hartstochtelijk bibliofiel, een aanzienUjk deel van de hem toevertrouw-
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de schatten zou hebben ingepalmd. Maar dit is niet meer dan een 
boosaardig vermoeden. Wel schijnt Catharina hem te hebben ver-
oorloofd, nu en dan iets van zijn gading uit te zoeken, ook w d als 
betaling van achterstallig salaris. 

Isaac Vossius is in 1689 gestorven. Zijn erfgenamen hebben toen 
de gehele nog in Holland aanwezige collectie boeken en manuscrip-
ten voor de somma van [ 33.000 (guldens van de 17e eeuw!) ver
kocht aan de Staten van Holland, die met zijn verzameling de Leidse 
Universitcitsbibliotheek hebben vcrrijkt. Aldus, voor zover naspeur-
baar, de geschiedenis van het Leidse exemplaar (1). 

Slechts wcinig bibliotheken zijn in het bezit van deze oorspronke
lijke uitgave. Het is namelijk zo goed als zeker, dat zij in 1580, tege-
lijik met het gebeente van Garcia da Orta, in Goa op last van de 
Inquisitie is vcrbrand. 

Garcia da Orta — men weet dit eerst sedert een dertigtal jaren 
dank zij de onderzoekingen van prof. Augusto da Silva Carvalho 
(2) —̂ was namelijk een zoon van Spaanse Joden, Fernando da Orta 
en Leonor Gomez, die, na de verdrijving uit Spanje in 1482, zich in 
Portugal, in Castelo de Vide, niet ver van de Spaanse grens, geves-
tigd hebben. Daar moet hij in een der eerste jaren van de zestiende 
eeuw geboren zijn. Nadat hij in Alcala en Salamanca medicijnen 
gestudeerd had, kecrdc hij in 1523 naar zijn geboortcland terug, waar 
hij zich als arts in Castelo de Vide vestigde. Enkele jaren later vin-
den wij hem in Lissabon, waar hij van 1531 tot 1534 allerlei tijdelijke 
functies aan de Universiteit iheeft bekleed. 

In 1534 is hij naar Goa vertrokken. Aan de ene kant ongetwijfeld 
in de hoop in India interessante onderzoekingen op medisch en bota-
nisch gebied te kunnen verrichten, maar zeker ook met het doel aan 
de greep van het Heilig Officic te ontkomen, dat in 1536 definitief 
in Portugal gevestigd zou wordcn. 

In Goa vond hij een vriend en beschermer in Martim Afonso de 
Sousa, « Almirante do Mar das Indias », die hem tot lijfarts benoem-
de. Orta reisde veel, studeerde, verzamelde de specifieke produkten 

(1) (Dr.) M. de Jong, Sobrc ua exemplar dos « Coloquios » de Garcia da Orta 
ezistente na Biblioteca da Universidade de Leida. 
in : « Ocidente » No. 304 (Augustu.s 1963), p. 76-78. 

(2) Garcia d'Orfa, Coimbra 1934. 
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des lands, bracht een aanzienlijke boekerij bijeen en organiseerde zelfs 
een eigen plantentuin. Daarnaast had hij nog een drukke, winstge-
vende artsenpraktijk. 

Maar ondanks dit werkzame en succesvolle leven moet hij persoon-
lijk niet gelukkig zijn geweest. Zijn vrouw, Brianda de Solis, uit een 
rijke Spaans-Joodse familie, bleek afgrijselijk gierig te zijn. Na de 
dood van haar man was zij er zelfs niet toe te bewegen voor een pas-
sende lijkwade te zorgen. Bovendien leefde Garcia in voortdurende 
angst voor het Geloofsgericht, vooral sinds de veroordeling en te-
rechtstelling, in 1543, van zijn vriend en collega Jeronimo Dias. En 
ook zijn familie in Lissabon werd door de Inquisitie bedreigd en ver-
volgd. Zijn zuster Catarina zou in 1569 worden verbrand. 

