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Wijzen uit
het oosten

D rie koningen werden in
het jaar 1 door een ster

naar Bethlehem geleid, waar ze
de pasgeboren baby Jezus
Christus aantroffen. Dat is het
verhaal. Welke werkelijkheid
daarachter kan zitten, zocht
sterrenkundige Rob van Gent
(1953) uit. Aan de universiteit
van Utrecht onderzoekt hij on-
der meer de geschiedenis van
zijn vak, en die van kalenders.

De drie koningen en de ster ko-
men toch uit de bijbel?
„Het is een bekend verhaal
voor christenen, ja. Maar in de
moderne versie zit een heleboel
herinterpretatie. In de vier
evangeliën van het Nieuwe Tes-
tament vind je er alleen bij
Mattheüs iets over. Die spreekt
over ‘wijzen uit het oosten’,
zonder een aantal. In afbeel-
dingen in de vroegchristelijke
kunst van de vierde, vijfde
eeuw zijn het drie koningen ge-
worden. En in het Oude Testa-
ment is sprake van ‘koningen’
die de nieuwe Messias zullen
komen vereren. Hun namen
Caspar, Balthazar en Melchior
dateren dus van later, net als de
interpretatie dat ze het hele
mensdom vertegenwoordig-
den. In de kunst is dat allemaal
goed te volgen.”

En de ster?
„Die wordt wel genoemd, maar
daarvoor moet je eerst weten
wanneer het precies was. Kijk je
naar 25 december van het jaar
1, dan kom je in de problemen.
Die datum wordt nergens ge-
noemd, het is een latere chris-
telijke interpretatie van een Ro-
meinse feestdag: de kortste dag
van het jaar. Het jaar klopt ook
niet. Onze jaartelling is pas in
de zesde eeuw ingevoerd, en
Dionysus Exiguus, die de tabel-
len voor de paasberekeningen
uit Oost- en West-Romeinse
rijk op één lijn moest brengen,
heeft een fout gemaakt. Waar-
schijnlijk viel het jaar 1 in 4, 5
of 6 voor Christus.”

Is daar wel een hemelverschijn-
sel bij te vinden?
„Het zou een samenstand van
twee planeten kunnen zijn. Of
een komeet, of het exploderen
van een ster. Maar precies voor
die periode ontbreken bron-
nen. Van de geschiedschrijvin-
gen van Livius en Tacitus is dat
deel verloren geraakt.”

En de wijzen?
„We weten het niet. Goede kan-
didaten zijn de Babylonische
priester-astrologen. Van hen is
pas vanaf 1850 wat meer be-
kend. Ze bleven hun bevindin-
gen tot ongeveer 75 na Christus
op kleitabletten in spijker-
schrift schrijven. Maar ook bij
hen ontbreken cruciale jaren.
Anderzijds is die onzekerheid
maar goed ook. Anders zou het
hele mysterie verdwenen zijn.”

liesbeth koenen

v© Tweede Kerstdag spreekt
dr. Rob van Gent over ‘De
Ster van Bethlehem’.
14.00 uur. Museum Boer-
haave in Leiden.

Stuur me het mooiste
Dat schreef botanicus Clusius aan zijn vriendennetwerk

© Carolus Clusius, oprichter
van de Leidse Hortus
Botanicus, was altijd op reis
om planten te verzamelen.

© Over zijn correspondentie is
nu een boek verschenen.

Door Marion de Boo
Rotterdam. Carolus Clusius, de op-
richter en eerste prefect van de Hor-
tus Botanicus in Leiden, was geen
eenzame studeerkamergeleerde. Hij
heeft heel veel planten beschreven en
in Nederland geïntroduceerd, zoals
jasmijn, paardenkastanje, aardappel,
snijboon, schorseneer en tulp. Maar
hij was ook een gedreven netwerker,
die voortdurend op reis was, her en
der in Europa heeft gewoond en uit-
voerig correspondeerde in acht talen.
Leidse onderzoekers hebben vijf jaar
lang de correspondentie bestudeerd
van de beroemde botanicus, die in
1526 als Charles de l’Écluse in Arras
(Noord-Frankrijk) werd geboren en
in 1594 naar Leiden kwam, waar hij
in 1609 overleed.

Uit de brieven blijkt dat Clusius
zijn kennis ontwikkelde samen met
mensen van allerlei rangen en stan-
den. „Van aristocraten tot apothe-
kersknechten en tuinjongens”, zegt
Florike Egmond, schrijfster van het
donderdag verschenen boek The world
of Carolus Clusius: natural history in the
making, 1550-1610. „Via de correspon-
dentie van Clusius kregen we al die
mensen die zich in Europa met na-
tuurlijke historie bezighielden in
beeld.” En de man zelf.

