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OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS DER PHARMACIE IN 
NEDERLANDS OOST-INDIË *) 

door 

P. H. BRANS 

T e r i n l e i d i n g : 
Deze studie dankt zijn ontstaan aan de omstandigheid, dat de samensteller van 

dit overzicht toevallig weer eens onder ogen kreeg het verzoek, in 1939 gericht 
tot de collegae in de buiten Europa gelegen delen van Nederland, door de 
toenmalige Commissie voor de Geschiedenis der Pharmacie. 

Dit werd gepubliceerd in het Pharmaceutisch Tijdschrift voor Nederlandsch-
Indië van 1 Januari 1939 en luidde aldus: 

Aan alle collegae in Nederlandsch-Indië. 
Bij de samenstelling van een nieuwe uitgave van Prof. W . S t o e d e r's Ge

schiedenis der Pharmacie in Nederland zou het van veel belang zijn, het werk te 
kunnen uitbreiden met een 'afzonderlijk onderdeel, betreffende de geschiedenis der 
Pharmacie in Nederlandsch Oost- en-West-Indië, zoo mogelijk aangevuld met 
uiteraard beknopte gegevens omtrent vroegere nederzettingen. 

In verband hiermede richten wij ons tot alle Collegae in Nederlansch-Iridië 
met het verzoek, den tweeden ondergeteèkende gegevens terzake te willen doen 
toekomen. Indien ieder Uwer zich eenige moeite wil getroosten, is het wellicht 

-mogelijk, dat bedoelde nieuwe uitgave wordt een nieuwe Geschiedenis der 
Pharmacie in Groot-Nederland, waaraan alle apothekers in Groot-Nederland 
hebben medegewerkt. " 

Hieronder volgen eenige aanwijzingen omtrent het verlangde materiaal, die 
^natuurlijk niet op volledigheid aanspraak kunnen maken. 

Hoe was de geneesmiddelenvoorziening in den eersten tijd van de vestiging 
der Nederlanders op Java en andere Nederzettingen7 

Hoe w"erd op de-schepen der O.I. en W . I . Compagnie in de behoefte aan 
artsenijen voorzien? 

Welke Pharmacopeën werden in Ned. Indië gebruikt? 
Is iets bekend omtrent oudere plaatselijke en algemeene apothekersvereentgir.qen, 

pharmaceutische leesgezelschappen, pharmaceutische genootschappen enz. aldaar ' 
Wanneer werd de eerste verordening op apotheken en op het verkeer met 

vergiften uitgevaardigd? 
Zijn er nog andere verordeningen op dit gebied bekend-' 
Aan welke eischen moesten apothekers voldoen, om zich in Ned. Indië (Batavia 

of ook elders) als zoodanig te mogen vestigen? ' 
Welke geneeskruidtuinen werden door Europeanen aangelegd? 
Omstreeks 1800 werden de plaatselijke regelingen voor de examina ingesteld, 

later provinciaal en voor geheel Nederland. Werden in of kort na dien tijd in 
Ned. Indië 'ook bijzondere eischen, betreffende diploma's of bekwaamheden aan 
de zich vestigende apothekers gesteld? Hoe was dit in vroegeren en lateren tijd? 
' Is er ook iets bekend omtrent de Pharmacie tijdens het bewind der Engeischen7 

Werden na het Engelsch bewind spoedig maatregelen door het Nederlandsch 
gezag getroffen? 

Wanneer werd het medicinaal gewicht in Indië ingevoerd7 

Wanneer werden de apothekers verplicht, het door het decimaal gewicht te 
vervangen? 

. *) Publicatie No. 2 van de Commissie voor de Geschiedenis van de Pharmacie. 
• Naar dit gedeelte werd bewerkt de door samensteller op 3 Maart 1951 

te Gent voor de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux (Cercle 
Benelux d'Histoire de la Pharmacie) gehouden voordracht' 

De Geneesmiddelenvoorziening bij de Oost-Indische Compagnie. 
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Wanneer werd het ijkwezen ingesteld en wanneer werden de apothekers ver
plicht hun gewichten te doen ijken? 

Hoe waren de apotheken in Ned. Indië oudtijds ingericht' Week deze inrich
ting in het algemeen veel af van die in Nederland' Zijn wellicht bijzonderheden 
bekend omtrent den verkoop van andere dan pharmaceutische artikelen in 
apotheken (petroleumlampen, snuisterijen, spuitwater, wijnen e.d.). 

Vestigden zich in Indië, na de instelling in Nederland van het examen voor 
drogist op 31 Mei 1818, gediplomeerde drogisten? • 

O p 6 Januari 1823 werd ingesteld een reglement ..Omtrent de inrichting van 
scholen ter aankweeking van heelmeesters en vroedvrouwen", waar ook artsenij-
mengkunde onderwezen werd (Klinische scholen). Is iets bekend omtrent de 
toelating en vestiging in Indië van apothekers, afkomstig van deze klinische 
scholen? 

Werden de Geneeskundige Wetten van T h o r b e c k e (1865) in Indië over
genomen en doorgevoerd' 

Is er eenigszins nauwkeurig, ook voor vroegere tijden, bekend, hoeveel burger-
goiivernements-, ziekenhuis- en militaire apothekers zich jaarlijks in Indië ves
tigden? 

Wanneer werd het Algemeen Magazijn van Geneesmiddelen en het Militair 
Scheikundig Laboratorium opgericht? 

Wanneer werden bij den Dienst der Volksgezondheid apothekers tewerkgesteld' 
W a t is bekend van toonaangevende pharmaceuten, welke in of ten behoeve 

van Ned. Indië op pharmaceutische terrein een rol hebben gespeeld? 
Welke apothekers deden op ander dan phaTmaceutisch gebied belangrijk werk 

(maatschappelijk, wetenschappelijk)? Bestaan er ook openbare en particuliere 
historische verzamelingen op pharmaceutisch gebied in Ned. Indië? 

Elke mededeeling, hoe klein en schijnbaar onbelangrijk ook, zal met groote 
belangstelling woTden tegemoet gezien. Afbeeldingen, foto's en portretten enz. 
uit vroeger en later tijd zullen zeer welkom zijn. 

Voor het bijeenbrengen van zooveel mogelijk gegevens is de algeheele belang
stelling en medewerking van alle collegae noodig. 

' Historische Commissie der N.M.P. 

H k . C o h e n . 
H. J. v a n G i f f e n . Vondelstraat 9, Amsterdam-W. 
P. v a n d e r W i e 1 e n. 

Ongetwijfeld zullen alle Collegae een verschijnen van een nieuwe uitgave van 
het bekende werk van Professor W . S t o e d « r met belangsteling tegemoet zien: 
dat ook aan de geschiedenis der Pharmacie in Nederlandsch Oost- en West-ïndië 
een plaats zal worden ingeruimd is zeker toe te juichen. 

De historici onder ons wacht een prettige, zij het moeilijke taak. Deze tot 
genoegen van de Historische Commissie der N.M.P. te volbrengen moet ons 
aller doel zijn. <r-

De Redactie 

Voor West-Indië is op de oproep gereageerd door Mej. E. A. C. L a s h l e y . 
die in het Pharmaceutisch Weekblad 1940 (No. 46 en 47) publiceerde: „Gege
vens, betreffende de Geschiedenis der Pharmacie in Suriname." \ 

Voor Nederlands-Indië werd, voor zover ik kon nagaan, niet gereageerd op 
de oproep van de Commissie en toen mij gebleken was! dat" er ook hier te lande 
voldoende gegevens over de pharmacie in Nederlands-Indië bekend waren, maar 
niet te samen gebundeld, werd besloten die gegevens in het overzicht, dat thans 
voor U ligt, bijeen te brengen. 

De gegevens zijn dikwijls ontleend aan niet strikt pharmaceutische bronnen. 
Samensteller ontveinst zich niet, dat hij gegevens, die voor dit onderwerp van 
belang zijn, uit onbekendheid niet heeft vérmeid en hij is zich dan ook bewust 
aan de door de Commissie gestelde opgaaf maar zeer ten dele te hebben voldaan.» 
Doel van deze publicatie is daarom niet slechts het geven van een-overzicht 
van hetgeen tot dusver hem ter kennis kwam, maar evenzeer een verzoek tot aan
vulling van hetgeen ontbreekt, om zo te komen tot een volledige geschiedenis 
van de pharmacie in Nederlands Oost-Indië, opdat bij de heruitgave van de 
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„Geschiedenis van de Pharmacie in Nederland" ook de geschiedkundige gegevens 
van de tegenwoordige en voormalige gebiedsdelen buiten Nederland een plaats 
kunnen vinden. 

Voor de medewerking en de welwillend verstrekte inlichtingen, die hem werden 
gegeven, zegt samensteller bij deze hartelijke dank. 

TIJDPERK VAN DE VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE 
(1602—1800). 

De gebeurtenissen van de laatste dagen van December 1949 
betekenden het einde van Nederlands-Indië en bijna even scherp 
als „de datum van de souvereiniteitsoverdracht het tijdperk van het 
Nederlands bestuur in Indië afsluit, is ook het begin aan te wijzen, 
n.1. de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
(V.O.C.) op 20 Maart 1602. 

Zoals bekend is, bleef nadat V a s c o d a G a m a als eerste de 
zuidpunt van Afrika had omgezeild en in 1498 te Calicoet in Voor-
Indië landde, de vaart op Indië de volgende honderd jaar bijna uit
sluitend in handen van 'de Portugezen. De maatregelen der Portu
gese regering droegen vooral daartoe bij. 'De goederen, die haar 
schepen uit de stapelplaats Goa in Indië vervoerden naar Lissabon, 
mochten door de Portugezen niet verder in Europa vervoerd wor
den en deze Europese vrachtvaart stond uitsluitend open voor 
schepen van vreemde naties. Onze voorvaderen, van oudsher de 
beurtschippers van Europa, die zich voornamelijk met de vaart op 
de Oostzee en de kustvaart bezig hielden, hadden aan dit vervoer 
van de Indische producten vanuit Lissabon naar andere Europese 
havens een aanzienlijk aandeel. De privilegiën, die de Portugese 
koning hen verleende en de bezwaren ,en gevaren verbonden aan 
de reis naar het onbekende verre Oosten, waren oorzaak, dat zij 
volstonden met de positie van tussenhandelaren in plaats van de 
goederen in het land van oorsprong zelf te gaan halen. Aan de 
Lissabonse vrachtvaart kwam een einde toen in 1580 Portugal 
kwam te staan onder, het bewind van Spanje, waarmede de Neder
landen in oorlog waren en hiermede kwam de noodzaak om recht
streeks op Indië te gaan varen duidelijk en dwingend naar voren. 
Daarnaast bracht de val van Antwerpen in 1585 veel koopmans
huizen, die zich met de handel van Indische producten bezig hiel
den, ertoe hun zetel te verplaatsen naar Zeeland en Holland en 
met hen kwamen de benodigde geldmiddelen voor de vaart op 
Indië beschikbaar. De kosten voor het uitrusten van een expeditie 
naar Indië gingen de krachten van de individuele reders te boven 
en toen bleek, dat de Staten van Holland en Zeeland op den duur 
niet bereid waren de zaak te financieren, was samenwerking tus
sen de groepen van reders en handelaren, in plaats van naijver en 
concurrentie, de enige mogelijkheid daartoe. Naast de gelden had 
ook de kennis ontbroken. Ondernemende jonge Nederlanders, dié 
op de kantoren en schepen der Portugezen hadden dienst gedaan, ' 
waren weliswaar in staat waardevolle inlichtingen te verstrekken, 
maar de ervaring van een tocht naar de tropen misten de Hollandse 
zeelieden. 
Toen dan ook de omstandigheden in het einde der 16e eeuw daar-



4 

toe dwongen, besloot men een expeditie uit te rusten om de route 
te gaan verkennen. Dat men in eerste instantie dacht aan een weg 
om de Noordkaap heen, was een gevolg van de overweging, dat 
men op die route van de kapers en de Spaanse vloot aanzienlijk 
minder last zou ondervinden dan op de zuidelijke route om Afrika. 
Toen men na mislukking op de noordelijke weg toch de zuidelijke 
koos, was de kracht van de Spaanse vloot door gevoelige neder
lagen inmiddels aanzienlijk ingeboet. 

In de jaren 1595—1597 gmg de eerste expeditie naar Indië 
onder C o r n e l i s H o u t m a n , de tweede onder J a c o b v a n 
H e e m s k e r c k tussen 1598 en 1600. Het is de verdienste van 
V a n O l d e n b a r n e v e l t te hebben ingezien, dat voor 'het 
bereiken van de beste resultaten niet alleen de moordende naijver 
tussen de verschillende groepen van reders en kooplieden en tussen 
provinciën en steden in het moederland in samenwerking moest 
worden omgezet, maar dat ook in Indië, tot nut van alle betrok
kenen, de eenheid moest worden bewaard, om te voorkomen, dat 
door intriges en concurrentie de prijzen op de markten zouden 
afbrokkelen. De oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Com
pagnie was echter niet alleen een besluit tot samenwerking van de 
mededingers, maar kreeg door het Octrooi, dat de Staten Generaal 
aan de V.O.C, verleenden, een veel wijdere strekking. Niet slechts 
bepaalde het Octrooi in artikel 34, dat geen Nederlanders buiten 
de Compagnie om, met schepen zouden mogen varen beoosten 
Kaap de Goede Hoop of door de Straat van Magelhaens en gaf 
artikel 35 de Compagnie het recht om met Indische Vorsten en 
Potentaten zelfstantig contracten te maken, maar daarnaast voor
zag het Octrooi het bezit van gebied door de Compagnie en ver„-
gunde daartoe de V.O.C, geheel onbeperkt de toepassing van mid
delen tot beveiliging en bescherming van de vestigingen door 
forten, leger en vloot. Verder omvatte het Octrooi een eigen recht
spraak en bestuur door de V.O.C, in de Oost-Indische bezittingen. 

De Portugese schepen waren op hun eerste reizen niet voorzien 
van geneeskundige hulp aan boord, later schijnt dit wel het geval 
te zijn geweest. In hoever hiervan invloed op de artsenijbereidkunst 
van de Indische Archipel is uitgegaan, is niet steeds met zekerheid 
vast te stellen. De Engelsen, o.a. D r a k e en C a v e n d i s h , die 
ook de Archipel aandeden, lieten evenmin op dit gebied duidelijke 
sporen na. In het journaal van de eerste Hollandse expeditie 
(1595—1597) van de hand van de adelborst F r a n k v a n d e r 
D o e s lezen wij verhalen over zieken aan boord en de namen van 
2 scheepschirurgijns. Bij de tweede tocht (1598—1600) vond in 
Juli 1599 een kleine vestiging op Banda plaats, waar een 25-tal 
schepelingen achterbleef om daar handel te drijven. Onder hen 
was de chirurgijn J a c o b W a t e r m a n. Indien deze zich, zoals 
zonder twijfel het geval zal zijn geweest, ook met de uitgifte van 
geneesmiddelen zal hebben bezig gehouden, is dit dus de eerste 
apotheekhoudende op Indische bodem geweest. Evenmin als het 
journaal van de eerste tocht, geeft het relaas van de tweede tocht 
en van de kleine vestiging verder enig punt van pharmaceutisch 
belang. 
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De oprichting van de Compagnie bracht systeem in de genees
kundige verzorging en in de- mededelingen daaromtrent. De vol 
bemande schepen met vopral aan de tropen slecht aangepaste 
hygiënische verzorging maakten de taak van de scheepschirurgijn 
geen lichte met daarbij de kans op veel ongevallen, die op de zeil
schepen vooral bij zwaar weer niet zeldzaam waren, zodat de be
moeienis van de Compagnie niet overbodig was te noemen. 

De V.O.C, bestond uit vijf Kamers, de twee grote: Amsterdam 
en Middelburg en de drie kleine: Rotterdam, Delft en Hoorn samen 
met Enkhuizen. De Kamers, gevo'rmd door een aantal Bewind
hebbers,, hielden haar eigen vergaderingen met haar eigen Resolu-
tiën (notulen). Iedere Kamer bezat haar eigen personeel, eigen 
fondsen, eigen schepen, kenmerk van de rederijen, die zich hadden 
samengevoegd in de V.O.C. Uit de Kamers werden verkozen de 
Heeren Zeventien, 17 Bewindhebbers, die samen het eigenlijke 
bestuur van de Compagnie vormden. Zij vergaderden twee keer 
per jaar en soms duurde elke vergadering meer dan een maand. 
Het Comité van 'de Heeren XVII en de gemeenschap van winst 
en verlies verenigde de Kamers. 

Van de resolutiën van de Kamers Rotterdam, Delft en Hooxn-
Enkhuizen is niet veel bewaard gebleven en datgene is van weinig 
pharmaceutisch belang. Blijven de resolutiën van de Kamers Am
sterdam en Middelburg en die van de Heeren XVII. 

De Amsterdamse Kamer benoemt op 1 Juni 1617 J a n T h e u -
n'i s z tot apotheker bij de Compagnie te Amsterdam als opvolger 
van J a n A d r i a e n s z , die wegens ,,droncken drmcken ende 
andere misbruycken, werdt verstaen, dat hij de Compagnie ondien
stig is". Regelmatig treft men daarna in de resolutiën aan aanteke
ningen over en namen van de apothekers, die ,de Amsterdamse 
Kamer in dienst had voor het vullen en bijhouden van de medicijn-
kisten der scheepschirurgijns. 

