
medecijnen » est une pièce très remarquable et respectable non seulement par sa 
vieillesse mais surtout par sa sagesse. 

Quant à sa vieillesse, cette ordonnance politique peut rivaliser avec tous les 
statuts officiels de nos pays, dont elle est un des plus anciens sinon le plus.ancien. 

Mais ce qui donne à cette ordonnance cette importance spéciale, et ce qui la 
rend actuelle malgré ses cinq siècles c'est le contenu. 

Sommairement nous pouvons le résumer comme suit : 

1° Les incompétants ne peuvent exercer aucune branche de l'art de guérir. 
2° Le médecin ne peut se mouvoir sur le terrain de l'apothicaire. 
3° Ni l'apothicaire sur celui du médecin. 
4° La réclame est défendue. 
5° L'inspection des pharmacies est instituée. 
Plus tard on donnera des précisions, plus de détails mais à ces principes on 

ne touchera plus. 
Et en somme On peut se demander si après cinq siècles l'on a iàii du progrès 

en question de législation médicale. 

DE KAAPKOLONIE, JAN VAN RIEBEECK EN DE PHARMACIE * 

door Dr. P. H. BRANS. 

Onder de nederzettingen van de in 1602 gestichte Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (V.O.C.) zoekt men in de eerste tientallen jaren die aan de Kaap de 
Goede Hoop tevergeefs. Het vestigen van « factorijen », in het begin van de 17e 
eeuw nog iets betrekkelijk nieuws, diende hoofdzakelijk om een retourlading voor 
de aankomende schepen te verzorgen en producten, waarin de V.O.C, handelde, 
vondt men aan Afrika's Zuidpunt niet. Ontdekt in 1486 door de Portugees B a r-
t h o l o m e u D i a z en door hem Cabo Tormentoso (Stormkaap) genoemd, werd 
die naam op last van de koning van Portugal vervangen door die van Kaap de 
Goede Hoop, omdat men de hoop mocht koesteren de reeds een eeuw lang gezochte 
zeeweg naar Indië te vinden, een verwachting, die in 1498 door V a s c o d a 
G a m a werd vervuld. 

Zo men de Kaap de Goede Hoop in de stukken van de Compagnie ziet vermeld, 
dan is dit aanvankelijk slechts met de opdracht om vers water in te nemen en 
brieven neer te leggen, die dan door in tegengestelde richting varende schepen van 
de V.O.C, zouden worden meegenomen. In het S.A. Museum te Kaapstad vind men 
zo'n Brief steen, blijkens de inscriptie' gelegd door 5 schepen, die van 9 tot 15 April 
1632 op de thuisreis vanaf Batavia de Kaap aandeden. Het land aan de Tafelbaai 
werd aldus veel bezocht en om politieke redenen voelde J a n P i e t e r s z o o n 
C o e n er voor het in bezit te nemen om andere naties voor te zijn, maar Heeren 
Zeventien deelden deze opvatting niet en ook C o e n vond het klimaat bij een 
andere gelegenheid zo stormachtig, dat hij over de Cabo de bona Esperanza schreef: 
« Hier en behoort niemant te comen dan die daar door noot moet wesen ». In 1620 
namen de Engelsen het land aan de Tafelbaai in bezit voor hun koning, maar 
bestuurderen van de V-O-C. deed dit niets, omdat zij beschikten over Sint Helena, 
een eiland in 1502 door de Portugezen ontdekt en in 1600 door de Hollanders van
daar verjaagd. Dit « aerts paradijs » door J a n H u y g e n v a n L i n s e h o-
t e n « een wonder van God » genoemd leverde water, vee, gevogelte, groenten, 
vruchten, vis en zout gedurende het hele jaar, dank zij het gunstige klimaat. De 
Compagnie's schepen bleven er meestal 14 dagen om het scheepsvolk wat op ver
haal te laten komen. In 1633 en nog eens in 1645 liet de Compagnie het eiland 
plechtig in bezit nemen, maar yernielzucht en onverschilligheid van de matrozen 
bij het plukken der vruchten en de slachting onder het vee aangericht door ver
wilderde scheepshonden waren oorzaak, dat de overvloed snel verminderde. 
W o l l e b r a n d G e l e i j n s z n d e J o n g plantte dan ook in 1648 groenten 
en vruchtbomen uit met de volgende berijmde aankondiging : 

* Mededel ing in de « Benelux Kr ing voor Geschiedenis der Pharmacie » op 16 Maar t 1952 

te Brussel. 
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De commandeur Wollebrand 
Heeft gezaaid en geplant 
Goede appelen en limoenen. 
Radijs en pompoenen, 
Pompelmoes en tuinkars 
De Almogende geve 't zijn gewas 
De vrunden gelieven te nutten en te plukken. 
En doen weer de korrels in d'aarde drukken. 