Een jaar tevoren, waarschijnlijk in het begin van 1568, was Garcia 
da Orta gestorven. In december 1580 is zijn stoffelijk overschot, zoals 
wij reeds zeiden, op last van de Inquisitie opgegraven, verbrand en 
in de Mandovy geworpen (3). 

Om een indruk te geven van de opzet en de stijl van de oorspron
kelijke Coloquios zuUen wij nu een zo letterlijk mogelijke vertaling 
van de eerste en van het begin van de tweede Samenspraak laten 
vol gen : 

Eerste Samenspraak 

ORTA : Aangezien wij al gesproken hebben over het leven, dat U 
geleid hebt, nadat wij onze studie hadden voltooid, en ook 
over de reden, waarom U naar Indie gekomen bent, is nu 
het ogenblik aangebroken om mij te vertellen, of er iets is, 
waarmee ik U van dienst kan zijn ; van stonde aan ben ik te 
Uwer beschikking. 

R U A N O : U moet dan weten, dat ik weliswaar hier gekomen ben 
als aandeelhouder in het schip, waarop mijn zwager als 
factor hierheen is gereisd — en zijn aankomst hier te lande 
verklaart dus genoegzaam de mijne — maar de ware reden 
van mijn komst is gelegen in mijn vurig verlangen om kennis 
te vergaren van de geneeskrachtige drogerijen — die men 
ginds in Portugal « apothekerskruiden » noemt — en van 

(3) Augusto da Silv.i Carvalho, op, dt , p. 78. 
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de vcrdere geneesmiddelen, die men hier aantreft; of liever 
van alle vruchten, en in het bijzonder van de peper. En van 
die zaken zou ik de namen willen kennen in alle talen, het 
land waar zij groeien, de bomen of planten, die ze voort-
brengen, en verder het gebruik, dat de Indische artsen er-
van maken, en ook nog enkele andere planten en vruchten 
van dit land, al worden die niet in de geneeskunde toege-
past; en dan nog iets van de zeden van dit land, of gebeur-
tenissen, die er hebben plaats gevonden. Al deze dingen 
zult U mij immers naar waarheid vertellen, zoals U ze zelf 
heeft gezien, of zoals zij door betrouwbare lieden zijn waar-
genomen. 

ORTA ; Met al deze zaken zal ik U van dienst zijn en U daarom-
trent de waarheid zeggen. Ik vrees echter, dat wat ik U 
vertellen ga niet de moeite waard zal zijn : een zo geletterd 
man als U, die zoveel filosofische scholing heeft genoten, 
kan toch alleen maar in zeer bijzondere zaken behagen 
scheppen. 

R U A N O : Als zij in staat geweest zijn U te bevredigen, dan zullen 
zij zeker ook mij voldoening schenken. Het kan best zijn, 
dat U, die ze zo grondig kent, ze niet meer weet te waar-
deren, terwijl ik, juist omdat ik ze niet ken, ze buitengewoon 
apprecieren zal. En dat is logisch, want enkele artsen, die 
van hier naar Spanje zijn gegaan, hebben mij er niets over 
weten te vertellen en mijn weetgierigheid niet kunnen be
vredigen. En weet wel, dat ik al mijn gesprekken met U zal 

' • ' opscbrijven. Ik heb daartoe een boek meegebracht, waarin 
ik alle vragen, die ik U stellen ga, in alfabetische volgorde 
heb genoteerd. 

ORTA : Welnu, als U dan, leergierig als U bent, de weinige, op-
pervlakkige kennis, die ik hier vergaard beb, te weten wilt 
komen, zal ik U die morgenochtend bcginnen mede te de-
len. Maar gezien wij al sinds jaren goede vrienden zijn, 
moet U mij beloven mij zonder enige vleierij of pluimstrij-
kerij te wijzen op al wat ik verkeerd mocht zeggen. Op deze 
voorwaarden beloof ik U van dienst te zullen zijn en U het 
weinige, dat ik weet, te vertellen. Ik zal U dus zowel dat-
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gene, waarvan ik zeker ben, als datgene, waaraan ik twijfel, 
mededelen, en ik zweer U, dat ik op dit punt de strikte waar
heid zeggen zal. 