Een der instructies, die de Kamer vaststelde op 13 Juli 1611, 
luidde aldus: 

„d'Apothecaris in de Camer* van Amsterdam en die daar syn wrackel heeft 
moet prepareren en bereyden alle de medicamenten, dewelcke m Indien nod gh 
syn, niet alleen van Batavia, maar ocfek van Ceylon ende Caep de Goede Hoop, 
alsoo de besorghing vandien de gem. Camer van den beginne van de Compagnie 
af is opgeleyt geweest. Die van gelycken tocstelt en voorsiet alle de piedicament-
kisten voor de schepen, die van de geseyde Camer jaarlycx na Oost-Indien 
afgaan, volgens de lysten daarvan synde, bij de vergadennge van de Seventiene 
gearrestcert. Soo oock vande kruysende schepen, voor sooveel _die ter geseyde 
Camer werden geequippeert, om te gaan tot ontmoetinge van de jaarlycxse, 
retourschepen daarvandaan. Volgens de oude ordre en soo als hy in vorige tyden 
is aangenomen geweest, moet hy daegelykcx van 's morgens tot de middagh en 

c voort nade middagh tot 's avonts toe op het Oost-indisch huys syn en blyven 
tot het gereet maecken van alle de voorsch. medicamenten en dat ten genoegen 
van den doctor van de Compagnie; oock heeft hij borge voor syn getrouwigkeyt 
moeten stellen " 

BéHalve met de verzorging van de medicijnkisten had de apotheker 
van de Kamer te Amsterdam ook te maken met inkomende genees
middelen uit de Oost. Naast specerijen kocht de Compagnie be
langrijke hoeveelheden benzoë, aloë, hars, kamfer enz., zoals blijkt 
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uit een opdracht tot aankoop van de navolgende producten, die de 
Compagnie in 1617 gaf aan de vertegenwoordigers in Indië: 

lignum aloë 6.000 pond van de, beste soorten 
camphora van Bornéo 6.000 pond 
ladicx china 30.000 pond dogh moet vers en ongesteken zijn 
benjouin 20.000 pond van de beste die men krijgen kan 
muscus geen 
sanguis draconis geen tot nader order 
lignum fistula 3.000 pond 
spiconardi 5.000 onzen 
cubeba een goede parthye 
boracx of antinckuel 5.000 pond 

De aanstelling van een apotheker voor het verzorgen van de 
scheepsmedicijnkisten zullen wij moeten zien als een poging van de 
Compagnie om de schade en verzuimen door sterfte en ziekte onder 
haar ondergeschikten zoveel mogelijk te beperken, maar daarnaast 
is toch een voor die dagen zo uitgebreide medische en pharmaceu-
tische dienst, te beschouwen als een uitvloeisel van het reeds in het 
midden van de 16e eeuw bij de overheid ontwaakte gevoel van ver
antwoordelijkheid voor de gezondheid der burgers, dat zich o.a.-
uitte in de vaststelling van pharmacopeeën met min of meer bin
dende voorschriften ( U r d a n g ) . Zo kreeg dan ook in 1636 Am
sterdam een eigen pharmacopée door N i c o l a a s T u l p samen
gesteld aan de hand van de pharmacopée van Augsburg van 1622 
en die van Londen en van Keulen, beiden van 1627. 

Toonde zich de zorg voor de gezondheid bij de Amsterdamse Ka
mer meer door officiële maatregelen, wil men S c h o u t e geloven, 
dan werden de voorschriften en bepalingen van de Kamer van Mid
delburg ingegeven door een zekere vaderlijke zorg voor de schepe
lingen. De opkomende reders en kooplieden in die Kamer verenigd, 
waren in hun doen eenvoudige mensen, die al het grote en kleine 
werk zelf deden en daarvan dan ook braaf aantekening hielden, ook 
van het aannemen -van geneeskundigen voor hun schepen. 

De resolutiën van de Middelburgse Kamer geven aldus een beeld 
van de omvang en ten dele van de aard van de medische verzorging 
op de schepen van die Kamer. In het tijdsverloop van 1602 tot 1632, 
waaraan 5 jaar echter in de boeken ontbreken, dus ongeveer over 
de eerste 25 jaar, nam de Kamer aan 114 chirurgijns en 3 doctoren. 
Van de chirurgijns waren er 76 Noord-Nederlanders, waaronder 
46 Zeeuwen, 5 Zuid-Nederlanders, 18 Duitsers, 4 Engelsen, 
3 Fransen, 1 Noor en 7 van onzekere of onbekende nationaliteit. 
Twee van de doctoren waren Zeeuwen en één was een Fransman. 
Bij de andere Kamers bestonden ongeveer gelijksoortige verhou
dingen, hetgeen Qok blijkt uit de resolutiën van Gouverneurs 
Generaal en Raden in Indië, die vooral in de eerste veertig jaren" 
geregeld de namen van de aangekomen geneeskundigen vermeld
den en dikwijls ook waar deze werden geplaatst. 

Deze geneesheren werden sedert 1610 vanwege de Kamer' van 
Middelburg aan een examen onderworpen, hetgeen vooral voor de 
chirurgijns uit het buitenland wenselijk bleek. Daartoe nam de 
Kamer twee doctoren en twee chirurgijns in vaste dienst, die het 
examen moesten afnemen ten overstaan,van enkele Bewindhebbers. 



7 

In 1606 vindt men aangetekend, dat de Bewindhebbers J a c o b 
B o r e e l en E v e r â r d t B e c k e r werden gecommitteerd 
„omme te spreken met de medecijns en de shirurgins te stofferen de 
kisten met de medicamenten". Deze medicijnkisten en de z.g. lap-
of zalf-kisten gingen, zoals wij zullen zien, de V.O.C, zeer aan het 
hart en van het begin tot-het einde is een geregelde controle op de 
goede voorziening' dezer kisten uitgeoefend, te meer begrijpelijk zo 
lang de behandeling der zieken met medicamenten een grotere 
plaats innam dan het gebruik van middelen of hygiënische maat
regelen ter voorkoming van ziekten en grote sterfte. 
Toch werden deze maatregelen voor de V.O.C, practisch onont
beerlijk, toen de gezondheidstoestand in haar voornaamste Indische 
vestiging aanzienlijk slechter werd, zoals wij later zullen zien, maar 
ook omdat, zodra een reis naar de tropen niet meer het karakter had 
van een kansspel met de dood, gemakkelijker en beter personeel 
te krijgen zou xî n in plaats van de vele avonturiers, die nu de ge
lederen van de dienaren der Compagnie moesten aanvullen met alle 
nadelige qevolgen voor de moraliteit van het personeel in dienst 
der V.O.C. De handhaving van het monopolie der V.O.C, bracht 
mede, dat met dikwijls niets ontziende gestrengheid werd opge
treden tegen tedere poging van de ondergeschikten van de V.O.C. 
om iets te eigen bate of tot eigen genoegen uit Indië mee te nemen. 
W a a r anderzijds de Compagnie van haar dienaren het menselijke 
mogelijke en vaak het onmogelijke verlangde: werken voor een be
scheiden loon in verre vreemde landen tussen rijkdommen, die niet 
hen,, maar de lastgevers rustig in het vaderland gezeten^ouden ten 
goede komen en dat alles onder een tropisch klimaat met de dreiging 
van vreselijke ziekten en meedogeloze dood, dan is het duidelijk, 
dat alleen de geestelijk en lichamelijk sterken die opdracht zouden 
kunnen vervullen. Zo gezien betekende de zorg van de Compagnie 
voor de gezondheid harer dienaren een welbegrepen eigenbelang, 
dat fraai paste bij- de ontwakende overheidszorg in die dagen. 
Dat de sterfte aan boord van de schepen niet gering was, is be
grijpelijk, gezien de onmogelijkheid op de zeilschepen tijdens de 
lange duur der overtocht de zieken een behoorlijke verzorging te 
geven en de moeilijkheid de zieken goed te isoleren bij het optreden 
van besmettelijke ziekten. Op 15 schepen, uitgevaren tuss.en 1625 
en 1631, varieerde de sterfte van 2J^% tot 30%, gemiddeld 15%. 
op 26 schepen tussen 1640 en 1647 gemiddeld 8%. Het laat zich wel 
begrijpen, dat de taak van de scheepschirurgijn aan boord geen 
sinecure was. Meestal werd die taak vervuld door chirurgijns be
stemd voor de Indische vestigingen, tijdens hun overtocht naar de 
Oost en de repatriërenden op de terugweg. Voor de vloot gaf de 
Compagnie in 1602, dus het jaar van de oprichting, reeds de vol
gende instructie: 

Memorie voor die Appoteckers ende chirurgins die in het jaer 1602 op de 
vloote naer Oost Indien vaeren sullen. 

Dat sy meebrenghen tusschen pampier geleyt, taexkens met heur bladeren 
en vruchten en bloemen waert mogelyck van Muscaten nooten beyde soorten 
mannekens en wyfkens. 
Swarte peper, witte peper, langhe peper. 



8 

Betel. 
Cubeben. 
Mangas, mangestams, en diergel. boomen. 

Van een soorte catoen dat by Bantam wast met taexkens en bladeren en te 
vraegen hoedat Sy daer noemen. 

Item taexkens van alle aere soorten van boomen die vremd syn en daer wassen, 
met blaeren en vruchten, soo mogelyck was de fatsoen van de boom gheteeken, 
ofte sy groot ofte cleyn syn, inde winter groen bleyven ofte niet Oock haer 
naeme op haer maniere en waertoe syt gebruyeken. Daer alle eerste dingen moe
ten weten om wel te connen beschryven. 

Men vind oock in zee sommich gewas gelyckelyck boomkens van diversche 
soorten en couleuren die vremd om te sien syn, die waeren oock goet met ge
bracht. 

Daer wassen oock veele meer boomen en vruchten die dienen mee gebracht 
te werden, alsmen den naam wist en waertoe sy goet syn". 

Deze enigszins wetenschappelijke opdracht moge ons niet de 
ogen doen sluiten voor de plaats, die de chirurgijn, dus de scheeps-
apotheker (want hij was belast met de uitgifte van geneesmiddelen 
aan boord) toen te midden van het scheepsvolk innam en dat toch 
eerst een 25 jaar later de scheepschirurgijn een plaats kreeg in de 
kajuit van de scheepsofficieren, die hun maaltijden genoten afge
scheiden van het lagere scheepsvolk. Ook werden zij gestraft zoals 
voor de matrozen gebruikelijk was en in het algemeen had de 
schipper weinig egards voor hen. In 1610 werd de barbier 
A n t h o n y O t t e n , die een pot met Radix Chinae, de wortel van 
een Smilax-soort, die. tegen beri-beri werd gebruikt, had te weken 
gezet voor het maken van een afkooksel en waarbij wat vloeistof 
uit de pot was gelopen door'het slingeren van het schip, door de 
vertoornde schipper, geërgerd over het bevuilen van het vaartuig, 
gestraft door het zonder proces over boord te smijten van pot met 
inhoud tot ongerief van de zieken. 

Hun kennis schijnen de scheepsdokters te hebben opgefrist aan 
de hand van het „Chirurgijns of Heelmeesters ' Reysboeck" van 
J o h a n a e s V e r b r u g g e , een in 1653 in het Middelburgse 
Gilde opgenomen chirurgijn. Het boekje behandelt in het kort de 
z.g. scheepsziekten, maar uitvoerig de te gebruiken geneesmiddelen 
en de bereiding ervan. Het eerste deel draagt tot titel: I Van de 
S C h C C P S ^ r n e d i C S m e n t Q £ ^\^ir^ti^ntir^€y ro -we-k jc . f r o r i h ^ ^ t\\TC>t>At> H o o i ; 

II Van de gemeene scheeps-kost. Het boekje beleefde zijn derde 
druk in 1675 en de vierde verscheen reeds in 1677, zodat het blijk
baar zeer gezocht was. Verder verscheen het eerste deel van het 
boekje ook als aanhangsel van werken van andere schrijvers van 
die tijd, b.v. C o r n . H e r l s „Examen der chirurgie", verschenen 
in 1680 te Amsterdam, dat in de titel vermeldt: Hier is noch byge-
voecht „Chirurgyns scheepskist" door }. V e r b r u g g e . Dit was 
ook het geval bij een herdruk uit 1703. 

Van de hand van J o h . V e r b r u g g e verscheen in 1687 te 
Amsterdam nog het boekje getiteld: „Examen van land- en zee-
chirurgie, handelende van alle de voornaemste hooftstucken die 
de . . . chirurgie aengaen. Als ook de land- en scheepskist, met de 
kraghten der medicamenten van dien". Het beleefde een zesde druk 
in 1714. 
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Op de schepen en vestigingen waren verder in gebruik het door 
C. B a 11 u m vertaalde, in 1589 voor het eerst en in 1627 in zevende 
druk verschenen boek van C h r. W i r t s u n g : ,,Medicijn-boec 
daer inne alle uitwendighe, ende inwendighe parthyen des men-
schen lichaems, met alle hare sieckten ende gebreken, van de hoofde 
af, tot de voeten toe, begrepen zijn, ende daer inne oock geleert 
wort, hoe datmen alle de selue . . . cureren sal" en een eveneens 
door C. B a t t u m ( B a t t u s ) in 1592 gemaakte vertaling van: 
„De chirurgie ende alle de opera, ofte werken van Ambr. Paré". 
In 1655 verscheen nog een herdruk hiervan. In 1656 verscheen te 
Rotterdam, verzorgd door N i c . v a n A s s e n d e l f t een ver
taling uit het Latijn van G u i l h . F a b r i c i u s H i l d a n u s : 
..Aanmerkingen, rakende de genees- ende heelkonst", dat evenals 
het in 1721 door J a n K o u w e n b e r g uitgegeven: „Zeechirurgie 
of matroosen troost in zeer veel gebreken, den zeeman overkomen
de", in derde druk in 1733 vermeerderd met „De medicyn-kist van 
Batavia", door de Compagnies-chirurgijns is gebruikt. 

In Indië verscheen in 1679 te Batavia van de hand van H e r -
m a n u s N i c o l a a s G r i m : „Compendium medico-chimicum, 
seu accurata medendi methodus". G r i m , ook wel G r i m m ge
noemd, was tussen 1678 en 1681 chirurgijn in Indië. Over zijn door 
v o n R o m e r genoemd boek „Pharmacopoea indica" in 1684 te 
Augsburg verschenen, heb ik geen nadere gegevens kunnen vinden. 

Onder de z.g. scheepsziekten nam vooral de scheurbuik een 
belangrijke plaats in en verschillende symptomen van vitamine 
C-tekort werden toen al beschreven: spoedige vermoeidheid, ver-v 

dwijnende eetlust, ontstoken tandvlees enz. Behalve door laxeren 
en aderlaten werd de ziekte bestreden door toediening van vers 
vlees en verse vruchten op de verversingsplaatsen Kaap de Goede 
Hoop en Ceylon. Onze voorvaderen hadden deze therapie van de 
Portugezen geleerd en zo werd door de Scheepsraad van de vloot, 
die in 1602 onder W y b r a n d t v a n W a r w y c k in Indië was, 
bevolen lemoensap aan de schepelingen te verstrekken en naderhand-
kocht de V.O.C, de lemoenen bij tienduizenden. Ook de aanleg 
van groententuinen aan de Kaap de Goede Hoop moest de voor
ziening met verse groenten bevorderen. Het „groene aangroeisel" 
van de schepen, het „gramen marinum", werd als vitaminébron. 
aanbevolen. D r . C. J. d e F a m a r s, doctor van de Compagnie bij 
de Kamer van Amsterdam, geeft in 1768 het volgende „praeserva-
tief" tegen scorbut: 2 Oneen Kina op 4 pinten water verkookt tot 
? pinten, waarbij te voegen: spir. vitrioli dulcis 9 th 50. Hiervan 
's morgens en 's avonds een glaasje. 

In 1774 geeft W . M a y een voorschrift bevattende: 

Rad. gentian., Herb. ruthae, 
Rad. contra yervae, Flor. rosar. rubr., 
Cort. peruvian., Gummi myrrhae 
Cort. aurant., ' Herb. absinthi, 

Dit werd gekneusd en getrokken op 4 ankers madera of genever 
en hiervan 1 anker vermengd met 2 ankers madera of genever. 
Hiervan 's morgens en 's middags 2 oneen. 
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In een nieuwe instructie van de Heeren XVII gegeven 4 Januari 
1794 wordt gewezen op het gebruik te maken van geneesmiddelen, 
in de medicijnkist aanwezig, bij dysenterie en scheurbuik, nadat in 
1695 en 1739 de Kamer Middelburg al een dergelijke instructie had 
gegeven. 

In 1676 werd toegestaan het ruimer meegeven van Kina op jene
ver, eveneens als prophylacticum bedoeld. 

P a d t b r u g g e een geneesheer, die als opperkoopman der Com
pagnie in 1670 naar Indië terugvoer, vond in het optreden van 
hevige koortsen onder de bemanning van de „Spaerendam" aan
leiding zich bezig te houden met het voorkomen van bederf der 
voedingsmiddelen aan boord. Deze zouden volgens hem afgesloten 
van de lucht moeten worden bewaard en hij bracht dit in de praktiik 
door kaas bij bewaren met vet te besmeren of wat nog beter was 
in olie te dompelen, waardoor tevens voorkomen werd, dat de 
vliegen de kaas als voedingsbodem voor hun larven gebruikten. De 
scheepstuintjes van P a d t b r u g g e leverden o.a. verse „miere-
dickwortel". Ondanks tegenstand aan boord zette hij zijn wil door 
om stokvis in plaats van in zoet water in zout water te laten weken 
waardoor niet alleen de vis blanker en de smaak beter was, maar 
men spaarde meteen zoet water, dat op primitieve wijze moes.t wor
den gedestilleerd. 

Voor het bereiden van het gedestilleerde drinkwater, waarvan 
zojuist sprake was, had in 1624 de Amsterdamse medicus A e g i-
d i u s S n o e k aan de Heeren Zeventien de constructie van een 
toestel aangeboden. Eerst langzamerhand (voor het eerst op het 
schip „Gouda") en niet overal, kwam het apparaat in qebruik op 
de schepen der V.O.C. De Amsterdamse Bewindhebber v a n 
C o 11 e m, die uit gegevens omtrent de sterfte op de schepen tuscen 
1691 en 1696 opmaakte, dat deze veel minder was op schepen voor
zien van een „waterwerk", ijverde krachtig voor de algemene in
voering van dit toestel. Dikwijls was het drinkwater, dat men van 
het vaste land aan boord had meegenomen, zo sterk verontreinigd, 
dat dit voor de schepelingen een gerede aanleiding was hun dorst 
te lessen met allerlei alcoholische dranken. Op de schepen met een 
destilleerapparaat had men een „Water-maker", die aantekening 
moest houden, wanneer men had gestookt, hoeveel vaam brandhout 
waren verbruikt en hoeveel kannen water verkregen. De tegenzin, 
die de schepelingen hielden tegen het kunstmatig verkreqen water 
en de bezwaren van de schippers teqen de grote ruimte, die de ke
tels met brandstofvoorraad innamen, waren oorzaak, dat na het 
overlijden van v a n C o l l e m de ketels steeds minder werden ge
bruikt. 

Als middel tegen scorbut besloot men voor elke 50 man mede 
te geven 1 anker of 32 mingelen vers gestampte en ingezouten lepel
bladen, waarvan telkens een gedeelte met het water moest worden 
overgehaald en dit 2 tot 3 maal per week aan de bemanning ver
strekt. 