Toen echter Heeren Zeventien in 1650 besloten Sint Helena aan de Engelsen 
over te laten was het eiland grotendeels een woestenij en had nog slechts waarde 
als verzamelplaats voor van elkaar geraakte schepen van dezelfde vloot, die elkaar 
dan daar opwachtten, een functie, die de Tafelbaai tot nu toe ook had vervuld. 
Echter begonnen Heeren Zeventien dit laatste gebied nu toch met andere ogen te 
zien en men verzocht aan onderkoopman L e e n d e r t J a n s z e n , die als 
schipbreukeling in 1647 bijna een jaar lang aan de Kaap had verbleven, een rap
port op te stellen omtrent de mogelijkheid van vestiging. Toen men tot uitvoering 
wilde overgaan, bleken J a n s z e n noch de mede-ondertekenaar van het rap
port, M a t t h y s P r o o t , bereid naar de Kaap te vertrekken en zo kwam de 
weg vrij voor J a n v a n R i e b e e c k . In 1639 op 21-jarige leeftijd, was hij, 
na in zijn geboorteplaats Culemborg tot chirurgijn te zijn opgeleid, in dienst der 
Compagnie als onderchirurgijn aan boord van de « Het Hof van Holland » naar 
Batavia vertrokken. Na in verschillende functies en nederzettingen de Compagnie 
met succes te hebben gediend, werd hij in 1647 op aanklacht van handel voor eigen 
rekening, een door de Compagnie ernstig gevreesde handeling, naar het vaderland 
terug gezonden met het schip « De Coninck van Polen », onder commando van de 
reeds genoemde W o l l e b r a n d G e l e i j n s z n d e j o n g , welk schip 
deel uitmaakte van de retourvloot, die opdracht had gekregen in de Tafelbaai 
bemanning en goederen over te nemen van een daar gestrand schip. Aan dit korte 
verblijf aan de Kaap dankte v a n R i e b e e c k het, dat hij wederom aange
nomen in dienst van de Compagnie, in 1651 de opdracht kreeg aan de Kaap de 
Goede Hoop te stichten een fort en een tuin, om aldus de langs varende schepen 
van de Compagnie te kunnen « verversen ». Hij werd voor 5 jaar aangesteld als 
koopman en opperhoofd en vertrok met 3 schepen « De Drommedaris », « De 
Reyger » en « De Hoop » naar zijn bestemming. Heeren Zeventien waren nu toch 
overtuigd van het grote nut, dat de nieuwe vestiging zou kunnen afwerpen in plaats 
van Sint Helena. Zij droegen v a n R i e b e e c k op nauwkeurig aantekening 
te houden van al hetgeen bij de vestiging van de nieuwe nederzetting zou,voor
vallen en v a n R i e b e e c k heeft zich in zijn « Dagverhaal » zeer uitvoerig 
van deze taak gekweten. 

Het was onlangs 300 jaar geleden en wel op 7 April 1652 dat de eerste voet aan 
land werd gezet en al spoedig leest men, dat de « Hovenier met zijn helpers » met 
het aanleggen van een tuin begint voor « moes en kruyden » zodra op 1 Mei van 
het fort pas de kelders en de bolwerken zijn gemaakt. Dit « moes » speelde bij de 
bestrijding van de scheurbuik een belangrijke rol. Min of meer empirisch schijnt 
men de gunstige werking van verse groenten en fruit, vooral Citrussoorten, al 100 
jaar tevoren te hebben opgemerkt bij scheurbuik (Deens : Schorbuck ?). In elk geval 
was het voor de Compagnie's schepen voorschrift om in de tussenhavens moes en 
indien verkrijgbaar lemoenen in te nemen. In dit verband hechtte de Compagnie 
zoveel waarde aan het slagen van v a n R i e b e e c k ' s opdracht, dat men hem 
vanuit het vaderland bakken met aarde had meegegeven voor de eerste uitzaai, 
in geval de grond aan de Kaap daartoe niet geschikt mocht blijken. De vruchtbaar
heid van de grond wordt echter herhaaldelijk geroemd in het dagboek en op 19 Juni 
zijn 5 man bezig de zaden verder uit te zetten, terwijl radijs en het vitaminerijke 
sterkers al beschikbaar zijn. Op 16 Juli worden nieuwe akkers bezaaid, waarbij men 
de indruk krijgt, dat aan moeskruiden en fruit minstens evenveel aandacht wordt 
gegeven als aan de eigenlijke voedselplanten, want op 20 Juli wordt verteld, dat 
alles goed gedijt met het uitspreken van de verwachting, dat overvloedig vruchten 
te krijgen zullen zijn tegen de aankomst van de retourschepen uit Indië. Ook leest 
men verder, dat lepelblad werd aangekweekt, veel gebruikt tegen scheurbuik 
evenals de lemoenen (citroenen), waarvan men aan de Kaap de aanplant begon 
op 5 Juli 1656, toen het galjoen « Nachtglas » van Sint Helena stekken van citroen
bomen had overgebracht. 