RUANO : Zoals ik U reeds zei. zal ik U daarvoor zeer erkentelijk 
zijn. Nu zullen wij dus gaan slapen, als U dat wenst, al 
weet ik niet of mijn verlangen LI te mogen ondervragen mij 
dit veroorloven zal. 

Tweede Samenspraak 

RUANO : De tijd lijkt me nu aangebroken om mijn vragen te beant-
woorden. En omdat een vaste volgorde het geheugen dient, 
zullen wij dus maar met mijn abc beginnen. Mochten er 
namen ontbreken, dan wilt U me wel waarschuwen. 

ORTA : W a t U mij daar over alfabetische volgorde zegt, lijkt mij 
niet zo geschikt : het kan immers gebeuren, dat de zaken, 
die wij dan het eerst moeten vermelden, nutteloos of over-
bekend zouden zijn, of vervelend om te lezen. Ik heb trou-
wens altijd horen zeggen, dat men zijn biechtvader eerst 
zijn zwaarste zonden moet opbiechten ; dat, als men college 
geeft, men zijn sterkste argumenten het eerst moet aanvoe-
ren; en dat, als men allerlei dingen te verzoeken heeft, men 
eerst met de noodzakelijkste voor de dag moet komen. 

R U A N O : Neemt U mij niet kwalijk, maar ik ben het op vele pun-
ten niet met U eens. Aan het begin van een redevoering 
moet men de gevoelens en verlangens van de toehoorders 
niet zo krachtig in beroering brengen als in de overige ge-
deelten van het betoog, temeer omdat het einde scherper 
in het geheugen blijft hangen dan wat men aan het begin 
heeft beweerd. En evenmin moet, wie college geeft, zijn 
scherpzinnigste leerstellingen al direct bij de aanvang ver-
kondigen. Zo prikkelt men het auditorium tot oplettendheid. 

ORTA : U heeft mij intussen nog geen bevredigend antwoord ge-
geven, op wat ik U gezegd heb, namelijk dat, als er lieden 
mochten zijn, die dit boekje laten drukken — om mij bela-
chelijk te maken of om mijn dwalingen en drogredenen aan 
de kaak te stellen — en als dan iemand het leest en niet 
direct iets tegenkomt, dat hem aanstaat, dan zal hij, zonder 
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verdere argumenten af te wachten, dit boek in het vuur 
werpen en mij met verwensingen en schimpscheuten over
laden, en, wat nog erger is, men zal mij de gemeenste scheld-
woorden naar het hoofd slingeren, terwijl anderen, die mij 
zoveel eer niet eens waardig keuren, met hekeldichten en 
andere, nog gemener zaken te voorschijn zullen komen. 

RUANO : Kwaadaardige lezers kunnen tegen Uw werk geen ander 
bczwaar aanvoeren, dan dat de dingen, die U vertelt, waar 
zijn, en dat vele daarvan de artsen, die van hier naar Spanje 

, zijn gegaan, volkomen onbekend zijn. laat staan de Euro-
pese medici. In Spanje heb ik immers zelf mijn licht al willen 
opsteken bij geneeskundigen, die hier hadden gewoond, maar 
zij konden mij niet wijzer maken dan wij alien daar al wa-
ren. Toch waren sommige van deze lieden geleerd genoeg, 
maar toen zij hier waren hadden zij meer aandacht voor 
geld verdienen dan voor filosoferen. Ook Aristoteles zegt 
immers, dat, hoewel filosoferen op zich zelf beschouwd beter 
is dan zich te verrijken, een arm man zich toch beter ver-
rijken kan. En omdat deze lieden zeker arm waren, wilden 
zij rijk worden alvorens te filosoferen. Maar om U van Uw 
vrees te verlossen kan ik U zeggen, dat ik dit Uw werk 
alleen voor mijzelf wil hebben, en voor slechts heel enkele 
anderen, die ik het in Spanje vertellen zal — als God mij 
behouden thuiskomst geeft. Die anderen zullen enkele van 
onze medestudenten zijn, van wie het U niet verdrieten zal, 
dat zij het weten, en verder enkele van Uw leerlingen, 20 
knap, dat U en ik nog wel van hen kunnen leren, want zij 
hebben zich maar weinig opgehouden met de praktijk en 
zeer veel met de theorie, terwijl U en ik juist het omgekeerde 
hebben gedaan. Maar wat mij het meeste spijt, dat is dat 
noch U noch ik meesters of leraren heb, waaraan ik Uw 
werk zou kunnen tonen, noch in Salamanca noch in Alcala, 
want zij zijn alien reeds gestorven of leven ver van Spanje 
in ballingschap... 