In de resolutie van 11 December 1687 werd bepaald de medica
mentdozen voortaan te voorzien met middelen tegen de Venus-
ziekten en 16 Maart 1696 werd naar Indië geschreven, dat de lijst 
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van de medicamenten item victualie, tot voorkoming van ziekte en 
sterfte veranderd en vermeerderd was. 

Deze lijsten werden herhaaldelijk gewijzigd, zoals blijkt uit een 
resolutie van 1695 * ). 

„Alzoo naderhand werd voorgegeven dat de voors. medicament-kisten werden 
voorzien van verscheidene medicamenten die de chirurgijns of vele van hen niet 
gewoon waren te gebruiken, ook weinig te pas kwamen en buiten 'des in de 
warme landen komende haar kracht ten eenenmale verloren, en aan den anderen 
kant verscheiden noodige medicamenten en die van een zeer groot gebruik zijg 
uit de voors. kisten werden gelaten of op die lijsten niet^ stonden bekend, en 
waaruit voorkwam dat de chirurgijns, bij de kameren aangenomen, dezelfde door
gaans aanliepen om in plaats van deze en genesoorten van medicamenten andere 
te vragen hebben, nadat de voors. lijsten in de resp. kameren exactelijk was ge
ëxamineerd, mitsgaders bij den doktor medicinae, chirurgijn en apothecaris van 
de kamer Amsterdam was gerediveerd, de lijste zooals iedere kamer die had 
overgebracht en uit de discrepantiën in dezelve gevonden een lijste hadde ge
formeerd, is dezelve eindelijk gearresteerd om bij alle de kameren te worden 
opgevolgd. : 

Maar de voors. lijste namaals bij deze en gene wederom zijnde gecritiseerd, 
en gesustineerd dat daarvoor nogmaals een nader examen behoorde te gaan en 
die na eisch van zaken gedresseerd is dezelve eindelijk in December 1695 op een 
nieuw vastgesteld en de lijste van de medicamenten daar geinsereerd". 

De lijst dato 10 December 1695 vermeldt de hoeveelheden van 
elk geneesmiddel voor 50 man en verder voor 100, 150, 200, 250 
en 300 man * * ). 

Op de lijst kwamen voor: 
8 Emplastra (o.a. Diapalmae, Opodeldoch) 

10 Unguenta (o.a. Basilici, Althaeae compositi, Populei) 
10 Olea (o.a. Rosarum, Terebinthinae, Juniperi, Vitnoli, Caryophyllorum, Macis) 
3 Opiata in Massam Pilularum reducta (o.a. Laudani opiati) 
7 Laxativa (o.a. Extr. catholic, Pill. Ruffi, Fol. Sennae, Rhabarberi, Radix 

Jalappae) 
2 Mellita 
5 Aquae (o.a. Rosarum, Foeniculi, Succ. Limonum) 
1 Consera (Rob Sambuci) 
4 Radices (o.a. Chinae, Liquiritiae, Salsapanllae) 
8 Herbae (o.a. Althaeae, Rosmarini, Rutae, Salviac, Fungi) 
3 Flores (o.a. Stigmata Croci, Sambuci) 
8 Cortices, Fructus, Ligna en Semina (o.a. Cort. Granatorum, Tamarinde, Semen 

Anisi, Semen Lini) 
3 Pulveres (o.a. Cremor Tartari, Aluminis usti) 

14 Succi condensati, gummi en Resinae (o.a. Aloë, Elcmi, Kamfer, Myrrha, 
Succus liquiritiae, Opium crudum) 

14 Mineralia (o.a. Argenti vivi, Aluminis crudi, Cerussae, Minii, Vitrioli albi) 
6 Animalia eorumque Partes (o.a. Axungiae Porci, Oculorum cancri, Rasurae 

cornu cervi, Spermatis Ceti, Cantharidum) 
28 Chymicalia (o.a. Aqua forüs, Balsami Copayvae, Balsami Peruviani, Balsami 

terebintinati, Croci Martis, Mercurii sublimati, Mercurii dulcis, Spiritus Co-
chleariae, Spiritus Salis, Spiritus Vitrioli) 

Verder Gereedschappen als mortier en stamper, clysteerpijpen, tinnen maten, 
suppositorii Iepels enz. en een Handtboeck: C. B a t t u r a . 

Hiermede is bedoeld het door K a r e l B a t t u s , Stadsgeneesheer te Dordrecht 

*) H a v e r D r o e z e dateert deze aanhaling op Augustus 1676, ondanks 
het voorkomen van de datum 1695 in de tekst. 

**) Deze lijst, aanwezig in het Rijksarchief, wordt op verzoek van dé redactie, 
hier alleen in uittreksel opgenomen. W i l men zich een indruk vormen van hoe
veelheden op zo'n lijst genoemd, dan worde verwezen naar de door H a v e r 
D r o e z e in extenso gepubliceerde lijsten. 
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in 1595 uitgegeven. „Handboek der Chirurgie". 
Afzonderlijk werd vermeld: „Voor de salffdoos in Tessel te gebruycken" het 

volgende lijstje: 

Aqua divinae Fernelii. 
Pulveres adstringentes. 
Bovist. 
Empl. defensivi Vigonis. 
Diapalmae. 
Ungt. digestivi. 
Ungt. albi camphurati. 
Ungt. Diapompholigos. 
Extracti Cathohci. 
Diascordii Fracastorii. 
Antimonii diaphoretici. 
Aluminis usti. 
velletje rood leer. 
\l/2 laken. 

In de instructie van 16 December 1695: „Ordre en Instructie 
voor de chirurgyns op en met de schepe-i van de Compagnie en in 
haar dienst uyt dese landen vaerende na Oost-Indien" werden niet 
alleen uitvoerige voorschriften gegeven voor de behandeling en de 
reinheid der patiënten, maar werd de scheepschirurgijns ook de 
verplichting opgelegd tot het houden van ziekenjournalen en werd 
hen gewezen op hetgeen vermeld stond omtrent dosering en gebruik 
in de catalogus van de geneesmiddelen in de medicijnkisten. Lo
gisch vloeit hieruit voort de opgelegde verplichting om dadelijk 
na het aan boord komen de voorraad geneesmiddelen, pleisters, 
compressen, spalken enz. in orde te brengen. In het ziekenjournaal 
moest worden vermeld alles omtrent aard, duur en verloop der 
ziekte, ook welke geneesmiddelen waren gebruikt en met welk ge
volg. 

Van de na de instructie van 1695 gemaakte ziekenjournalen zijn 
er uit het tijdvak van 1696 t/m 1701 een 50-tal bewaard gebleven. 
Veel van hetgeen er in is vermeld betreft meest de medische taak 
van de scheepsgeneesheer en een enkele maal treft men naast alge
meenheden als zweetmiddelen en laxantia de namen van de ge
bruikte geneesmiddelen aan. Het journaal van C o r n e l i s 's G r a -
v e n m o e r aan boord van de „Donkervliet", in Mei 1697 naar 
Indië gevaren.vermeldt de toediening van laudanum als kalmerend 

„ ~ - , ~ ~ - v . u ^ w . * . . » g ^ i u . . . . * * „ ^ . u * . i > . * . . . u u * y v . o w . u u i . ^ y " ^ 

schip „De Dry Croonen", in September 1698 naar Indië vertrokken, 
werd „Roode loop als gemeene loop gepurgeerd met rhabarber, 
nadat de maagh en darmen syn gesuyvert het selve weerom soecken 
te stoppen met het geen wij gehadt hebben in onze kist, als lau
danum, opiatum, spiritus vini cum theriaca, electuarium ex rabarbaro 
tosto, tinctura opii, oleum ansi, cornu usti, mei album om tot een 
consistentie te maecken". W o u t e r d e C o e n , opperchirurgijn 
op de „Beverwyck", in December 1700 onder zeil gegaan, behan
deld eerst „een groote quantityt van zeesiecktens" met behulp van 
zweet- en braakmiddelen, een lijder aan angina met ader laten, 
klisteren, een gargarisma, suppositoria en een fomentatie en een 
matroos; die uit de grote ra viel met spermaceti en jopenbier. Urine-
retentie, een veel voorkomende kwaal, werd aan boord van de 
„Huys Overryp" behandeld met een drank: „ol. therabint. met 
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ol. Juniper en liq. tartan", alvorens behandeling met een cathéter 
werd toegepast. 

Het journaal van de opperchirurgijn J a n L o x e, uitgevaren op 
het schip „Zyon" op 12 Mei 1699, beschrijft zijn dagtaak als volgt: 
„Voor eerst 's morgens is ons eerste werek de medycamenten die 
inwendigh moeten gebruyckt worden te prepareren ende een ider 
in te geeve ende uyt te deele somtyts aan 40 à 50 ja 60 per-
soonen". Zijn klacht was, dat de medicijn-kisten te spoedig waren 
uitgeput en dikwijls al vóór de schepen de Kaap bereikten alles was 
opgebruikt. Deze klacht komt in het bestaan der Compagnie her
haaldelijk voor. 

Opperchirurgijn H e n d r i k d e M o o r , varende op het schip 
„De Unie" in 1669 naar Indië, liet aan de gezonde schepelingen om 
de andere dag een dosis Acetum Bezoardicum geven als voorbe
hoedmiddel tegen eventueel aan boord optredende besmettelijke 
ziekten. Begrijpelijk is dan zijn klacht, dat er van dit middel te 
weinig voorhanden was, terwijl zijn opmerking, dat er te veel lepel-
blaren waren, getuigt van de tegenzin, die bij het „watermaken" te 
gebruiken. De zieke schepelingen van d e M o o r, die waarschijnlijk 
vlektyphus hadden, werden, in plaats van met gebruikelijke pur-
gantia, behandeld met clysmata en suppositoria en kregen verder 
nog Pill. Diascordii, Theriacum en Laudanum opiatum. De voor
raad van deze geneesmiddelen was natuurlijk bij zoveel zieken 
eveneens ontoereikend. 

In 1767 schrijft R a d e r m a c h e r : „De medicijnkist is gevuld 
met sommige dingen die van weinig of geen nut zijn en heeft ,weinig 
noodige medicijnen, b.v. rhabarber is er 3% pond, cortex peruviani 
idem, daarvan ieder tenminste 15 pond diende te wezen." 

In de resolutie van de vergadering van Heeren Zeventien in Oc-
tober 1705 te Middelburg werden maatregelen beraamd om de 
sterfte onder de dienaren der V.O.C.- te doen verminderen, zich 
uitend in het opstellen van een lange lijst geneesmiddelen, die 
H a v e r - D r o e z e heeft opgenomen en die in hoofdzaak met die 
van 1695 overeenkomt. 

Het met deze lijst bereikte resultaat schijnt ook niet aan de ver
wachtingen te hebben beantwoord, althans in de vergadering van 
Heeren Zeventien van 22 Maart 1736 nam men het besluit de 
geneesmiddellijsten te herzien. Men ging daarbij niet over één 
nacht ijs, doch begon met aan alle Kamers te verzoeken, na over
leg met de bekwaamste geneeskundigen ter plaatse, zo spoedig 
mogelijk voorstellen in te dienen. In de volgende vergadering 
maakte men daarvan één eindvoorstel en Heeren XVII zonden dit 
ter beoordeling aan de Faculteit der Geneeskunde te Leiden. Het 
antwoord, ondertekend door niemand minder dan H e r m a n 
B o e r h a v e als decaan der Faculteit, luidde als volgt: 

Aan de WelEd. Agtbare Heeren de Bewindhebberen der Geoctroy-
eerde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. 

De Professoren nu uytmakende de Faculteyt der Médecine in haar Ed. Groot 
Mogende Universiteyt binnen de stad Leyden, ter voldoening aan het verzoek 
gedaan aan dezelve door U WelEd. Agtbare, hebben aandagtig geleezen en 
rypelyk overdagt den inhoud van alle de stucken gesonden aan hunlieden 
nopende eenige noodsakelyk geagte veranderinge in het toerusten der inwendige 
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en uytterlyke geneesmiddeleA ten behoeve der geene die de schepen van de Ed. 
Compagnie bevaaren, als oc>k omtrend dat het gunt de faculteyt dienstig mogte 
oordeelen in dat geval. 

Sy hebben yder int bysofider, daar na alle te samen gemaakt de vereyschte 
bedenkingen" hier over, wa<ï r v a n het besluyt eenparig genoomen nu eerbiedig 
voorgedragen; want sy meen en van pligt te syn soo veel in hen was te beant
woorden aan de gewoone loffelyke, vaderlyke liefde en sorge die Uw Ed. Agtbare 
dragen voor hunne dienaren die de ongemacken en rampen uytstaan welke syn on-
afschydelyk van de langste zeetogt die bekend is, waar over sy afbidden den 
segen des Allerhoogsten. 

Sy vinden sig verpligt vooral te seggen dat wat meer tyd mogt syn geweest 
tot dit nadenken, dog dat r>et beste middel ten behoud van de gezondheyd en 
leven dezer menschen soude syn de nette, zekere, waare kennisse van die krank-
tens dewelke op de scheeperi gewoon syn te heerschen. Daar toe is ten uytterste 
noodsakelyk dat werde gehouden aanteekeninge van alle de sieken en van de 
siektêns, enkel soo als die voorvallen, met alle omstandigheeden derselver in soo 
verre als die eenigsints konOen werden opgemerkt, sonder iet daar by te doen, 
sonder iet daar af te laten. 

Tegelyk moet worden vei'meld wel deugdelyk en getrouwelyk de lugt, drank, 

Vooral moet met oplettende so?g opgeschreeve in wat zeestreek omtrent lengte 
en breedte die siekte begon> duurde en afliet met byvoeginge van het jaargety 
en de hette in de lugt volgens Fahrenheyts thermometer, ten dien eynde mede 
gegeven en in de cajuyt opgehangen of vast gemaakt. Sonder dit behulp is het 
volstrekt onmogelyk iet heylsaams met sekerheyd uyt te denken. 

Maar bij aldien dit soo \verd gedaan, en daarna gebragt aan het oordeel en 
overleg van kundige artzen, dan sal wel haast op veylige gronden van gerust-
heyd kennen werden opgesteld een kort en klaar berigt waar na der scheepen 
heelmeesters de kranken sullen kennen en moeten behandelen tot bezwaringe der 

• manschap tot sparinge van veele onnutte kosten. 
En moet dit dus by dagboek verrigt door scheepsheelmcesters en ook de opper

hoofden streng belast, dat het soo werd nagekomen, op dat van elk schip op 
desselfs aanlandinge aan d£n hoek "van Africa, aen Asia of in het vaderland 
sorvuldig werde afgevorderd deze vereyschte aantekening omme te dienen ter 
gebruyke voorgemelt. 

Het was derhalven ten hoogsten loffelyk en seer voorsieniglyk bevolen door 
de vergadering der Zeventien in Zeeland op den 27 Ooctober 1705, dat sodanig 
boek moeste gehouden werden> als synde sulx het eenigste middel om soo veele 
menschen voor schricklyke siektêns en voor de dood te bevyligen. Maar aan-
gesien de wet alleen goed baert door ernstige handhavinge derselve, en dat die 
andersints sleghts een doode 'etter is, soo is het WelEd. Agtbare Heeren dat wy 

' verschuldigd syn nog eens by herrtelinge op UwEdA. regtvaardigheyt, wysheyd 
en gesag op het ernstige voor te dragen de groote nuttigheyd die hier in is 
gelegen, op dat geluckig m39 werden voldaen aan UdEd.Agtb. soo regelmatige 
zorge. 

Teu ander diciïd vooral ye^et uaar op wat soo *ariy u£ scheepen cpvaaren 
noordelyker dan het vaderland is gelegen, alle de siektêns die als dan en in 
sulken gewesten het scheepsv°lk aangrypen ui soodanig uytvaren, of des winters 
omtrent Texel, syn koude, loome, scheurbottique qualen, tegen welke de by ons 
gebruikte warme, tegen-blaauwschuytige geneesmiddelen goed en nodig syn, 
dogh soo haast daarna die scheepen syn in de heete streken vooral tussen de 
tropici dikmaals met lange stilte, dan werden geboren geheel andere krank-
heden die door het bedur-ven water, smorende hitte, verdroogde scheepskost 
en gebrek van vervrissende winden onsteeken werden, bestaande in heete, bran-
dige, rotte verdorvinge der sappen, en eysschen geheel tegengestelde behandelinge 
en hulpmiddelen. 

De betragtinge dezer tweede aanmerkinge gebied dan professoren aan te 
geven dat het soude syn van seer veel dienst, dat ook door bequame mannen 
werd opgestelt een klaar kort berigt hier over, opdat daar uyt elk scheeps-
meester buyten dolinge sond e r moeyte duidelyk sien kosten de onderscheyde be
handelinge en verschillende geneesmiddelen die hy moet aanleggen volgens de 
veranderinge van plaatse en siekte, wanneer dan ook seer aan te raden was dat 
de Heeren, die gestelts syn tot ondersoek der vereyschte bequaamheyt der scheeps-
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heelmeesters mogte goed vinden de zelve te vragen hier omtrent en op te wekken 
tot het betragten daar van. 

Ten derden is seer aan te prysen dat in de heete zeestreeken dikmaal goede 
edik in een open vat op wat vuur uytwaseme, want dat suyverd en koeld, als 
in alle duffe vermufte nesten doorwasemende en alle verstrekking verbeterende; 
het aansteken van een wynig buskruyd hier en daar nu en dan gedaan is van 
gelyke nuttigheyd. 

Om het gesegde werd de Amsterdamsche nieuwe Conceptlyste goed gekeurd 
in alle opsigte. alleen werd in bedenking gegeven of niet wel soude kunnen 
dienstig geoordeelt werden, by de emplastra te voegen de Ladano, synde s o o c 

goed in de geswellen aan de gewrigten, by de laxativa de tamarine tot agt 
ponden, als niet alleen de beste purgatie in de heete gewesten, neemaar ook in 
alle koeldranken, waarom het ook wel onder, de vrugten staat aanbevolen tot 
twee ponden. 

Onder derselver versogte welmeenige diende onder de genaamde aqua vooral 
gevoegd het àeetum rosaceum, aulaceum, sambucinium van-vder twee stoopen. 
om het goed dat het gevet in alle heete ontstekingen, en in alle stank en verder-
vinge, soo dat de deugd daarvan niet ken gemist werden, nog door iets anders 
vergoed. Nog schynt het Acetum Lithargyrici seer nodig, want in alle uytwendige 
ontstekingen is het vereyscht. Door smelting van .twee drachme van de suiker van 
lood in ren pin water met bijvoeging van een weynige dik heeft men een pint 
acètum Lithargyrici. _ 

In een drachme van dezelve suyker van lood konstig gemengd onder een 
unce oleum rosaceum maakt men ook met eenig droppen asyn een goed nutritum, 
dat op het schip ten uytterste hooge nodige en andersints niet lang goed blyvet. 
Eyndelyk sal de catechu van veel dienste syn in alle buykloop, slapheyd der 
inqewanden en verdurve sappen. 