Het belangrijkste deel van v a n R i e b e e c k ' s opdracht heeft in feite 
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bestaan in het aanleggen van een verversingsstation, een vitaminedepôt aan de 
Kaap, dat van groot hygiënisch belang is geweest als men bedenkt, dat in de 
10 jaren van v a n R i e b e e c k's verblijf aan de Kaap, per jaar gemiddeld 
25 schepen met 200 koppen aan boord, dus in totaal 50.000 schepelingen, een aan
zienlijke verbetering in hun gezondheid, ja zelfs hun levensbehoud aan v a n 
R i e b e e c k's stichting te danken hebben gehad. 

Ook over de pharmaceutische zaken in engere zin worden wij door het dagboek 
ingelicht. In het eerste jaar waren op een bevolking van 125 zielen werkzaam een 
opperchirurgijn (siekentrooster) en diens « assistent ». De ziekentrooster kreeg, toen 
zijn vrouw als eerste in de kolonie op 6 Juni 1652 een kind ter wereld bracht, een 
woonplaats binnen het fort aangewezen, vóór iemand anders het bewoonde. Op 
22 Juli 1652 overleed die vrouw aan een niet nader genoemde ziekte. Op 9 Juni 1653 
zijn velen te kooi wegens rode loop ten gevolge van het overmatig eten van wilde 
vijgen. « Rood melizoen » werd met warme wijn behandeld. Op 11 November 1652 
leest men, dat weer 24 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen met « pyn door 
de leden » (griep ?), zonder dat te voren over het inrichten van een ziekenhuis is 
gesproken. Beri-beri lijders werden behandeld met brandewijn, die beter voldeed 
dan Spaanse wijn. Kwetsuren en beten van de robben schijnen zeer snel te zijn 
genezen en de chirurgijns niet veel zorgen te hebben gebaard. 

Het zojuist genoemde ziekenhuis heeft regelmatig dienst gedaan voor het opne
men van zieke schepelingen en zo waren midden Juli 1654 van 60 aan scheurbuik 
lijdende schepelingen binnen 14 dagen de meesten, dank zij de moeskruiden, weer 
volledig hersteld. Ook schepen van andere naties werden geholpen : 18 October 
1654 een Engels schip met scheurbuikpatiënten. Venerische ziekten veroorzaakten 
op 21 October 1657 het overlijden van een tamboer en ook dysenterie en malaria 
worden genoemd. Soms was de toevloed van patiënten zo groot, dat het ziekenhuis 
ruimte te kort kwam en zo werden op 3 September 1661 meer dan 100 zieken tijde
lijk in tenten ondergebracht. M a r t i n W i n t e r g e r s t schrijft omtrent 1700, 
dat het in kruisvorm gebouwde hospitaal plaats biedt aan meer dan 1000 personen 
en omgeven is door een tuin, waarin ook geneeskruiden worden gekweekt. Op deze 
plaats hebben dus de eerste pharmaceuten in de kolonie gewerkt en dit was nog 
het geval in 1802, want de Regeling van den Geneeskundigen Dienst aan de Kaap 
bepaalde, dat aan het Hospitaal worden aangesteld zoveel Eerste- en Tweede Chi
rurgijns of Apothekers als nodig zou worden geoordeeld. Op 17 December 1657 
verzocht de opperchirurgijn J a n V e t t e m a n te worden toegelaten als vrij 