Niets van deze soort gesprekken met hun curieuze menselijke of 
methodologische beschouwingen zal men vinden in Carolus Clusius' 
Aromatum, et simplicium aliquot medicamentoram apud Indos nascen-
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tium historia (4). Clusius heeft al deze « ballast » overboord gewor
pen, en van Orta's Coloquios alleen de voor de botanische, farmaceu-
tische en medische wetenschap relevante gedeelten vertaald, of juister 
nog, samengevat. 

Nog een drietal opmerkingen. 

Achter de titel van Clusius' bewerking staan de woorden : « Ante 
biennium quidem Lusitanica lingua per Dialogos conscripta. D. Gar
cia ab Horto, Proregis Indie Medico, auctore ». 

« Ante biennium! » Clusius' Aromatum... is uifcgegeven in 1567, 
maar Orta's Coloquios datercn van 1563. Wellicht mag men dus uit 
de toevoeging « ante biennium » concluderen. dat De I'Escluse twee 
jaar aan zijn bewerking heeft besteed, of dat het alfchans twee jaar 
heeft geduurd, eer het werkje bij Plantijn het licht heeft gezien. Als 
tenminste de bewerker zijn titelblad maar vast eerst geschreven heeft! 

In zijn aan Jacob Fugger gerichte Inleiding zegt Clusius : 

« Ofschoon het (werkje van Orta) in het Portugees geschreven 
was, lokte de titel mij toch ten zeerste aan, omdat het een beschrij-
ving van Indische planten en aromata beloofde. En toen ik het ge-
lezen had. bleek mij, dat het geenszins met een leugenaohtige titel 
was getooid... 

Maar het ergerde mij buitengewoon, dat het in die taal was ge
schreven, die slechts door weinigen wordt verstaan. De auteur, toch 
een zeer geleerd man, schijnt alleen voor Portugezen te hebben willen 
schrijven en zijn redenen te hebben gehad om het boekje niet in het 
Latijn te redigeren. Ik verwachtte stellig, dat iemand het voor ons in 
het Latijn zou overbrengen, opdat een boek, dat tot dusverre slechts 
weinigen van nut was geweest, voor iedercen profijtelijk zou worden. 
Maar toen ik zag, dat niemand het beproefde, kon ik mijzelf niet 
langer weerhouden, en gaf ik er de voorkeur aan, die taak, hoewel te 
zwaar voor mijn schouders, op mij te nemen, liever dan te dulden, dat 
alleen Portugezen van het boekje voordeel zouden hebben » (5). 

In zijn voorbericht « Benevoli Lectori > voegt hij hieraan nog toe, 
dat Garcia da Orta zijn boekje « bezweken voor de smeekbeden van 

(4) Antwerpen 1567. Facsimile, avec unc introduction du Dr. M. de Jong et du 
Dr. D. A. Wittop Koning. Nieuwkoop 1963. 

(5) cd. 1963, p. 4-5. 
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vrienden » in het Portugees geschreven heeft, ofschoon, zoals hij zelf 
vermeldt, hij het eerst in Jiet Latijn geschreven had » (6) . 