Hiermee meend de faculteyt te hebben eenigsints voldaan aen het by haar 
seer geabt versoek, versekerd haer gereede dienstwilligheyd en beveeld UEd. 
Aqtbare Heeren in de Heylige bescherming des Alderhoogsten. 

Leyden 28-10-1736 uyt naam der Facultei|t voornoemd. W a s getekendt 
Herman Boerhaven 
H. T. Decanus 

Het rapport begaat de fout te spreken over een instructie, tot 
het houden van een journaal door chirurgijns aan boord, van 27 Oc-
tober 1705, terwijl de instructie dateert van 1695, maar ook overi
gens is het ondanks zijn breedsprakigheid meer een beschouwing 
over algemene maatregelen tot het behoud van leven en gezondheid 
aan boord van de schepen. 

De meer bijzonder gegeven raad om Tamarinde, behalve als 
laxans aan te wenden voor het bereiden van verkoelende dranken, 
was overbodig, omdat dit al lang toepassing vond. Het kan ons dan 
niet verwonderen, dat de lijst, die naar aanleiding van dit rapport 
op 26 Februari 1739 in een nieuwe ,,Instructie voor de chirurgijns 
op de schepen van de O.I. Compagnie" werd opgesomd, maar wei
nig .verschilde van de lijsten van 1705, ook niet voor de ingrediënten 
van de Zalfdoos. 

Deze Lap- of Zalfdoos dankte zijn ontstaan aan de Resolutie van 
19 Februari 1682. 

„En om de voors. diefstallen nog verder te weren, ook dat de 
voors. medicamenten niet te haastiq binnengaats mogen worden 
aangetast moet aan de schepen, waneer zij in Tessel, Goeree etc. 
liggen een dooze met medicamenten geproportioneerd naar het qetal 
van het volk daarop bescheiden worden meegegeven om haar daar
van te bedienen zoolange (zij) binnengaats naar den wind blijven 
wachten, zonder dat zij de voors. kist mogen openen of aantasten 
voor dat zij in zee zijn gekomen." 
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De Zalfdoos was bestemd om, zo lang het schip voor het uitzeilen 
op de rede van Texel lag, te worden gebruikt voor het verstrekken 
van geneesmiddelen. De eerste gezagvoerder had opdracht de sleu
tel van de eigenlijke scheepsmedicijnkist in de scheepsdoos te be
waren, totdat men buitengaats was en als men spoedig was uitge
lopen, moesten eerst de medicamenten uit de lapdoos worden opge
bruikt, voor dat men aan de grote kist mocht beginnen. Ook bij het 
repatriëren gold dezelfde regeling en mocht gedurende het liggen 
op de rede alleen van de lapdoos gebruik gemaakt worden. 

„Oppermeesters, of bij hun overlijden hun opvolgers, moesten een door hen 
getekende lijst van het restant der medicijnen en gereedschappen overhandigen 
aan degene, die op de plaats van aankomst was gekwalificeerd de medicijnen 
in ontvangst te nemen, waarvoor deze, bij accoord-bevinding, een kwitantie gaf, 
opdat met accurateese kon worden nagegaan, dat er geen misbruik was gemaakt." 

Hierop doelde ook een Resolutie van 2 Juni 1681, die een einde 
wilde maken aan het misbruik van geneesmiddelen: 

„Om de groote ontrouw en dieverijen die men heeft bevonden dat in en om
trent de voors. Medicamentkisten werden gepleegd, zooveel doenlijk voor te 
komen, dat buiten des door de chirurgijns veeltijds deze en gene sortimenten 
daaruit werden gestolen en dat (zij) weder slecht goed in de plaats wisten te 
leggen, worden de sleutels van de kisten na voor gaande visitatie van dezelve 
ten bijwezen van de voors. chirurgijns van de schepen voor welke dezelve zijn 
toegesteld. gedaan in doozen en bij de orders en instructiën tot de reize noodig 
en die niet daaruit gehaald mogen worden om de kist te openen dan wanneer de 
schepen buitengaats zijn gekomen, en dat niet anders als met kennisse en in pre
sentie van den schipper of assistent, die van hetgeen daaruit van tijd tot tijd 
wordt gehaald, zoowel als de chirurgijn, pertinente aanteekening moet houden, 
mitsgaders tot Batavia of Indië gekomen zi]nde, dat overleveren en verantwoor
den aan diegenen die daartoe zijn gecommitteerd." 

Op 6 October 1772 verscheen een nieuwe lijst van geneesmid
delen, die weder niet zo heel veel van die van 1695 en 1705 ver
schilde. In 75 jaren was toen de kennis van de materia medica niet 
zo sterk aan verandering onderhevig als in latere tijd het geval zou 
zijn! 

Op deze door H a v e r D r o e z e gepubliceerde lijst waren oor
spronkelijk geen hoeveelheden genoemd. De hoeveelheden, die men 
vindt aangetekend achter sommige geneesmiddelen, zijn medege-
geven aan het schip „Popkensburg", dat bemand met 100 koppen 
op 2 December 1773 van Batavia naar Holland vertrok voor een 
reis van 8 maanden en die verstrekt zijn door de Medicinale Winkel 
op het Kasteel te Batavia: 

„Ik ondergeteekende opperchirurgijn, bescheiden op het schip Popkensburg be-
kenne de medicamenten in bovenstaande lijste vermeld, behoorlijk te hebben 
ontvangen. Batavia, in 's Ed. Cies. medicinale winkel des Kasteels, den 2 Decem
ber 1773." 

get. B. O o s t d ij k 

Niet alle op de lijst genoemde geneesmiddelen werden meege
geven, doch een aantal op de lijst niet vermeld, kwam ervoor in de 
plaats. 

Stonden wij tot nu toe in hoofdzaak stil bij de geneesmiddelen
voorziening aan boord van de schepen van de V.O.C., thans wil-

Jen wij de spaarzame gegevens over Indië zelf uit de eerste tijd 
der V.O.C, nader bezien. Van de oude vestigingen op Atjeh en 
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in Bantam op Java is vooral van de eerste weinig meer bekend. 
Van Bantam weet men meer. C o r n e l i s H o u t m a n geeft in 
1595 reeds een uitvoerige beschrijving van de stad, maar phar-
maceutische bijzonderheden missen wij haast vanzelfsprekend. 
Toch was Bantam zeer ongezond evenals Banda op de Molukken. 
De daar door de V.O.C, gestatione.erde chirurqijns, die op de 
uitreis meestal als scheepschirurgijns dienst deden,' zullen daar 
dan ook de handen vol werk hebben gehad. Dat de scheepsmedi-
camentatie daar aan' wal verder werd toegepast, is dus niet ver
wonderlijk, hoewel men ook spoedig de~ waarde van inlandse ge
neesmiddelen vaststelde. Uit het feit, dat de namen van die in
landse geneesmiddelen vaak in het Portugees werden gegeven, 
blijkt de invloed, die de Portugezen bij het overbrengen der 
kennis er van hebben gehad. In het journaal van J a c o b v a n 
N e c k uit 1598 wordt reeds de heilzame werking'van muskaat
noten en muskaatnoot-olie genoemd, verder die van foelie en 
verse kruidnagelen. C o r n e l i s H o u t m a n roemt in zijn 
journaal van 1595 de werking van de Pinang, de vrucht van de 
Betel-palm (in het Portugees Arrequero), tegen tandbederf en 
scheurbuik, hoewel deze'later door B o n t i u s werd bestreden. 
De Tamarinde (Portugees: Tamarinhos) werd als zacht laxans 
en als verfrissende toevoeging aan dranken al spoedig gewaar
deerd. Het Slangenhout, een' wortel door de Portugezen Pao de 
Goëbra genoemd, was, fijn gemalen in water of wijn ingenomen, 
een gerenommeerd middel tegen hete koortsen en slangenbeet. 
Dit laatste hadden de Portugezen geleerd van de inlandse bevol
king, die wist, dat de Quirperle, een soort fret en goede slangen
vanger, na gebeten te zijn door een slang, tegen de werking van 
het slanqengif slanqenhout ging eten. Slanqenhout was het ge
neesmiddel, dat ook C h r i s t o p h o r u s F r i k i u s in Banda 
van zijn beri-beri genas en ook overigens heeft slangenhout in 
de geneeskunde van de V.O.C, een belangrijke rol gespeeld. 

Het niet ver van Bantam gelegen Jacatra werd door toedoen 
van C o e n het middelpunt van handel en administratie. Het 
fort groeide na 1619 uit tot een stad en Heeren Zeventien be
sloten in 1621 aan de nieuwe vestiging aan de mond van de 
Tjiliwoeng de naam Batavia te geven. Dé zieken onder de be
woners en aankomende dienaren der V.O.C, met hunne gezinnen 
werden aanvankelijk ondergebracht in het oude fort. In een 
Resolutie van 4 December 1619 werd J a n A n t h o n i s z . v a n 
B e v e r e n, als soldaat in Indië aangekomen en al enige tijd 
als ziekenbewaarder in functie, als zodanig gecontinueerd op een 
loon van 12 gulden per maand en in Maart 1620 werd J a n 
G o v e r t s z . aangesteld als barbier voor 3 jaren op het fort 
J a c a t r a . Naast deze „ziekenbewaarplaats" op het fort kwam 
een ziekenhuis, zoals blijkt uit een Resolutie van 21 September 
1622, toen H e n d r i k G o c h uit Dusseldorp als opperbarbiei 
opnieuw werd aangesteld in het ziekenhuis voor 43 gulden per 
maand. In 1623 leest men over een ziekentrooster in het Hospitaal 
der Compagnie en ook over een Regent of Opziender over dat 



18 

ziekenhuis. Overigens weten wij er weinig van, maar wel is. be
kend, dat men in 1626, toen het eerste ziekenhuis hoogstens 
6 jaar oud zal zijn geweest, al bezig was een nieuw te bouwen, 
het tweede ziekenhuis. Onmiddellijk daarna zal men een derde 
ziekenhuis hebben gesticht. Bij Resolutie van 20 December 1632 
wordt besloten weer een nieuw ziekenhuis te bouwen en van 
dit vierde ziekenhuis is in tegenstelling tot de voorgaanden de 
ligging nauwkeurig bekend, want de Resolutie noemt de plaats 
van stichting: „op het plein daer de Kerck heeft gestaen by noor
den de Punct Hollandia." 

Voor het vergrote Compagnie's Hospitaal, het latere Binnen 
Hospitaal, in 1641 van steen gebouwd gaf Gouverneur Generaal 
A. v a n D i e m e n op 12 Maart 1642 een „Reglement voor het 
Compagnie's Ziekenhuis". Het werd in 1673 vervangen door een 
nieuw gebouw. 

C h r i s t o p h o r u s F r i k i u s uit Ulm vertelt in 1705 in zijn 
relaas over een expeditie tegen Bantam, dat het over het kleine 
Kasteel De Diamant gelegen ziekenhuis niet voldoende was inge
richt voor de verzorging van de vele zieken en gewonden. Hij 
zelf lag daar ziek aan beri-beri en gebruikte, behalve het reeds 
genoemde aftreksel, van slangenhout met brandewijn of arak, als 
inwrijf middel voor de voeten Oleum 'Terrae (Minjac Tanah) . 

Op Amboina was in 1648 een stenen ziekenhuis gebouwd bij 
het Casteel, aan het Plein vlak daar buiten „niet verre van de 
revier W a y Tome". V a l e n t y n zag in 1686 dit ziekenhuis niet 
meer, omdat het door een aardbeving in 1674 grotendeels was 
verwoest, maar aan de overzijde van de rivier had men een nieuw 
gebouwd, dat in 1679 klaar was. In 1692 was dit al zo vervallen, 
dat men een nieuw bouwde en in 1701 een tweede erbij. Dat on
danks die twee ziekenhuizen onder de bevolking nog verlangens 
leefden naar andere vormen van geneeskunde, bewust een ülacaat 
van 1690 afgekondigd tegen de „afgodische superstitiën", waar
aan Chinezen, Christen-Amboinezen en andere inlanders zich 
schuldig maakten: met toestemming van de koster van de kerk 
innemen van opveegse.1 van de kerk-vloer en waswater van de 
trappen van de preekstoel als voorbehoedmiddel tegen onvrucht
baarheid in het huwelijk en geneesmiddel tegen tal van ziekten. 

Op Banda was tussen 1618 en 1664 een klein ziekenhuis, waar 
omtrent niet veel bekend is. 

Op Ternate is in de 17e eeuw een ziekenhuis geweest. Op het 
fort Oranje aldaar trof men tot voor kort in een muur aan enkele 
stenen, waarop het jaartal 1658 en onderstaande Latijnse tekst: 

Si petis Aeger opem, medicus Indien gij hulp zoekt, O Zieke, zoo 
Medicina, domusque staan de dokter. 
Praesto sunt liseris, nee tarnen de geneesmiddelen en het huis 

Inde Salus ten dienste der lijdenden. 
Est sua laus mediis, ut sint Toch moogt gij van dit alles Uw ge-
Benedicta, potentis zondheid niet verwachten. 
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Aan de bemiddelaars de lof, die hun 
past, maar opdat deze gezegend mogen 
zijn, is het noodig eerst de genade van 
den machtigen God af te smeken. 

Indien gij geneesmiddelen begeert, 
O Zieke, 
er zal voor U geen artsenij zijn, noch 
een geneesheer, die U kan helpen, zon
der bijstand van God. 
Maar dadelijk zal een geneesheer en 
zullen geneesmiddelen U bereiken, in
dien gij eerst met een iuiver hart bidt 
tot den machtigen God. 

De vertaling staat niet op de stenen, maar zou kunnen wijzen 
op het feit, dat de steen met het bovenste deel van de tekst zou 
hebben gestaan boven de ingang van het ziekenhuis zelf, die met 
de onderste tekst boven de apotheek. 

Op de Buiten-Comptoiren telde men'blijkens een uitgebreid 
Reglement van 1699 ook inlandse chirurgijns, die te Batavia op 
één uitzondering na niet, maar op de Buiten-Comptoiren met be
paalde beperkingen als onderchirurgijn konden worden aange
steld. 

W a a r de meeste chirurgijns in de Indische vestigingen van de 
V.O.C, scheepschirurgijns waren geweest, deed de scheepsgenees-
kunde zodoende haar intrede in Indië. Zo lang dergelijke vestigin
gen klein waren, zullen de geneeskundigen, zoals bij ons op het 
platteland nog gebruikelijk is, niet alleen tot taak hebben gehad 
het voorschrijven, doch ook het gereedmaken en afleveren van 
de geneesmiddelen. Naarmate die gemeenschappen in grootte en 
betekenis uitgroeiden zal de scheiding tussen geneeskunde en 
artsenijbereidkunde zich hebben voltrokken. In de ziekenhuizen 
bestonden voor een dergelijke splitsing de gunstigste voorwaarden 
en daar zal men dus de eerste apothekers moeten zoeken. 

In 1627 vertrok met het schip „Vyanen" naar Indië J a c o b u s 
B o n t i u s ( J a c o b B o n t h) ° om aldaar dienst te doen als 
dokter, apotheker en opziener over de chirurgijns op een loon van 
70 gulden per maand. B o n t i u s was krachtens zijn opleiding een 
geneeskundige en geen apotheker. Lang bleef B o n t i u s niet in 
genoemde functiën en wordt reeds in 1630 benoemd tot Fiscaal 
van Indië. Zijn Indische ervaringen stelde hij later te boek, maar 
verschenen eerst in 1642 te Leiden, 11 jaar na zijn dood. Nog in 
1693 verscheen een nogal vrije Nederlandse vertaling onder de 
titel „Oost en. West Indische Warande". Het Latijnse boek van 
1642 bestond uit 4 delen en hierin werden o.a. mededelingen ge
daan over enkele Indische geneesmiddelen. B o n t i u s vertelt, dat 
uit de stelen van Papaver een opium van minder goede kwaliteit 
wordt bereid door de inlanders. De kostbare ingevoerde amphioen 
is aanzienlijk beter. De schrijver is over opium vol lof, als genees
middel bij dysenterie, cholera, tetanus en krankzinnigheid. Betel 
achtte hij niet een goed geneesmiddel, tamarinde als infuus met 
een weinig suiker en citroen een uitstekend ziekendrankje.. Tegen 

Imploranda pnus gratia Sola Dei. 

Pharmaca si cu.pis Aeger, erunt 
Medicamini nulla, 
Hic tibi nee medicus, qui valet Absque 
Deo. 
Ast aderunt medicus subito et 
Medicamina magnum 
Si prima pura mente pre'care Dcum. 
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beri-beri hielp een decoct van Radix Chinae (de wortel van een 
Smilax-soort) uitstekend en bevordert het zweten en urineren. 
Voor het laxeren gebruikt hij aloë, voor het inwrijven der lede
maten beval hij aan het gebruik van naphta, die clandestien uit 
Atjeh moest worden verkregen, omdat de koning aldaar de uit
voer uit Sumatra had verboden. Tetanus werd het beste bestreden 
met aderlaten, wrijven der ledematen met verschillende oliën en 
het inwendig gebruik van bezoar-steen en van laudanum opiatum. 