Zo’n 1.500 brieven van en aan Clu-
sius zijn bewaard gebleven. In 2004
zijn 1.300 brieven gedigitaliseerd en
op internet gezet. „Het vraagt enige
handigheid om die oude handschrif-
ten te leren lezen”, zegt cultuurhisto-
rica Esther van Gelder, die komend
voorjaar op haar onderzoek gaat pro-
moveren. „Sommige brieven zijn ech-
te kalligrafieën, soms valt er niks van

te maken. Sommige correspondenten
hebben gewoon pech – niemand van
ons team kan hun handschrift ontcij-
feren! En je moet wennen aan die lo-
kale dialecten. Zo schrijven de adellij-
ke Weense tuineigenaren waarmee
Clusius veel correspondeerde altijd
‘heuer’ als ze ‘dit jaar’ bedoelen.”

Clusius zelf schreef in een zeer fraai
handschrift, in een bloemrijk en zeer
verzorgd soort Latijn. „Anders dan de
humanisten had hij geen voorkeur
voor al die ingewikkelde zinscon-
structies, maar zijn observaties over
planten waren zeer gedetailleerd en
liefdevol, met veel oog voor detail.”
Ondanks oorlogen en rondzwerven-
de roversbendes was Clusius voortdu-
rend op reis, om planten te verzame-
len en om te netwerken.

Van Gelder onderzocht met name
de relaties van Clusius met het Ween-
se hof. In 1573 kwam de botanicus
naar de Hofstad op uitnodiging van
keizer Maximilliaan II. „Botanie was
in die dagen nog geen specialisme
binnen de universiteit. Daarom ge-
beurde botanisch onderzoek op aller-
lei andere plaatsen en de keizersho-
ven met hun hoftuinen waren daar-
voor bij uitstek geschikt.” Clusius
werd ingehuurd om de keizerlijke
tuinen te verfraaien en uit te rusten
met de meest bijzondere, exclusieve
planten. „Stuur me het mooiste wat je
hebt”, schreef Clusius aan zijn uitge-
breide vriendennetwerk. Zijn hof-
tuin moest een encyclopedie zijn van
de meest bijzondere planten ter we-
reld. Via bevriende diplomaten aan

het hof te Constantinopel introdu-
ceerde hij tulpen, lelies en hyacinten.
Zijn experimenten met het kruisen
van tulpen lagen aan de basis van de
Nederlandse tulpenbollenindustrie.

Volgens de keizerlijke kasboeken
die Van Gelder in Weense archieven
ter inzage kreeg ontving Clusius het
in die dagen vorstelijke jaargeld van
500 gulden. Ter vergelijking: de lijf-
arts van de keizer toucheerde een
jaargeld van 900 gulden. In boeken
en brieven refereert Clusius graag aan
zijn prestigieuze positie – die van
korte duur was. Maximiliaan II over-
leed na drie jaar en zijn opvolger, Ru-
dolf II, ontsloeg Clusius een jaar later,
juist toen het ontwerp en het beplan-
tingsplan waren voltooid. In een brief
aan de schatmeester van de keizer
smeekt Clusius vergeefs om te mogen
blijven: hij had nog maar net alle
planten in de juiste volgorde in de
bloembedden gezet. En het hof bleef

Aquarel van een augurk. Carolus Clusius (1526-1609) heeft veel planten beschreven en in Nederland geïntro-
duceerd. Afbeelding komt uit Drawn after Nature

© Zijn observaties
over planten waren
zeer gedetailleerd
en liefdevol §

ook nog in gebreke bij de betaling van
zijn jaargeld. „In het derde en vierde
jaar heeft hij in feite bijna voor niets
gewerkt”, zegt Van Gelder. En merk-
waardig genoeg is in de hofarchieven
– afgezien van het genoemde jaargeld
– niets meer over Clusius terug te vin-
den.

Over de reden van het ontslag valt
slechts te speculeren. Vaak maakten
nieuwe keizers in hun hofhouding
schoon schip. Bovendien was de ge-
leerde slecht thuis in de gebruikelijke
hofintriges. Van Gelder: „Clusius was
niet zo goed in politieke spelletjes en
kende niet altijd de juiste mensen. Als
wetenschapper werd hij het liefst met
rust gelaten. Hij had wel een enorm
netwerk van geleerde tijdgenoten,
maar aan zo’n hof had je ándere
vrienden nodig.”

Afgeknapt op het Weense hof ac-
cepteerde Clusius nooit meer een ver-
gelijkbare aanbieding aan een ander

hof. „Hij kwam naar Leiden omdat hij
daar geen les hoefde te geven en al-
leen maar met wetenschap bezig
hoefde te zijn.”

Van Gelder had wel medelijden
met Clusius, vertelt ze. „Het kostte al-
tijd moeite om botanische tekenaars
aan het werk te krijgen, experimen-
ten met onbekende plantensoorten
mislukten vaak. Sommige vorsten
waren oprecht in de wetenschap geïn-
teresseerd. Anderen wilden alleen
maar planten ontvangen en schreven
zelfs niet meer terug om daarvoor te
bedanken.”

Een liefdesleven leek Clusius ook al
niet te hebben gehad, vertelt Florike
Egmond: „Voor affaires, laat staan
voor een huwelijk, is nooit enig be-
wijs gevonden. Clusius had bijzonder
veel vriendinnen, onder wie veel adel-
lijke tuinliefhebbers in heel Europa,
maar daarmee correspondeerde hij
uitsluitend over planten.”