Inderdaad zegt de Portugese geleerde in zijn brief aan zijn be-
schermheer Martim Afonso de Sousa : 

« Ik had deze verhandeling wel in het Latijn kunnen schrijven, 
zoals ik het vele jaren eerder al gedaan had (7), en dat zou U aan-
genamer geweest zijn, daar U het Latijn nog beter verstaat dan Uw 
moedertaal. maar ik heb het in het Portugees vertaald, omdat dit meer 
algemeen bekend is, en ik weet. dat alle bewoners van deze Indische 
gewesten, wetende aan wie zij is opgedragen. er behagen in zullen 
scheppen ze te lezen » (8). 

Van de door Clusius* vermelde « smeekbeden van vrienden » is dus 
niets te vinden. Wel impliceert Orta's opmerking over de algemener 
bekendheid van bet Portugees, dat hij zijn Coloquios niet in de eerste 
plaats of niet uitsluitend voor de geleerde wereld bestemd had. 

Intussen is het merkwaardig te bedenken, dat wij van de Coloquios 
misschien wel nooit zouden hebben gehoord, als zij, oorspronkelijk 
in het Latijn gepubliceerd, hun eigen weg hadden moeten vinden : de 
editio princeps is immers op weinige exemplaren na verdwenen ! 

Ten slotte is het nog vermeldenswaard, dat het werkje van Garcia 
da Orta, of althans een gedeelte ervan, nog langs een andere w êg in 
ons land (en ook daarbuiten) bekend is geworden, een weg, die ver-
moedelijk over het Leidse exemplaar van de oorspronkelijke uitgave 
voert. 

Het is namelijk uit een vergelijking van de teksten gebleken, dat 
die gedeelten van Linschotens vermaarde Itinerario, voyage ofte 
schipvaert... naer Oost o[te Portugaels Indien (1596), weike op de 
Indische plantenwereld betrekking hebben, aan de Coloquios zijn 
ontleend. Maar zonder bronvermelding ! (9). 

(6) cd. cit. p. 7. 
(7) Van dczc Latijnse tek.st is niets bekend. 
(8) Coloquios... ed. Condo de Ficalho, vol. I, Lissabon 1891, p. 5. 
(9) Zic : Mr, W . }. van Balcn. Naar de Indische Wondcrwercld, Adam 1946, 

p. 77 ; (Prof. Mr. Dr.) H. Houwens Post, De lusitanismen in dc Itinerario 
van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611). 
in : « De Nieuwe Taalgids » 1962, p. 161-171 en 327-334; 1963, p . 108-113 
en 169-172. 
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Het Leidse exemplaar vertoont nergens een strccp, nergens een 
aantekening in de tekst. Afgezien van de eigendomsvermcldingen op 
het titelblad is het volkomen ongerept en schijnbaar ongebruikt. Toch 
is het naar alle waarschijnlijkheid een getuigenis van Linschotens 
wetenschappelijke plundertocht. Dan gaat onze voorkeur toch naar 
Clusius, die zijn Aromatum... historia uitdrukkelijk als een « epitome » 
van andermans wijsheid heeft aangediend. 

Dr. M. de Jong (Amsterdam). 

RliSUMli 

Description du livrc rari.s.simc du medctin portugais Garcia da Orta : Coloquios 
dos simples, c drogas c cousas medicinais da India... public a Goa en 1563. Lexcm-
plairc dccrit a appartcnu successivcment a van Linschoten. au cardinal Franz von 
Dietrichstein et a Isaac Vossius pour echouer finalemcnt a la bibliotheque univer-
sitaire dc Leiden. Afin dc pouvotr juger du theme et du style du livre, une traduc
tion neerlandaisc est donnee du premier ct d'une partie du deuxieme dialogue. 
Charles dc I'Escluse a fait une traduction latine du livre portugais en une edition 
abregec ct defait du fatras litteraire, qui parut a Anvers chez Plantin en 1567. II 
apparait en outre, par comparaison des textes, que dans la partie botanique de 
ritincrario aux Indes portugaiscs dc van Linschoten (1596), le voyageur hollandais 
.1 cmpruntc au livrc dc da Orta sans en mentionner la source. 
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