In 1639 leest men, dat de „winckel van de opperchirurgyn deses 
Casteels nootsaeckelyck een ander plaets toegevoecht ende ge-
transporteert diende te worden . . .". Naast het Hospitaal der 
Compagnie had men dus in het Casteel Batavia ook een verzor
gingscentrum onder leiding van de opperchirurgijn. Men zou dit 
werk aan de chirurgijns-winkel van het Casteel kunnen noemen 
een polikliniek, waar de lopende zieken en gewonden van het be
drijf der Compagnie werden verbonden en van geneesmiddelen 
voorzien. Bij deze primitieve geneeskundige dienst had men een 
gelegenheid tot berging en uitgifte van medicamenten en instru
menten, dus feitelijk een apotheek. W a a r verder de geneeskundige 
verzorging van de andere vestigingen in Indië, de zg. Buyten 
Comptoiren, geschiedde vanuit Batavia en met de uitbreiding van 
ons gezag over Java, Sumatra, Malacca en de verdrijving van de 
Portugezen van Ceylon in de jaren tussen 1640 en 1660 deze 
vestigingen in grootte, belangrijkheid en aantal sterk toenamen, 
groeide in gelijke mate de betekenis van deze centrale apotheek als 
magazijn van geneesmiddelen en na 1660 werd dit een zo groot 
belang, dat men tussen 1660 en 1680 in de „Dagh-Registers van 
het Casteel Batavia" bij de opsomming van de scheepsladingen uit 
het vaderland aangekomen en vandaar naar de Buyten Comp
toiren weer verzonden, geregeld zendingen geneesmiddelen en 
instrumenten aantreft. 

in Juli 1639 werd door de Diaconie van Batavia bij het Wees
huis gesticht een klein ziekenhuisje, van waar uit ook aan onder
steunden van de Diaconie geneeskundige hulp en waarschijnlijk 
wel geneesmiddelen werden verstrekt, de eerste maal, dat van 
yeueeskuiidige hulp aan min- en onvermogenden in Indië sprake is 

De chirurgijns en geneeskundigen, die tot nu toe werden ge
noemd, waren in Compagnie's verband uitgezonden en meestal, 
gingen zij na het uitdienen van hun contract met de V.O.C, weer 
naar het vaderland terug en werden zij zg. ,,uit Indië verlost". 
Toch gingen niet allen terug, maar vestigden zich als vrije be
oefenaars van hun beroep in Indië. Zij misten echter in Indië het 
gilde, dat in het vaderland de maatschappelijke kracht van het 
beroep uitmaakte. Deze vrije geneeskundigen werd door de Com
pagnie's chirurgijns vaak oneerlijke concurrentie aangedaan, waar
bij zelfs de geneesmiddelen* van de Compagnie voor de clandes-. 
tiene particuliere praktijk werden gebruikt en reeds in 1672 moest 
de Raad van Indië hiertegen optreden. Daartegenover mochten 
de geneesmiddelen, die de voornamelijk als huisartsen praktiseren
de particuliere geneesheren voor de patiënten nodig hadden, eerst ^ 
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na herhaalde aanvraag tegen inkoopsprijs van de Compagnie 
worden betrokken. 

Reeds in 1656 heeft de Gouverneur Generaal J. M a e t s u y k e r 
verklaard, dat de Regering -het een „in-kankerend, schandelijk 
misbruyck en ongeregeltheyt" vond, dat hare chirurgijns de bur
ger-chirurgijns „het broot gelyck als uyt de mont" namen door 
„de burgers deser stadt Batavia en hare familien, jaer uyt jaer in, 
te bedienen, deselve te scheren, te laten, item uyt- en inwendich 
met medicamenten, als haer manuael, te tracteren ende cureren", 
daarbij Compagnie's ,,costelycke medicamenten (die somtyts niet 
ruym omcomen), of 't haer eygen goet waer, consumerende en 
verbesigende . . . soeckende alsoo haer gewin ten coste onser be-
taelsheeren en ongerief f harer ministers". Er stonden vrij zware 
straffen op: voor de eerste keer 25 Realen van achten, 0te betalen 
aan de Grote Kerk en voor een volgende maal: „arbitraire cor
rectie". 

Op 15 December 1665 had Dr. D i e d e r i k A n d r i e s 
C 1 e y e r 'ook wel genoemd A n d r é a s K l e y e r , uit Cassel in 
Hessen geboortig, die zich ten onrechte Medicinae Doctor noemde, 
de Raad van Indië verzocht een aantal „Chimise medicamenten" 
te mogen leveren tegen een prijs, die een bepaald percentage hoger 
zou z\jn dan die in het vaderland. De namen van deze geneesmid
delen zijn uit de Resolutie, die na ingewonnen advies van een der 
leden van de Raad van Indië en de Opperchirurgijn van het Casteer 
M r P i e t e r v a n B e r t h e m , toestemming verleende tot een 
proef van een jaar, niet met zekerheid af te leiden, maar de grond
stoffen, die de Compagnie op zich nam te zullen leveren, zijn o.a.: 
quicksilver, sublimaet, antimonium crudum, cooperoot, salpeter, 
swavel, borax. 

Na het overlijden van M r P i e t e r v a n B e r t h e m werd 
C 1 e y e r, die de naam genoot een geleerd man te zijn, op 13 Mei 
1667 benoemd tot „Opperhooft" van de Medicinale Winckel met 
de aariwijziging erbij „ Â n d r i e s C 1 e y e r,. medicine doctor ende 
een goet chimicus synde, present rector aan de Latynse Schole". 
Apotheker was C 1 e y e r dus niet en evenmin was het zijn op
volger in het bereiden van chemische geneesmiddelen. Dit was 
C o r n e l i s P y l , een stuurman uit Sparendam, die in 1667 de 
levering van „allerhande chimise medicamenten" aan de V.O.C, 
aanbood. Na een advies van vier personen, waaronder C 1 e y e r, 
werd besloten tot goedkeuring van het contract, waarbij aan P y 1 
werd toegestaan, voor dat werk gebruik te maken van het „Labora
torium"' de werkplaats van de apotheker van het Casteel, en van 
de daar aanwezige instrumenten. Het lijstje van de grondstoffen, 
die P y 1 nodig had, was groter dan dat van C 1 e y e r: alluyn, anti
monium, asyn, bolus, borax, cooperoot, corael, drakenbloet, menia, 
peerlen, quicksilver, salmiak, salpeter> spaens groen, sublimaat, swa
vel, wynsteen. 

Behalve het vervaardigen van 21 geneesmiddelen uit genoemde 
ingrediënten werd aan stuurman P y l ook nog opgedragen de keur 
van de goud- en zilverwerken te Batavia. 

In 1668 werd besloten, dat in het vervolg alle geneesmiddelen 
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voor het Hospitaal benodigd, zouden worden geleverd door apo
theker H e r c u l e s C r u y s tegen vergoeding van een stuiver 
daags per hoofd, voorlopig voor drie jaren. 

Waarschijnlijk is dit dezelfde apotheker, waarvan C o h e n ver
telt uit het Protocol van een Rotterdams Notaris: een medicijnkist 
ter waarde van ruim honderd gulden op afbetaling geleverd door 
Apothecaris H e r c u l e s K r u y s , in 1644 te Rotterdam'gevestigd, 
aan een schepeling vertrekkend naar West-Indië. 

Apotheker C r u y s moest alle medicamenten betrekken uit de 
Medicinale Winckel, zoals blijkt uit een contract, dat met het fluit-
schip „Düynvliet" in concept was medegebracht en bij Resolutie 
van de Gouverneur Generaal op 14 Mei 1668 werd goedgekeurd. 
De tekst, zoals B l o y s v a n T r e s l o n g P r i n s die geeft, luidt: 

„Contract te sluiten tussen de Compagnie en H e r c u l e s C r u y s wegens 
d'apothekerswinckel. 

Tusscben ons ondergeschreveneu gecommjtteerdens wegen de Comp. ter eenre 
en — H e r c u l e s C r u y s — ter andere zijde is verdragen en gecontracteert 
dat — H e r c u l e s C r u y s — sal versorgen en bestellen voor en ten behoeve 
van 't siekenhuijs deser steden alle de medicamenten olijen. drogen, salven, kruij-
den, pleijsteren (behalven dat de doeck tot deselve en 't strijcken of smeren van 
dien, hem — C r u y s — voornt niet en sal aengaen) mitsgaders alle ander" 
uijtwendige en inwendige behoeften die de sieken, gequetsten, verminkten en alle 
de gene die om hare indispositie om te genesen, in gemelte huijs bestelt wierden 
sonder onderscheyt van persoonen en siekten benodigt of oirbaer sullen wesen 
naer 't oordeel en goetvinden van doctor en meester ofte die der van beijden 
comen zal, daer onder begrepen alle medicinale ordonnantien ende de dacr 
toebehorende ingrediënten nae 't goetvinden alsvoren, des soo sal hij — C r u y s 
— voorz: daervoor van de Comp. genieten een sware stuijver 's daegs voor elk 
der persoonen die in 't huijs voorsz: als sieken geplaetst worden: en d'envolgende 
sullen de luijden bescheijden in de huijs'en van de schafmr, Chirurgijns.'sieken-
trooster en andere dienaers en bedienaars van gemelte huijs of wie 't ook anders 
mogte wesen onder die gene niet qerekent worden voor wie de Comp- een stuijver 
daegs soude betalen, behalven dat so der iemandt van deselve quame siek te 
worden gcduijrende die tijdt alleen voor die sieke persoon, gemelte betalingc van 
een stuijver daegs betaelt soude worden, dat is de drie eerstkomende jaren, bij 
hem — H e r c u l e s C r u y s — geen gagie, costgelt ofte iets anders behalven 
't water tot sijn redelijk behoef, van de Comp' gepretendeert nochte verdient 
worden, en alsoo wel benoodigt is een slaef tot sijn gebruijk in desen, sal hij 
mogen genieten een Comps slaef om voor de waerde desselfs op sijn rekeninqh 
belast te worden soo hem niet contant en betaelt, en soo iemandt anders tsij 
uijtsman of inlander benoodigt wesen sal hij — C r u y s .— tot sijnen laste en 
koste sorqe draqen. Alle instrumenten en gereetschappen die de Compe heeft, en 
hem — C r u y s — noodigh sijn tot de apothekers winckel ende voort m aile 't 
geene tot voldoeninge en bevorderinqh van sijn geseijde neringe en dit contract 
sal mogen strecken, sal hij tot taxatie van sulke. personen, die haer daerop vcf-
staen, mogen aannemen, mits datse de Comp: ten eijnde van 't contract wederom 
tot taxatie sal vermogen en gehouden wesen over te nemen 

Even soo sal ook gehandelt worden met alle de medicamenten, drogen, salven, 
olijen, kruijden en watter meer bij de Comp. sal bevonden worden nu in den be
ginne des contracts en op het uijtgaen des contracts gelijk int voorgaende aertijkel 
is aengehaelt. 

Maer wat aengaet de medicamenten, drogen enz. die na desen hem — H e r 
c u l e s C r u y s — sullen uijt Comps medicinale winkel des casteels ofte wel 
uijt het wijn magasijn als wijn, olij, asijn ofte wat het anders mogen wesen 
bestelt sullen worden, deselve sal hij betalen prijs courant so der een vaste en 
bekende prijs op is, ofte anders een half cent winst soo 't vaderlandse goederen 
sijn. ofte wel van andere quartieren van India door de Compe aengebracht en 
verbindt bij — H e r c u l e s C r u y s .— voornt hem ook sijn winckel sodanigh 
te stofferen en te versien dat bequameliik de burgerije deser stede tot haren 
behoef sal cunnen worden versien van alle sodanige goederen als men uijt een 
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appothekers winckel te coopen en halen gewoon is, en haer nae begeren in rede-
lijkheijt te versien, ten prijse bij de regeringe daer op te stellen. 

Tot welke eijnde ook de Comp. aenneernt na haer vermogen van alle quartieren 
te ontbieden alle 't geene tot bevorderinge verbeteringh en vermeerderingh van 
gemelte apothekers-winckel sal kunnen helpen en goet doen. 

Ten eijnde deses contracts is de Comp: te vreden — H e r c u l e s C r u y s — 
voornt in haren dienst weder aen te nemen tot deselve gagie en .in deselve quali-
teijt als voor en op 't aengaen deses contracts is gebruykt geweest ten ware 
merckelijke ende suffisante reden, ter contrarie. •• -

Ten eijnde dat het voorgen: huijs te beter mogte werden bedient en gerijft sal 
de Comp: voor de winckel verschaffen een plaets daer toe bequamelijk geaccom-
modeert, en een kleijn woninckfen voor de apotheker aan het huijs gehorende 
en voor aen de straet uijtcomende. 

Dit contract is gedongen te sullen aenvangh nemen met den len van de 
aencomende maend Junij ondergesz: 

Aldus overeengekomen en gecontracteert op den 12 Maij a° 1668 ende was 
onderteekent — P i e t e r A . O v e r t w a t e r , M a t t h e u s v a n d e B r o u c k , 
ende H e r c u l e s C r u y s —" 

Apotheker C r u , y s was volgens dit contract dus verplicht te 
zorgen, dat zijn apotheek steeds ruim voorzien zou zijn van alle 
geneesmiddelen ten behoeve van de burgerij, terwijl de Compagnie 
op zich nam voor de aanvoer te zullen zorgen. Om een en ander 
te controleren bepaalde een Instructie van 1669, dat twee maal per 
jaar een onderzoek moest worden gedaan in de apotheken „tot be
hulp, geryff en gerustheyt voor gemelte doctors en chirurgyns". 
Verder bepaalde het contract tussen C r u y s en de Compagnie, dat 
voor alle leveringen aan de particulieren vaste tarieven zouden 
gelden, dus een door de overheid (V.O.C.) vastgestelde Taxe. 

Dit is blijkbaar de eerste maal, dat de Compagnie het gereed
maken van geneesmiddelen voor de patiënten in het Hospitaal te 
Batavia, dat tot nu toe geschiedde in de apotheek van het Casteel, 
uitbesteedde. De apotheek van het Casteel, die in 1667 voor het 
eerst officieel „Medicinale Winckel" werd genoemd, kreeg door 
deze ontheffing geheel het karakter van een centraal magazijn met 
laboratorium, dat niet rechtstreeks geneesmiddelen leverde aan pa-, 
tiënten, doch zich uitsluitend bepaalde tot de verzorging met ge
neesmiddelen van de schepen, de hospitalen, apotheek en vesti
gingen in het gebied van de V.O.C., dus ook van de apotheek van 
C r u y s . Deze laatste ging nu de stad Batavia (Hospitaal en bur
gerij ) voorzien, de apotheek van C r u y s werd dus de „stads
apotheek" en C r u y s de eerste stadsapotheker van Batavia. Door 
dit feit wordt wellicht ook verklaard, dat, hoewel allen in Compag-
nie's dienst, alleen de stadsapothekers gewoonlijk med. Dr. of 
apotheker waren, terwijl de „apothekers of laboranten" van de 
Medicinale Winckel dit meestal niet waren, doch alleen de titel 
kregen bij hun aanstelling. Blijkbaar vond de Compagnie he(y niet 
nodig de groothandel, import en fabricage van de geneesmiddelen 
te leggen in handenwan officiële apothekers. De Medicinale Winc
kel is feitelijk te beschouwen als de voorloper van zowel het latere 
Magazijn van Geneesmiddelen als het Scheikundig Laboratorium. 

V a l e n t i j n geeft in zijn uit 1726, daterende „Beschrijving van 
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Dt Djava" de volgende lijst van „administrateurs 
ren van de Medicinale Winckel": 

F r e d e r i k C h r i s t i a a nz o o n 
W i l l e m N a n n i n g z o o n 
A n d r i e s D u r e u s 
H e n d r i k t e r H o r s t 
A n d r é a s C l e y e r 
A d r i a a n S t r i j k e r s b e r g 
G é r a r d B r o u w e r 
L a u r e n s d e V o g e l 
L a m b e r t u s L a m b e r t i 
J a n P i k e t 
J o a n n e s d e H a r t o g 

van 
, 

of opperhan-

1622 tot 
1624 
1628—1646 
1646—1669 

1682 
1682—1702 
1702—1709 
1709—1714 
1714—1720 
1720—1720 
1720 

De Medicinale Winckel stond onder toezicht van een Commissie, 
in 1671 samengesteld uit D r L o u y s d e K e y s e r , de chirurgijns 
C o r n e l i s d e R o o en W y b r a n t U l k e s en apotheker 
C r u y s, die jaarlijks de voorraden moest opnemen aan de hand 
van een catalogus door D r C l e y e r samengesteld. De Medicinale 
Winckel, „het maguasyn ofte droogistery" werd beheerd door op
perkooplieden, die vaak feitelijk op het gebied van de geneeskunde 
onkundig waren. In 1676, toen apotheker C r u y s naar Nederland 
vertrok, volgde D r C l e y e r , die zoals wij reeds zagen geen apo
theker doch geneesheer was, hem op in de stadsapotheek. Het oor
deel over C 1 e y e r's beheer van de Medicinale Winckel was niet 
onverdeeld gunstig geweest, maar het vormde blijkbaar geen be
letsel hem nu de leiding van de stadsapotheek toe te vertrouwen: 
„de apothekerswinckel van 's Comps. Hospitaal aan hem getrans
porteerd en van de Medicinale Winckel ontslagen..." (3 Novem
ber 1676). Hoewel in feite een scheiding_was gemaakt tussen de 
Medicinale Winckel en de stadsapotheek, kon C l e y e r met de 
opperkooplieden, die op geneesmiddelgebied leken waren, practisch 
doen wat hij wilde en was dus alleenheerser over beide Comp.'s be
drijven. 

Met het beheer "an de stadsapotheek verdiende C l e y e r schat
ten en toen hij in 1682 door de Raad van Indië als derde opper
hoofd naar Japan werd gezonden, presenteerde hij een afrekening, 
waarbij de Compagnie aan hem nog 112187 gulden schuldig bleek 
te zijn en hoewel de Raad van Indië nog gezocht heeft naar een 
middel om aan de betaling te ontkomen, bleken rekening en con
tract daartoe geen gelegenheid te bieden en werd de som uitbetaald. 
Men bedenke echter, dat de Compagnie uit haar monopolie in de 
Medicinale Winckel en de stadsapotheek zeker geen geringe winst 
zal hebben behaald en C l e y e r was een uitstekend dienaar, die 
het geneesmiddelen-bedrijf geheel reorganiseerde en geweldig uit
breidde. Uit de sterftecijfers in die jaren is wel af te leiden, dat het 
aantal zieken schrikbarend groot was en de vraag naar genees
middelen zal wel naar rato zijn geweest. 
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Ook heeft C l e y e r in November 1681 aan de Raad van Indië 
verzocht om geheel voor C 1 e y e r ' s rekening naar Kaap de Goede 
Hoop te mogen uitzenden H e n d r i c k C l a u d i u s , een jong 
Duits apotheker, die vermoedelijk assistent bij hem was in de Apo-
thekers-Winckel, om planten voor hem te verzamelen en te tekenen. 
De Compagnie werd verzocht óm steun 'in de vorm van logies en 
beschikbaar stellen van enige slaven tot hulp van de onderzoeker. 