' chirurgijn voor alle vrije luiden, hetgeen hem de volgende dag werd toegestaan. 
Omtrent de lotgevallen van de tuin worden wij ingelicht door een zojuist ver

schenen boekje van M i a C. K a r s t e n, waaraan wij ontlenen, dat apothe
ker H e n d r i k C l a u d i u s , die uit Indië in 1681 door Dr. C l e y e r naar 
de Kaap gezonden was en waarvan wij verder niets meer vernomen hadden (1), in 
1685 aan de Kaap werkzaam was met het verzamelen, drogen en beschrijven van. 
planten en dat zijn tekeningen waarschijnlijk nog in Kaapstad aanwezig zijn. V a n 
R i e b e e c k, die een goed kenner van land- en tuinbouw was en een boekje heeft 
geschreven « Hoveniers Almanak », heeft in 1654 aan de Kaap ontmoet de jonge 
G e o r g E b e r h a r d R u m p h , die later als R u m p h i u s grote bekend
heid zou genieten. 

Vermelden wij ten slotte nog, dat in het dagboek op 5 en 6 Januari 1654 wordt 
vermeld een gerechtelijke beoordeling van de opperchirurgijn van het schip 
« Vreede ». De opperchirurgijn van de Kaap stelde vast na visitatie, dat de klacht 
van het slordig omspringen met de medicijnkist ongegrond was, maar wel, dat te 
weinig zorg was besteed aan sommige zieken. 
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RESUMÉ 

A l'aide du journal, nommé « Dagverhaal », de Jan van R i e b e e c k , 
fondateur de la colonie du Cap de Bonne Espérance, l'auteur nous rappelle les cir
constances de cette fondation. Il attire l'attention des pharmaciens sur le fait que 
c'étaient des motifs hygiéniques (l'approvisionnement des vaisseaux de là V.O.C. 
— Compagnie des Indes Orientales — en légumes frais, c'est-à-dire avec des vita
mines) qui ont stimulé la fondation et qui pendant 10 années du gouvernement de 
Jan van Riebeeck ont contribué à la santé de plus de 50.000 membres 
d'équipage des vaisseaux de cette Compagnie. 

OVER HET ARTIKEL XIV VAN DE « ORDONNANTIEN ENDE STATUTEN DER 
STADT GHENDT GEORDONNEERT OP HET FEYT VAN DE MEDECIJNEN, 

VERBINDT DE DOCTOORS, APOTHECKERS ENDE CHIRURGIENS ». 
11 September 1663 (1) 

door Apoth. L. VANDEWIELE. 

« Art. XIV. Ende omme datter gheene suspicie en soude wesen van bedroch, soo 
en sullen de Apothekers niet vermoghen te maecken den Triakel, Mithridaet, de 
confection van Alckermes, van Hyacinten, Laudanum Opiatum, de species diamb. 
diamargariti frigidi, letitiae Galeni, ende dierghelycke andere costelicke composi
tion, ten zy dat jemant van de Docteuren van 't Collegié ofte ten pensioene deser 
Stede sal hebben ghevisiteert, de Ingrediënten separatelick ghedispenseert tot het 
componeren van de confectie, ende dat boven dien in de presentie van de Docteu
ren sullen ghestampt worden alle de Peerelen ende costelicke Ghesteenten, op de 
Jboefe van zes guldens, soo dickmaels sy in faulte sullen blyven van 't selve t' onder
houden. » 

Op 18 October 1664 werd een aanvullend reglement uitgevaardigd. Het art. XXX 
luidt als volgt : « Synde by den vierthienden Article van de voorgaende Ordonnantie 
van den 15. September 1663 ghestatuëeert dat de Apotecarissen niet en vermogen 
te maecken den Triakel, Mithridaet, de confectiën van Alkermes, van Hyacinten, 
Laudanum Opiatum; de species diambre, diamargariti frigidi, letitiae Galeni, ende 
dierghelycke andere, ten zy dat iemandt van de Docteuren van 't Collegié sal hebben 
ghevisiteert de ingrediënten separatelick ghedestineert tot het componeren van de 
selve confectiën, dies is d'intentie dat den Docteur doende de selve visitatie aen den 
Apotecaris onder syn handschrift, sal gheven een testimonium van den dag ende 
jaer dat de selve compositiën syn ghemaeckt, ende by hem ghevisiteert, welck testi
monium den selven Apotecaris (soo wanneer synen Winckel volgens het thiende 
Article van de voorgaende Ordonnantie sal worden ghevisiteert) aen de selve Visi-

(1) De tekst werd opgenomen zoals hi j voorkomt in het « Tweede Deel van den Zesden Plac-
caert-Boek van Vlaenderen. Rubrica V I I , p. 1 136. 
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