Het3contract voor de Bataviase notaris D i s p o n t ij n aangegaan 
luidt: ' - , 

„Op huyden den 19en November anno 1681 compareerden etca d'hr: A n d r é a s 
C l e y e r , lidt in den E. aghtbaren raet van justitie mitsgaders medicijne doctor 
deses casteels Batavia ter eene, Endl H e n d r i c k C l a u d i u s apotheker .ter 
andere zijde, beyde my notaris bekent, de welcken verclaerden metten-anderen 
gecontracteert^ende overeen gecomen te zijn op manieren en conditie hier nac-
volgende, namentl. dat den compt. ter andere zijde met de tegenwoordig- ge-
reetleggende retourscheepen van hier sal vertrecken naar d' caep d'bon Espe-

. ranca, ende aldaer ten dienste van hem compt. ter eene verblijven, uit opzoecken 
van cruijt, ester, boomen, met haer bloemen, zaeden, stam en wortelen, die den 
compt. ter andere zijde oock aenneemt voor den compt. ter eene gehouden sal 
wesen aen den compt. ter andere zijde boven de betaelinge sijner gagie alhier 

' in Cassa, te betalen drie sware schellingen voor eick stuck, dat hij op pampier 
off boecken, hem te dien eijnde mede gegeven, sal brengen, en sal 't gewas van 
een plant op de eene zijde van 't bladt. gewasschen, off met chinese inkt curieus 
naer tleven geteyekent met alle desselfs linaementen en trecken en op' d'anderc 
zijde daer nevens dito planten naer 't leven met alle desselffs co'.euren, bloemen, 
linaementen, vruchten, wortelen, curieus rroeten geschildert staan. En sij verder 
conditie dat den compt. ter andere zijde gehouden zal weren, den compt. ter eene 
toe te senden met alle herwaerts naer Batavia comende scheepen, zoo 's mogelijck' 
geschieden kan, alle usualia en bekende cruyden, wortelen, bloemen, gummata. 
in de officynen gebruyckelijk, en die aldaar te erlangen zijn, mitsgaders alle 
andere, die den compt. ter eene soude mogen komen te eysschen off te ontbieden, 
sinlijck opgedrooght en uytgelcsen in sacken wel geconditioneert, w a e r t o e den 
compt. ter eene gehouden sal wesen een ofte twee kloecke slaven te versorgen 
om tot dien dienst gebruyekt te werden. Oock zal den compt. ter andere zijde 
gehouden wesen van alle kruyden, blaeden, bloemen, tackjes, vrughten en wor
telen, item rariteyten van steenen die eenigh medicijnael gebruyek hebben 'en ' in 
kooyen off andere beesten gevonden werden van elckx, h<-t zij bekent off on-
bekent, eenige weynigc, tot een monster, met alle gelegentheden herwaerts aan 
hem compt. ter eene over te slieren.' Mitsgaders een herbarium vivum in de beste 
form toe te bereyden, in soodanige boecken als hem compt. ter andere zijde daer 
toe sullen gefourneert en mede gegeven worden. Eyntelyck is geconditioneert dat 
den compt. aen cabo voorsz. gecomen zijnde, niet vermogens zal wesen daer van 
daen naer 't vaderlt te vertrecken voor en aleer hij van de hooge regeeringe op 
Batavia terugh ontboden ende van den çompt. ter eene van dese contracte ont
slagen zijn, ten welcken eijnde zijn loopendc reecq. alhier sal continueeren. Tot 
naercominge deses verbinden syluyden comparanten respectieve haere persoonen 
en goederen ten bedwangh als naer rechten Ende consenteerde syluyden compteri 

.hier van tweë.alleensluydende actens gemaeckt en gedepecheert te werden. 

Aldus gedaen en gepasseert binnen 't casteel Batavia ter presentie van P l e -
t e r B e e r en L o u y s G e r r e l a c h mijne clerquen als getuygen hier toe 
versocht." 

P. B e e r As. C l e y e r 
L o u y s G e r r e l a g h H s C l a u d i o m." propria 

D. D i s p o n t ij n. Nots. Publ. 

Van enig resultaat door C l a u d i u s , die in November 1681 
naar Mauritius en Kaap de Goede Hoop vertrok, bereikt, is niets 
met zekerheid bekend.. 
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Nadat C 1 e y e r uit Japan teruggekeerd was en een aanzienlijk 
fortuin bijeengebracht had, ging hij te Batavia een groot huis be
wonen met een uitgebreide tuin, waarin blijkens mededeling van zijn 
tuinman G e o r g M e i s t e r voor niet minder dan 50 slaven werk 
was en waarin ook medicinale gewassen gekweekt werden. In 
C 1 e y e r ' s tijd werd de aandacht van de Hooge Regeering ge
vestigd op de inheemse geneeskruiden, maar over een feitelijke 
Hortus Medicus kan men te Batavia eerst veel later spreken en wel 
omstreeks 1762 bestond er één tussen de Molenvlietsche dijk en de 
Krokot en later in 1787 een tweede meer zuidwaarts. 

In 1779 is sprake van een stuk grond aan de Ammanusgracht, 
dat B à r 11 o schenkt voor een botanische tuin, aan te leggen door 
v o n W u r m b, die echter reeds in 1781 overleed. Die tuin was in 
1784 al totaal verwaarloosd en in 1788 deed H o o y m a n het 
aanbod een hem toebehorend stuk bouwland in te richten tot Hortus 
Botanicus, waar aan ieder vrije toegang zou worden verleend. Van 
dit fraaie plan is blijkbaar niet veel terecht gekomen, want in 1791 
biedt S c h o u w m a n , tweede administrateur van de Medicinale 
Winckel, een stuk grond aan op dezelfde voorwaarden. Elf jaar 
later was elk spoor van deze tuin verdwenen en de kweek van medi
cinale planten zou pas bij 's Lands Plantentuin in goede handen 
komen. 

C l e y e r werd in de Medicinale Winkel opgevolgd door J o 
h a n n C a s p e r s e n S c h e n c k e uit Maagdenburg, „apotheca-
rius" van de O.I. Compagnie te Batavia, die omtrent 1676 overleed. 
B l o y s v a n T r e s l o n g P r i n s vermeldt nog de volgende apo
thekers vóór dit jaar: 

B a r t h o l o m e u s H o f f m a n uit Olfen in Oost Silezië, die in 
Juli 1640 naar Indië kwam met het schip „Sutphen" als adelborst 
en die enige tijd als apotheker in de chirurgijnswinkel heeft gewerkt, 
werd op 3 October 1641 als apotheker aangesteld op een loon van 
ƒ 22,— per maand en een 5-jarig verband. 

P i e t e r C o s t e r uit Lubeck, kwam in 1642 met het schip 
„Vrede" als soldaat naar Indië en was sindsdien in de plaats van 
een apotheker en onderbarbier in het Hospitaal te Batavia werk
zaam. Wegens tevredenheid van de opperchirurgijn ( A n d r i e s 
D u r e u s ) kreeg hij op 1 1 Mei 1643 ƒ 18,— per maand. 

S e g e r C o n i n x b e r g e n uit Dusseldorp, kwam in Augustus 
1643 met de „Wesel" te Batavia aan als adelborst ƒ 10,— per 
maand, was geruime tijd werkzaam in het Hospitaal aldaar en kreeg 
op 24 October 166 een aanstelling als apotheker op ƒ 16,— per 
maand met 5-jarig verband. 

J a n C a s p e r s z . S m i t h was apotheker in 's Comp's dienst 
vóór 1676. 

In 1686 is G e o r g e W i 11 e eerste apotheker in het Casteel te 
• Batavia, terwijl J a n d e A l f e y t a r van 1687—1690 laborant bii 
de O.I. Compagnie te Batavia was. 

Bij Resolutie van 22 October 1688 kreeg G e o r g e P a u l u s 
M e y s n e r , apotheker bij.'s Compagnies Hospitaal, om bijzondere 
redenen vergunning „om een keer heen en weer naar 't vaderland 
te reisen en middelerwijl zijne huisvrouw h,ier te laten verblijven, 
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mits dat er gedurende zijn afwezen een ander bekwaam persoon 
gesteld werd, die de apotheek voor zijne rekening in nakoming van 
het daarover gemaakte .contract naar behooren waarneme". M e y s -
n e r overleed in Nederland gedurende dit verlof. In het jaar 1688 
wordt hij genoemd als stadsapotheker, maar dit was feitelijk de titel 
van de beheerder van de apotheek voor de burgerij dus van C r u y s 
en C 1 e y e r. Wellicht is dit te wijten aan de omstandigheid, dat 
M e y s n e r gehuwd was met A n n a E l i s a b e t h C l e y e r , mis
schien een zuster of een dochter van de meergenoemde D i e d e r i k 
A n d r i e s C l e y e r . 

Dr med. J a c o b B o u d e w i t z werd op 21 April 1690 apo
theker van het Hospitaal te Batavia in de plaats van M e y s n e r 
en op de oude conditiën. 

Aan de stadsapotheek werd C l e y e r na zijn aftreden op 10 
April 1682 waarschijnlijk opgevolgd door J a n D o m i n i c u s 
S ep p a, die in 1688 als stadsapotheker genoemd wordt in een con
tract, dat de Compagnie sluit met zijn opvolger. Dit was J a c o b u s 
v a n d e r K r u y s ook wel genoemd J a c o b v a n d e r C r u z e 
en bij requeste van 23 Maart 1706 verzocht S e p p a te worden 
ontslagen als stadsapotheker „op het voorgeven van met de gecon
tracteerde eene stuyver daags etc. voor yder patient in het hospitaal 
het niet langer te konnen gaande houden ende 's Comps eerste 
apothecar J a c o b u s v a n d e r ' K r u y s daarentegen synen dienst 
daar toe op de oude conditiën te weten het contract van 12 May 
1688 en dies ampliatie van primo May 1690 aangeboden hebbende 
Soo is nu (9 April 1706) goe gevonden gemelten J a n D o m i n i -
c u s S e p p a van voorschrevene stadsapotheeq te ontslaan en voor-
melten v a n d e r K r u y s volgens gemelte eijge aanbiedinge weder 
in sijn plaats aan"te stellen, mits de gagie die hij aan de Compahnie 
wind sal moeten sesseren". 

Aan de Medicinale Winckel wordt in 1701 C h r i s t o f f e l 
S c h r e u d e r apotheker, terwijl in 1708 H e n d r i k A d o l p h 
W i n t h o o r n als apotheker in de Medicinale Winkel wordt ge
noemd» Hij werd 30 Augustus 1712 ,,naer Nederland Verlost". In 
1715 was J o a n G e o r g S i n g e l i u s u i t Leipzig eerste apotheker 
van het Kasteel te Batavia, terwijl in 1720 L a m b e r t u s L a m -
b e r t i uit Luenen administrateur van de Medicinale Winkel was. 
C h r i s t i a a n T h i e l , eerste apotheker, werd op 2 September 
1729 koopman en tweede in de Medicinale Winkel, terwijl A b r a 
h a m G e r l i t s in 1731 laborant van het Kasteel was, evenals 
C h r i s t i a a n S e l n e r i n 1735. J a n C h r i s t o f f ( C h r i s 
t i a a n ) H e y n e kwam voor de Kamer Amsterdam naar Indië, was 
tweede apotheker en werd op 28 December 1736 eerste apotheker. 
J a n C h r i s t o f f e l S c h r i j v e r wordt in 1737 genoemd als la
borant en J a n W i l l e m S t i e r werd 14 Juni 1740 eerste apo
theker na te voren tweede apotheker van het Kasteel te Batavia 
te zijn geweest. 

H e r m a n H a r t w i g M u l l e r werd op 2 October 1742 be
vorderd van tweede apotheker tot eerste apotheker in de Medicinale 
Winkel te Batavia. Hij overleed op 22 November 1760 en de in
ventaris van zijn boedel opgemaakt vermeldt o.a.: 
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„eenige honderden ledige medicijnfleschjes; vijf rozenwater flesschen; twee ko
peren decoctum ketels; een mand met chemische glazen; drie koperen balansen; 
drie groote smeltkroezen; eenige medicijnmortels, twee flesschen met gezuiverde 
potasch; vaderlandsche kruiden en medicijnwortelen; zalfpotten; spaansche vlie
gen; spiritus; lijnolie en tal van medicijnen in fleschjes en potjes". 

Het gebruik van de chemische geneesmiddelen door C 1 e y e r 
en P y 1 bereid, was vanuit het vaderland gestimuleerd door de op
gang, die de „nieuwe chemiatrische geneeskunde" maakte. De Leidse 
hoogleeraar d e l a B o e S y l v i u s was een harer meest vurige 
voorvechters. Een propagandist in Indië werd E g i d i u s D a e 1 -
m a n s, een arts uit Antwerpen en tevoren uit Hoogstraten, vlak bij 
de tegenwoordig Nederlands-Belgische grens, die in Amsterdam in 
1687 een boekje uitgaf: ,,De Nieuw-Hervormde Geneeskonst, ge-
bouwt op de Gronden van het Alcali en Acidum, waarin kortelijk, 
volgens de gronden van de hedendaagse Nieuwe Practijk, alle 
Ziekten, met weinig omslag genesen worden". Het boekje, dat 
grote opgang maakte, was in Indië al bekend vóór de schrijver in 
1689 daar aankwam, enerzijds waarschijnlijk door de betrekkelijke 
eenvoud, anderzijds door de onbevredigende resultaten van de tot 
toen gebruikte geneesmiddelen. 

D a e l m a n s ' geneesmiddelen, waarin we C l e y e r en P y l ' s 
grondstoffen terugvinden, waren o.a.: 
olie van salpeter, solfer van antimonium, wijnsteenzout, mercurius 
dulcis, poeder van koraal, sal volatile oleosum en laudanum opiatum. 

Ook een uit niet minder dan 37 bestanddelen samengestelde Con
serve van thee behoort tot zijn artsenijschat en uit het feit, dat hij 
deze noemt ,,de apothekers-doot", blijkt zijn vijandige instelling 
tegenover de apotheekhoudenden. Hoewel hij zelf zijn genees
middelen bereidde met behulp van vijzels, trechters, flessen, retor
ten, fiolen en op een stookplaats, liet hij geen gelegenheid onge
bruikt voorbijgaan om iets onaangenaams over de „zyroop-zidèrs", 
zoals hij de apothekers noemde, te zeggen. Toch moeten wij eerlijk 
bekennen, dat betere eigenschappen D a e l m a n s ook sierden. Hij 
nrpf r\Qt>r* or\ r\ro-r\ Ae> t f i ^ t in "711-n ^ - i a r i r r •worKliir in Ao t r n n & n o"n 
H t . 1 V ^ v ^ v - * i w i t J i \ . l l \ . i ^ . i l U O l 1*A b i i n ~- l i m u . b i u . i { . m *_ ^. i i i ^ u ^ n « _ * i 

breidde zijn geneesmiddelschat uit met Indische geneeskrachtige 
oliën als olie van klappers, van kruidnagelen, van kaneel, van barn
steen enz. Wellicht is hieraan niet vreemd het feit, dat D a e l m a n s 
feitelijk door de Compagnie was uitgezonden om in Indië genees
krachtige kruiden te verzamelen. 

De vierde druk van zijn boekje, die hij na zijn terugkeer in het 
vaderland in 1-703 bewerkte, draagt duidelijk de sporen van in Indië 
opgedane kennis en de door hem genoemde Indische geneesmid
delen werden zo meer in het vaderland bekend. 

In de Collectanea van S t e p h a n u s B l a n k a a r t, feitelijk de 
eerste Nederlandse geneeskundige periodiek, die tussen i68Ö en 
1683 hier te lande verscheen, kwamen ook korte mededelingen uit 
Indië voor. Een dominee uit Friesland afkomstig, kreeg in Indië van 
een chirurgijn enige greinen vitrum antimonii in wijn, zonder dat 
het niet opgeloste was af gefiltreerd, tengevolge van welk verzuim 
de dominee niet minder dan 2 jaar lang zou hebben gebraakt! Een 
ander artikel behandelt het gebruik van Moxa, een propje wolhaar 
van Artemisia-bladeren, dat op de huid verbrand, een klein grauw 
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plekje veroorzaakte en een blaartje werd. Voor de behandeling van 
jicht en ischias gaf men wel 25 van deze inbrandingen. 

De nieuwe richting in de geneeskunde in Indië door de toepas
sing van de chemische geneesmiddelen van C l e y e r , P y 1 en 
D a e 1 m a n s kon niet verhinderen, dat de gezondheidstoestand 
vooral in Batavia steeds slechter werd. De voortdurende toevloed 
van dienaren van de Compagnie en de aanvoer van slaven als werk
krachten veroorzaakte een opeenhoping van mensen, die vooral on
der tropische omstandigheden funest voor de gezondheid zou blijken 
te zijn. 
Gouveneur Generaal M a e t s u y k e r vaardigde in 1669 het reeds 
genoemde placaat uit betreffende de uitoefening van de genees
kunde. Deze instructie vermeldde, dat alvorens tot de uitoefening 
van hun vak in Indië te worden toegelaten de chirurgijns daar te 
lande een examen haddden af te leggen. Verder werd de chirur
gijns de verplichting opgelegd te zorgen, dat hun instrumenten voor 
geneeskundige behandelingen, het scheren alsmede die voor het be
reiden der geneesmiddelen goed in orde moesten worden gehouden, < 
dus alle „lancetten, scheeren, scheermessen, scheerbeckens, medici
nale kisten, mortiers, decoctum-ketels, pannen, en andere meer van 
die natuur". Zij waren verder verplicht bij het bezoeken van de pa
tiënten in de ziekenhuizen de recepten te schrijven in een daartoe 
bestemd boek met het nummer van de zieke erbij „om altyt nagesien 
en geexamineert te connen werden, offer oock by doctor off meester 
een misslach begaen mochte wesen". 

Alle chirurgijns op de schepen, op de reede of in de buiten-kwar-
tieren waren verplicht maandelijks een staat in te leveren van alle 
zieken en gewonden door hen behandeld. Deze maandstaten moes
ten bij de hoofden van den dienst ter plaatse worden afgegeven 
onder overlegging van een opgaaf van hetgeen maandelijks nodig 
was voor de behandeling der zieken, berekend aan de hand van 
tabellen door de Compagnie vastgesteld, waarin de toegestane hoe
veelheden per honderd man waren bepaald. ' 

Verder behelsde dit placaat het reeds genoemde halfjaarlijkse 
onderzoek der apotheken. 

Hoe goed deze maatregelen ook waren bedoeld, zij waren niet in 
staat een ommekeer te brengen in de toename van het aantal zieken 
en overledenen en zij zouden volkomen ontoereikend blijken na de 
ramp, die Batavia trof in de nacht van 4 op 5 Januari 1699, toen de 
stad werd opgeschrikt door drie hevige aardschokken, die zoals later 
bekend zou worden, een gevolg waren van de werking van de vul
kaan Salak in de Preanger. Geweldige aardstortingen vonden plaats 
in de bovenloop van de Tjiliwoeng, de rivier, die door Batavia 
stroomde. De directe schade was niet die van een ramp te noemen, 
maar de indirecte wel: de rivier, die Batavia van drink- en waswater 
voorzag en voor de vuilafvoer door middel van pramen diende, 
vulde zich in plaats van met het heldere water nu met slijk en 
modder. De bedding in Batavia werd een modderpoel en de mon
ding verzandde binnen enkele dagen, poelen en moerassen vormend 
van waaruit de malaria aanvallen deed op de bevolking van Batavia 
en de delvers, die de rivier weer moesten uitdiepen om schoon water 
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te kunnen geven. Dit gelukte niet, de gezondheidstoestand liep 
zienderogen achteruit en de sterfte nam toe, ondanks het feit, dat 
de practisijns van het Hospitaal hun uiterste best deden. 

Het geneesmiddelenverbruik steeg ook en apotheker J a c o b v a n 
d e r C r u z e , de reeds genoemde J a c o b u s v a n d e r K r u y s , 
die op 9 April 1706 stadsapotheker van Batavia was geworden, 
vroeg dan ook reeds in dat zelfde jaar verhoging van het tarief 
voor de aflevering van de geneesmiddelen, dat sedert 1668 was 
gebleven één stuiver per man per dag. Het verzoek werd voorgelegd 
aan het oordeel van vier practisyns: G e r r i t B r o u w e r , C. 
Q u i c k e l b e r g , L. d e V o g e l en J. D r e s s e r , die van mening 
waren, dat ,,de tegenwoordige receptuur van de beste schrijvers 
deser tyen merkelyk beter en van meerder vrugt zyn voor de pa
tiënten... gebruykende meer fyne medicamenten als in Comps. 
Hospitaal ooyt in gebruyk zijn geweest, als Spiritualiën, Tinctuuren, 
Elixiers, Balsamen en Olia en Destilata". De vergoeding werd ver
hoogd van één op anderhalve stuiver per man per dag. 

Ondanks het waarderend judicium van de heren over de gebruikte 
geneesmiddelen, zochten bij de toenemende sterfte veel bewoners 
van Batavia niet steeds hun heil bij de officiëele geneeskunst en zo 
kwam de Raad van Indie ertoe in November 1731 een einde te ma
ken aan de praktijken van „alerhande inlandse doctoren en docto
ressen die gewoon zijn de huysen der voornaamste ingesetenen 
deser stad uyt en in te lopen" en die daarbij voor den dag kwamen 
„met opgeflanste reeckeningen"! Daartoe werd bepaald, dat allen, 
die medische hulp of medicamenten verstrekten, doctoren, chirur
gijns of apothekers „soowel Europeese, Christen-inlandse, als ook 
mahomethaanse en heydensche, niemand uytgesondert", uiterlijk een 
jaar na de levering hun rekening moesten indienen op straffe van 
verlies van het recht op betaling voor hun leveranties. 

In 1737 benoemde de Raad van Indië een Commissie, die ten 
doel had de verzorging in het Hospitaal te verbeteren en waarin 
o.a. de opperkoopman G e r r i t H a c k e n b e r g , administrateur 
van de Medicinale Winkel, zitting had. Over die verzorging in de 
hospitalen worden we ingelicht door reisverhalen van een drietal 
Duitsers, die als patiënten daar werden opgenomen. C h r i s t o p h 
ï - # a n g n a n a Z VCIUICCA ei. uiiiûci.tei\.a i / \J\J e n CUÖ y i i t i IUILC: Hij, udL 
hoewel hij lijdend aan constipatie, behandeld werd met opiatum als 
als de dysenterie-patiënten. J o h a n n W o l f g a n g H e y d t , die 
van 1736 tot 1740 te Batavia verbleef, vertelt, dat de opperchirurgijn 
tijdens de ochtendvisite in het Hospitaal vergezeld was van enkele 
oppassers en inlandse bedienden, die leien droegen. Na het betasten 
van de pols en het bezien van de tong schreef de chirurgijn het re
cept met het nummer van de krib van de zieke op de lei. W a s zo'n 
lei vol geschreven dan draafde de bediende ermee naar de apotheek 
en keerde terug met de medicijnen, steeds uitsluitend dranken -en in 
tinnen bekers afgeleverd. De nummers bij de bekers werden nu door 
de bedienden, in gebroken Nederlands, afgeroepen en de patiënt 
moest bij het horen van zijn nummer „mijn" roepen. De oppassers 
zagen toe, dat de verstrekte medicijnen ook werkelijk werden opge-
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dronken en tegenzin, onwil of zwakte werd door slaan, met een dun 
rietje wel bekeerd. 

Ook G e o r g e B e r n h a r d t S c h w a r z in . 1734 te Batavia 
vertelt van een zelfde wijze van voorschrijven en toedienen van de 
medicijnen en maakt de opmerking, dat vaak de patiënt tot zijn 
schade, gedwongen werd een niet voor hem bestemd geneesmiddel 
in te nemen. 

Of de gegeven mededelingen geheel betrouwbaar zijn is niet na 
te gaan, maar het gebruik van een rietje als stimulans bij het in
nemen van geneesmiddelen lijkt waarschijnlijk als men kennis neemt 
van het „Reglement voor het Compagnie's Ziekenhuis" van Gou
verneur A. v a n D i e m e n van 12 Maart 1642, dat in. artikel 28 
bepaalt: „Die bevonden sal werden sich uyt het gebeth, dât aldaer 
's morgens ende jegens den avont gedaen sal werden, geabsenteert 
te hebben, sal met 25 slaegen gelaerst ofte wel anderen gestraft 
werden, naer gelegenheyt des persoons". 

In de stadsapotheek was J a c o b u s v a n d e r K r u y s waar
schijnlijk omstreeks" 1710 opgevolgd door A u g u s t u s B r a n d , 
die op 22 Juli 1718 naar Nederland werd „verlost". Vanaf 26 Juli 
1718 kreeg J a n G o d f r i e d O h m e uit Maagdenburg, die als 
laborant werkzaam was, het beheer van de stadsapotheek en op 
23 Mei 1724 werd B e n j a m i n v a n d e n H e c k e uit Gouda, 
stadsapotheker te Batavia. Sedert 24 September 1726 werd deze 
functie vervuld door J a n G a n z e r of H a n t s e r uit Branden
burg, vanaf 1720 laborant. Hij overleed in 1731 'en toen werd hij 
waarschijnlijk opgevolgd doçr J o h a n n e s T o b i a s P e l s , die 
woonde in de ( Binnen- ) Nieuwpoortstraat naast de stadsapotheek. 
Hij was gehuwd met A n n a M a r i a R o o s e b o o m een dochter 
uit het eerste huwelijk van V i c t o r i a d e G r i e k , die weduwe ge
worden, op 6 October 1718 huwde met de stadsapotheker J a n G o d-
f r i e d O h m e . P e l s werd 6 April 1735 begraven op het Hol-
landsche Kerkhof te Batavia en op 4 April 1735 was de onder
chirurgijn C h r i s t i a a n L u d o l p h T i m m e r m a n als zijn 
opvolger aangewezen. T i m m e r m a n werd in 1738 naar Neder
land verlost. Vanaf 1738 komt de opperchirurgijn van de Rotter
dammerpoort, H e n d r i k V o o g t , als stadsapotheker voor en 
de zelfde promotie maakte de opperchirurgijn van de Rotterdam-
sche poort S e n e c a l n g u e r s e n o p 17 Augustus 1742. Hij werd 
opgevolgd door de med. D r H e n r i c ü s v a n S a n t e n op 17 
Arpil 1750. De opperchirurgijn J o h a n n e s L o b e e k werd op 
14 Juli 1752 stadsapotheker. Zijn opvolger was J o h a n n e s P a s 
s e h i e r s e, med. Dr., stadsdokter te Batavia, .die stadsapotheker 
werd op 14 Maart 1758. 

'Aan de Medicinale Winkel waren omtrent 1749 werkzaam de 
eerste laborant E r n s t G o d f r i e d L e o n h a r d en de „laborant 
in 's Comps laboratorium" F r e d e r i k H e l k . E r n s t F r e d e -
r i k S t r o o t m a n , provisioneel 2e apotheker in de Medicinale 
Winkel overleed te Batavia op 21 Juli 1756. In dat zelfde jaar was 
H e n r i c h M u l l e r Ie apotheker in de Medicinale Winkel. In 
1757 is J o a c h i m W i l l e m S c h o l t z laborant en W i 11 e m 
V e r r u c i uit Emden, in 1756 als matroos'met het schip „Amstel-
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veen" voor de Kamer Amsterdam naar Indië gekomen, Ie apotheker 
in de Medicinale Winkel. 

In 1743 liet Gouverneur Generaal van Imhoff *)^zich bij hét ne ' 
men van maatregelen betreffende de geneeskundige dienst der Com-
pagnie voorlichten door J a n W i l l e m J o r g e n s , opperkoopman 
en eerste administrateur van de Medicinale Winkel, een niet-ge-
neeskundige. Het rapport van J o r d e n s beoogde allereerst aan het 
venten met „theewater", dat verkopers, die daartoe verlof hadden, 
dagelijks langs de bedden van de zieken voor het zetten van hun 
thee verkochten, maar dat vaak in plaats van water meer geestrijk 
vocht zoals arak bleek te zijn, een eind te maken. Het ziekenhuis 
diende in het vervolg zelf voor het bereiden en verstrekken van 
thee en koffie te zorgen en verder moest het drinkwater van goede 
kwaliteit zijn. Het rapport hield zich uitvoerig bezig met de berei-
ding en verstrekking van geneesmiddelen in de Medicinale Winkel, 
een onderdeel van het rapport, dat niet alleen voor de ziekenhuizen 
maar ook voor de bewoners van Batavia en voor allen, die op de 
Buiten-Kantoren werkzaam waren, van belang was. Voorgesteld 
werd aan de apotheker toe te voegen vier hulpkrachten: een provisor 
en drie bedienden. Het destilleren „der azynen" diende niet meer 
et geschieden uit koperen doch uit glazen vaten en de bewaring van 
gemakkelijk bederfelijke geneesmiddelen en grondstoffen diende te 
geschieden in flessen. In de apotheek zou voorts moeten worden bij
gehouden een lijst van bedorven, waardeloze of overbodige genees
middelen. 

Aan de Hospitaal-practisijns werd de verplichting toegedacht 
tegenwoordig te moeten zijn bij het bereiden der geneesmiddelen 
in de apotheek of in het laboratorium. Het spreekt wel vanzelf, dat 
aan deze bepaling in de praktijk niet de hand kon worden gehouden 
en al heel spoedig werd deze aangevuld met de woorden „maar het 
verband gaat voor". In 1761 gaf deze bepaling aanleiding tot een 
vrij vinnige strijd tussen de apotheker en de practisijns, daar de 
apotheker (v a n S a n t e n?) de heren uit zijn werkplaats had weg
gejaagd. De Gouverneur Generaal M o s s e l bemoeide zich zelf 
met het geval, maar de uitspraak is niet bekend. 

Voor het eerst komt in het rapport van J o r d e n s officieel voor 
het denkbeeld, de opperchirurgijns op de Buiten-Kantoren op te 
dragen, lijsten aan te leggen van alle „vegetabilia, animalia, sim-
plicia, composita oleosa, en met één woord van alle medicynen aan 
die landen eigen, by haar of by den inlander in practijk, met der-
zelver virtutes, effecten, gebruik of restricten". Verder zouden er 
geregeld monsters moeten worden gestuurd naar Batavia met een 
zeer nauwkeurige beschrijving. Het was de bedoeling de artsenij -
schat van de Medicinale winkel uit te breiden en tegelijkertijd de 
chirurgijns op die Buiten-Kantoren te nopen meer aandacht te 
schenken aan geneeskrachtige producten in hun naaste omgeving, 
waarvan zij volgens J o r d e n s ongeveer niets afwisten. 

*) In 1476 verscheen te Batavia ,,Gedrukt in 't Casteel by 's E. Comps. Druc-
ker C. J. W e i c h b e r g e r" de Bataviasche Apotheek, opgedragen aan Baron 
v a n I m h o f f , voor zover bekend de eerste en enige in Indië gedrukte phar
macopée. 
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Het rapport stelde tenslotte voor om aan de apotheker toe te 
staan voor zijn meerdere werk. voor elke patiënt in het Compagnie's 
Hospitaal in plaats van 6 in het vervolg 8 duiten per dag in rekening 
te brengen. Al deze voorstellen werden inderdaad aanvaard. 

Op 30 Juli 1744 dienden dé heren E v e r a a d . M u l l e r , C o e n , 
K e y en K l e y n h o f f een rapport in bij Gouverneur Generaal 
v a n I m h o f f over hunne „speciale en nauwkeurige visitatie van 
de gehele stads-apotheek", welk rapport weinig goeds vermeldt. De 
„wortelen en kruyden" waren op enkele uitzonderingen na, die pas 
uit Europa waren aangekomen, alle bedorven. Ernstige tekortkomin
gen van de apotheker en diens personeel waren vastgesteld en 
daarom gaf de Commissie het volgende in overweging: 

„1. dat den stadsapothequer, in het toekomende veel meer agt en oplettendheyd 
moet gebruycken als hij voor desen schijnt gedaan te hebben, en wil dus mede. 

a. ten opsigte van wortelen, cruyden etc. so Europeesche als inlandsche met 
deselve te laten en lugten, om sijvers en buyten bederf te houden. 

b. intijds zorgedragen tot weder aanvullingen van hetgeen dat afgaat, en daar 
van cennisze geven aan de medicinale winkel, ten eynde sy sig daarvan versien 
kunnen als een of andere in S.E. Compagnies-dienst, niet in gebruyck mogte 
zijn en daar en boven. " » 

c. altijd versedt hebben van verse inlandsche medicijnen." 

Hoe apotheker I n g u e r s e n die verse inlandse medicijnen 
moest verkrijgen, liet de Commissie in het midden. De tuin van de 
Compagnie, beoosten het Kasteel, waarover een Resolutie van 13 
Februari 1693 spreekt, was waarschijnlijk niet bestemd voor de 
teelt van geneeskrachtige kruiden en elders was tot nu toe nog niets 
geschied, ondanks het feit, dat Heeren Zeventien reeds in het mid
den der 17e eeuw de aandacht op de inheemse geneeskruiden had
den gevestigd: 

„Het is kennelijk, dat op Mallabar en oock op Ceylon veel medicinale kruiden 
vallen, en waervan nu en dan mede seer breet is opgegeven en schoon voorge-
daen (siet de brieff van de Generael en de Raden herwaerts geschreven van 
12 Februari 1685). En het zoude inderdaet een goede saecke wesen, ingevalle 
de Compagnie haer daermede konden gedoen en behelpen, want die van hier 
jaerlijcx te senden, behalven dat sulx kostelijck en lastigh valt, komen deselve 
door de lahcwijligheit van de reysen veeltijts te bederven off haer kragt te 
verliesen. En daerom hebben die van Ceylon al in den jare 1670 bij hare brieven 
versogt een bequaem doctor in de medicijnen, en 3 à 4 goede herbaristen, om de 
kruyden te leeren kenne, die daer na haer seggen, in overvloet gevonden werden, 
neffens 3 à 4 goede apothekers, gelyck als nu en dan all eenige van hier ge-
sonden zijn. Maer de ervarentheyt heeft geleert, dat door dese en gene toevallen 
en beletselen, dàn door het vertrek, dàn door sterfte van die daartoe syn gestelt 
geweest, oock wel derselver onkundigheyt, het daertoe niet heeft kunnen gebragt 
werden, off dat men sig op die eigen compositie heeft mogen verlaten. En 
daerom hebben die van Indien gemeynt, dat sij deselve nog al van hier moeten 
blijven ontbieden." 

Op aandringen van de Hooge Regeering besluiten Heeren Ze
ventien op 12 October 1728 een zekere E r i c u s S c h e p p e r u s 
of S c h e p p e r i u s naar Indië te zenden: „een man, ervaren niet 
alleen in de chirurgie en medicijnen maar ook in de kruidkunde, 
dien wij gedestineerd hadden om in plaats van den botanicus d e 
H a r t o g van Ceylon tot nader onderzoek der kruiden in die 
landstreek op een tractement van ƒ 4 0 , ^ ter maand te laten af
gaan..." 
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Hij vertrok 21 Maart 1729 uit Nederland: 
„om eerst op Batavia, en daarna op Ceylon dienst te doen als botanicus, om te 
ondersoeken welke gewassen in die gewesten tot gebruyk van medicijnen worden 
gevonden, hetsij gesteentens, zaden, vrugten, houtten of wortelen, wat gommen 
of sappen daaruyt konnen getrokken worden en bij de oude off heedendaagse 
medicijnmeester gebruykelijk sijn geweest alsmeede welke gewassen off verfstoffen 
konnen dienen, sullende van alle sodanige zaden off gewassen jaarlijkx na ge
woonte eenige quantiteyt mogen gesonden werden, met de beschrijving daartoe 
nodig, aan de Hortus Medicus soo van Amsterdam als van de Universiteit tot 
Leyden,, yder onder een bijzonder addres; en dewijl deese S c h e p p e r u s niet 
alleen gesegt word te sijn een goet botanicus maar ook een Medicus en Chirur-
gus, kan deselve ter plaatse daar hij resideeren sal, tegelijk meede geëmployeert 
worden om opsigt te nemen of dienst te doen in de Hospitalen." 

S c h e p p e r u s wordt voorlopig in de Medicinale Winkel ge
plaatst, maar al spoedig komt bij de Gouverneur Generaal D u r -
v e n de klacht, dat hij weinig doet en voor zijn taak ongeschikt is 
(Resolutie 11 Juli 1730). 

Het rapport van 1744, al eerder genoemd, wil nog een poging 
wagen, om het kweken van geneeskruiden in de koffietuinen te 
Cheribo"n en elders te doen geschieden en Gouverneur Generaal 
v a n I m h o f P laat bij Resolutie van 1 Augustus 1746 de Buyten-
comptoiren nog eens herinneren aan zijn Resolutie van 18 April 
1744: 

„ Vervolgens is uyt aanmerkinge dat van de respe buyten comptoiren 
bereeds in voldoeninige van het g'arresteerde op den 18en September A° 1744 
overgekomen zijnde berigten van de medicinale kruyden, wortelen, etca. die 
aldaar te lande vallen, goed gevonden en verstaan uyt de gedagte berigten en 
hare eygene verkregene kennisse, door de stadsdoctoren alhier te laten opmaken 
een alphabetische lijst van alle de respe soorten van medicinale wortelen, kruy-

,den, bast etca in India vallende, mitsgrs: ' dezelve den administrât: van de me
dicinale winkel en den apotheker alhier in handen te stellen, item de ministers 
en beds op de buytencomptoiren toe te zenden, me ordre om van het geene zij 
daar van mogten komen te benodigen, na de daar bij te doene aanwijsinge van 
de plaatsen daar die het best vallen, soo van hier als op de voorn.' comptoiren 
van den anderen te versoeken en dus door de laatstgem: geene eysschen van het 
een en ander van deze hooftplaats te laten doen, in soo verre van die op andere 
plaatsen te bekomen mochten zijn." 

"De plaatselijke chirurgijns moesten blijkens een Resolutie van 
18 Mei 1773 helpen bij de plaatselijke opkoop van de materia 
medica. L a m b e r t u s D a n i e l K r e p s , die de Radix Juan 
Lo^ez noemde een overheerlijk medicament tecicn elle soorten van 
verouderde afgangen en gevaarlijke buiklopen, dog dewelke hier 
in geen naamwaardige quantiteiten te bekomen was", verzocht 15 
pond van Malacca aan te vragen, waar deze vanuit Oost-Afrika 
werd aangevoerd. Bedoeld is hier volgens B o e 1 m a n de wortel 
van Toddalia lanceolata. K r e p s kende blijkbaar niet de inheemse 
Toddalia asiatica- waarvan de wortels dezelfde werking hebben. 

Aan het kweken van inheemse kruiden en het opzenden van 
monsters is niet veel gedaan. Voor zover ze naar Batavia kwamen, 
schijnt één der rapporteurs uit 1744, K l e y n h o f f , zich erover 
te hebben ontfermd en ze te hebben geplant in zijn tuin aan de 
Molenvliet. 

In September 1745 werd aan de opperchirurgijn L a m b r e g t s 
vergunning verleend in de apotheek van het Hospitaal onderwijs 
te geven in de anatomie op het cadaver. 
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Niet alleen de strijd tegen ziekte en dood, maar ook een andere 
vijand belaagde sinds lange tijd het weerstandsvermogen van de 
Compagnie. Het was de achteruitgang in de handelstoestand, af
nemende winsten, daartegenover namen de kosten van de In
dische huishouding toe. Het batig saldo bedroeg in het jaar 1696 
40 millioen gulden, in 1700 21 millioen gulden, in 1724 nog slechts 
648.000 gulden en daarna namen de onkosten zo snel toe, dat de 
rekening met een tekort ging sluiten. Ondanks de waarschuwingen 
van de Gouverneurs Generaal verdiepten de Bewindhebbers zich 
niet in de eigenlijke oorzaken van dit verschijnsel, maar schoven 
de schuld op de ambtenaren in Indië. Gouverneur.Generaal M o s 
s e l richtte in November 1752 een schriftuur aan Heeren Zeven
tien: „Bedenkingen over den intrinsiquen staat van de Geoctroy-
eerde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ter vertooning van 
dies waare, dog zorgelijke gesteldheyd". M o s s e l deed nog meer 
en gaf in 1755 zijn Directeur Generaal v a n d e r P a r r a opdracht 
een plan te maken ter bezuiniging in de huishouding van Batavia, 
dat één van de kostbaarste vestigingen was geworden. Bij de be
snoeiing der kosten van het Binnen-Hospitaal zou ook de apo
theker, die de geneesmiddelen leverde, een veer moeten laten: zijn 
vergoeding zakte van 2 stuiver per dag op \x/2 stuiver. Vond in 
de jaren omstreeks 1760, toen het aantal zieken zeer laag was, de 
apotheker hierin aanleiding in een request te klagen over zijn lage 
inkomsten, spoedig daarop nam het aantal zieken weer toe en bra
ken voor de stadsapotheker weer betere jaren aan. 

In een rapport uit 1768 beval M r J. C. M. R a d e r m a c h e r , 
Raad van Indië en één der oprichters van het Bataviaasch Genoot
schap der Kunsten en Wetenschappen, aan, het instellen van een 
onderzoek naar de toestand in de „stads-apotheecq", waaruit het 
Binnen-Hospitaal zijn geneesmiddelen betrok.'Verder zouden de 
practisyns de afgeleverde geneesmiddelen moeten controleren. Het 
onderzoek zou moeten geschieden door enkele doctoren en over 
de oorzaken er van zegt S c h o u t e: 

In 1768 waren er grote moeilijkheden ontstaan tussen den ,,apo-
thecar" K i e r s en de practisyns van het Binnen-Hospitaal. Deze 
laatsten hielden vol, dat de apotheker de voorgeschreven genees-
midelen te zuinig afleverde, terwijl de apotheker van zijn kant de 
practisyns beschuldigde verkwistend om te springen met dure medi
camenten. Een strijd, die al heel gemakkelijk ontstond bij het sy
steem der Compagnie, waarbij de apotheker voor een klein bedrag 
per dag per man de levering der geneesmiddelen op zich nam. 

De buiten-regenten der Hospitalen moesten zich ermee bemoeien 
en er kwam weer een hele stroom rapporten, daar iedere practisijn 
zijn mening in een apart verslag gaf. 

Uit deze rapporten zien wij, dat de strijd vooral over het gebruik 
van enkele meer kostbare geneesmiddelen liep, in de eerste plaats 
dat van kina. 

De heer K i e r s, de stadsapotheker, begon zijn verslag met de 
vrij vinnige opmerking, dat het gebruik van kina was bevolen door 
den Gouverneur Generaal v a n d e r P a r r a in 1764, maar dat 
deze order niet veel had uitgewerkt de eerste jaren. Daarna echter 
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was het des te vlugger gegaan, zodat het voorkwam, dat „voor 114 
koppen op één dag vijf ponden elf vijf-achtste once voorgeschreven 
is geworden". Op die wijze was het mogelijk geweest, dat in 1767 
ruim 171 pond kina-bast per maand waren verbruikt. En dat, 
terwijl ,de cortex Peruviane" den apotheker kostte iy2 stuiver per 
ons inkoop, zodat ieder wel begrijpen kon, welk een ruïne die kina 
voor hem werd. Maar ook met Spaansche vliegen werd veel te gul 
omgesprongen, 700 tot 800 in twee maanden, tijd was te veel, 
meende de heer K i e r s; vooral daar hem de Spaansche vlieg op 
5 stuiver inkoop kwam te staan. 

Maar de practisijns stonden pal en verdediqden hun wijze van 
voorschrijven met overtuiging. Zij legden uit, hoe noodig het was 
grote giften aftreksel van dien kina-bast te geven, „wanneer men 
zig met ernst voorneemt om -het wederom komen van dooddreigende 
koorts te verhoeden". En met niet minder klem verdedigden zij hun 
Spaansche vliegen, die ook al aan zo menigeen het leven hadden 
gered, evenals trouwens de Liquor Hoffmani, „het rustverwekkende 
mineraal vogt van H o f f m a n", dat in werking de spiritus nitri 
dulcis v.erre achter zich liet. 

De büiten-regenten der Hospitalen maakten een einde aan den 
strijd op een wijze, die vermeld mag worden. Zij schreven den 
Heeren Practisyns terug „ten hoogsten te zijn ontstigt", maar niet 
door het vele voorschrijven van een dezer geneesmiddelen, maar 
omdat de practisyn B o u s c h u t i n zijn rapport had vermeld inder
daad minder kina te hebben gebruikt voor ziin zieken dan hij nodig 
zou hebben qeacht. Blijkbaar was hij gezwicht voor de redenen des 
apothekers. Tegen B o u s c h u t keerde zich nu de toorn, daar hij 
had gehandeld „even of er bij dien practsyn in de executie van 
zijn ampt eenige qualificatie resideerde om de soo onvermijdelijke 
benoodigde medicijnen zijn patiënten te moqen onthouden, op qron-
den daar de vergadering geen denkbeeld van formeeren kan". 
B o u s c h u t moest binnen staan en kreeq een ernstige vermaninq. 
de practisyns werden in het gelijk gesteld, en de apotheker kreeq 
verhoging van zijn verqoedinq voor de levering der geneesmiddelen; 
de zieken mochten dus tevreden zijn. 

Dit waren toch wel heel andere opvattingen dan die. welke zo 
menigmaal hadden geregeerd in den Medicinalen Winkel des 
Casteels. 

Tot zover S c h o u t e. De opvattingen, waarover hii spreekt, 
hadden in het vaderland geleid tot de stichting van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem in 1752, het Ba-
taafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wüsbeqeerte te 
Rotterdam in 1769 en het Bataviaasch Genootschap der Konsten en 
Wetenschappen in 1778 in Indië. 

Het Bataafsch Genootschap te Rotterdam schreef in 1774 een 
prijsvraag uit: 

„Welke ziin de redenen of oorzaken waarom er op de uitgaande 
schepen der N.O.I. Maatschappij, vooral van hier tot aan de Kaap 
de Goede Hoop, thans meerder volk sterft dan voorheen en meer 
dan, zoals uit de berichten schijnt, bij andere natiën — en welke 
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zijn, behalve de reeds bekende, de beste behoedmiddelen om zulks 
te voorkomen?" 

De antwoorden, die binnen kwamen, "werden niet bekroond, maar' 
dit negatieve resultaat kon het Zeeuwsch Genootschap der Weten
schappen (opgericht in 1769) niet weerhouden ook een prijsvraag 
uit te schrijven en hiervoor verwierf J. H a r g e r in 1782 de gouden 
erepening. Pharmaceutisch is uit zijn antwoord alleen van belang 
het reeds genoemde voorschrift van W . M a y tegen scorbut. Hij 
beval het groene aangroeisel der schepen, het gramen marinum, als 
krachtig anti-scorbuticum aan en verder het gebruik van oranje
appelsap en citroensap alsmede een,zeer samengesteld Decoctum, 
waarvan semen sinapis en acetum squilliticum de hoofdbestand
delen vormden. Ook de Indische Regering besloot in 179.4 een 
prijsvraag uit te schrijven met het verzoek middelen aan te wijzen, 
in staat de ongezondheid van Batavia zo spoedig mogelijk weg te 
nemen. Geen van de ingekomen antwoorden heeft tot enig resul
taat geleid. 

Dat een maatregel tegen de ongezondheid van Batavia wenselijk 
was, was al in 1770 gebleken, toen de sterfte in en buiten de zieken
huizen weer angstwekkend gestegen was. Er werden weer bijeen
komsten belegd tussen regenten, geneeskundigen _en practisijns en 
er kwam weer het zoveelste rapport: 

1. de chirurgijns op de schepen en op de posten hielden hun 
patiënten te lang en verknoeiden de hun toegemeten drie dagen v 

met het geven van verkeerde geneesmiddelen. 

2. Dit maakte, dat de practisijns in^de -ziekenhuizen geen tijd 
kregen de-zieken naar behoren waar te nemen, „onder verzagtende, 
verdunnende en verkoelende dranken". 

3. Kwam er af en toe geen verwarring voor in de apotheek, waar 
het afgeven van de geneesmiddelen nog altijd ging op de aanwij
zing van een nummertje? 

4. Wel waren er in de apotheek „enkele deugdsame en meest 
goede medicynen", maar of de samengestelde geneesmiddelen wer
kelijk goed werden bereid, zouden wij niet durven zeggen. De 
„syropen" uit het vaderland waren dikwijls verlegen; en het zou 
beter zijn meer kruiden uit Indië zelf te gebruiken. 

5. Er werden nog steeds, ondanks alle toezicht, veel te veel 
schadelijke vruchten en dranken het ziekenhuis binnengesmokkeld; 
dat gaf recidieven, dikwijls nog veel gevaarlijker dan de „origineele 
ziektens". 

De aanmerkingen op de apotheek zullen waarschijnlijk betreffen 
het beheer onder de reeds meer genoemde stadsapotheker J a n 
K i e r s, die van chirurgijn en majoor van de artillerie op 20 Juli 
1759 het beheer der stadsapotheek kreeg en die op 15 September 
1772 werd opgevolgd in die functie door de chirurgijn en majoor 
der infanterie Dr med. J o h a n n e s P a u l u s H o f f m a n . Toen 
deze in 1779 naar het vaderland vertrok was D a v id B y 1 o n, uit 
Doornik afkomstig, zijn opvolger als stadsapotheker op 25 Mei 1779. 
Ook hij woonde als zijn opvolgers naast de Stadsapotheek in de 
Binnen-Nieuwpoortstraat te Batavia. Hij overleed 22 December 
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1781 en zijn opvolger werd J o h a n C a s p e r S p e r l i n g uit 
Maagdenburg, die al vanaf 2 November 1781 gedurende de ziekte 
van B y l o n waarnemend stadsapotheker was. In 1782 komt als 
vaste functionaris op 11 Januari de stadsapotheker J o h a n S a 
m u e l F r e d e r i k S c h i f f e l uit Zweibrücken, die in 1764 met 
het schip „Giessenburg", als korporaal naar Indië kwam en vervol
gens chirurgijn en opperchirurgijn was geworden. Hij maakte nog 
verder promotie en werd in 1792 2e administrateur van de Medici
nale Winkel en in 1795 Ie administrateur met kwaliteit van koop
man. Hij was, met verlof om te repatriëren, op 30 September 1788 
ontslagen als stadsapotheker en werd op 3 October van hetzelfde 
jaar J a c o b u s D i d e r i k G e o r g e P a s c h e n stadsapothe
ker; deze oefende zijn functie uit tot 1807. 

Aan de Medicinale Winkel was omstreeks 1764 werkzaam J o -
h a n n e s v a n L e e u w e n als 2e apotheker, die als oud-Ie labo
rant in 1771 repatrieerde. J o h a n n e s B a l t h a s a r K e u r 
v o r s t werd in 1772 apotheker in dienst der Compagnie en bij 
Resolutie van 5 September 1780 laborant in de Medicinale Winkel. 
De constabelsmaat G e r r i t A a m s in 1772 met het schip „A-
schat" öp een loon van ƒ 14,— 's maands in Indië gekomen werd 
eerst 3e apotheker in de Medicinale Wankel op ƒ 16,^- 's maands 
en op 16 September 1774 2e apotheker op ƒ 24,.— 's maands onder 
een nieuw verband van 5 jaren. J o h a n n C h r i s t o f f e l G e b -
h a r d uit Saksen kwam in 1773 als soldaat op ƒ 9,— 's maands 
in Indië, werd 16 April 1-774 3e chirurgijn op ƒ 14,— 's maands en 
op 29 Juli 1774 2e laborant in de Medicinale Winkel op ƒ 20,— 
's maands. Op 7 September 1780 werd hij 2e apotheker en op 22 
Augustus 1783 Ie laborant. N i c o l a a s S w a r t alsbotteliers-
maat'met het schip ,,Ceres" op ƒ 14,— 's maands in Indië gekomen, 
werd op 29 Juli 1774 3e apotheker aan de Medicinale Winkel op 
ƒ 16"— 's maands met verband voor 1 jaar. V i c t o r F r e d e r i k 
C a r e l H e r t z o g e n r a a d voor de Kamer Amsterdam naar 
Indië gekomen, werd op 2 September als Ie laborant ontslagen 
P i e t e r L i n t e n e r of L i n t e n a a r , i n l 776 naar Indië geko
men, wordt in 1781 apotheker in de Medicinale Winkel en op 29 
Augustus 1783 Ie apotheker. Op 19 November 1785 wordt te Bata
via begraven de Ie apotheker in de Medicinale Winkel C h r i s t i -
a a n H e i n r i c h H u m b o r g of H o m b u r g . J o h a n 
W i l h e l m G o d f r i e d Z i e g e n m e y e r , opperchirurgijn, 
werd 19 Januari 1790 apotheker in de Medicinale Winkel en op 
9 Juli 1790 apotheker in het Buiten-Hospitaal te Batavia. De opper
chirurgijn J a c o b B r o n g e r s werd op 29 Juli 1794 2e apothe
ker aan de Medicinale Winkel, op 5 Mei 1795 Ie apotheker en Ie 
laborant. P i e t e r E r d m a n n was 2e apotheker bij de Medici
nale Winkel en woonde in het „Laboratorium" buiten de stad. Hij 
werd 31 Januari 1798 begraven, terwijl D i r k H u l s e b o s c h 
2e apotheker in de Medicinale Winkel op 31 Maart 1803 „pro deo" 
te Weltevreden begraven werd. 

A n t h o n y M a r c e l i s S c h e l k e s is er van 1783 tot 1795 
apotheker, daarna 2e administrateur. 

Op 6 November 1790 was besloten, dat in verband met het 
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gevaar, dat aan boord van de zeilschepen bestond voor breuk en 
lekkage, in het vervolg Spiritus en Oleum Vitrioli niet meer uit 
Amsterdam zou worden verscheept, maar in Indië zelf moest wor
den gemaakt, ondanks de hoge kosten. 

„Hessische retorten en andere ustensiles daartoe benodigd ge
zonden terwijl voorts^ verleden jaar een kundig apothecar was uit
gezonden". 

Indië meende nu ook wel een stapje verder te kunnen gaan en 
vroeg de simplicia te zenden om te Batavia alle composita te kun
nen bereiden. Daarvoor had men echter in het vaderland geen ,oren 
en dato 29 Maart 1792 werd geantwoord: 

„Word van Batavia berigt dat daar ter plaatse' alle compositie indien de sim
plicia gesonden worden, zoude kunnen vervaardigd worden. 

Hier echter dat geen bewijzen voorhanden zijn dat een of meer van die Heeren 
administrateurs der Medicinale winkel op Batavia bekend staan die eenige be
wijze geproduceerd hebben dat hier of elders haare leerjaaren in een of 'meerdere 
apotheeké hebben uitgediend en met Testimonia zijn voorzien geweest, dat het 
eer denkelijk is, dat een of meer van die Heeren ten platten lande zullen geleerd_ 
hebben alwaar men Doctor Chirurgijn en Apothecar tegelijk is en dies in qualiteit 
van chirurgijn zijn uitgevaaren. 

Hij beveelt bewindhebberen aan of niet beter was, als nog geen veranderinghe 
te maaken van simplicia voor composita te zenden door dien he_t thans ten vollen, 
beweesen is, de Scheykunde nog nooit tot die volkomentheid is gebragt geweest 
als heeden ten dage, en terwijl dat men binnen weynige weeken alhier zal be-
bekoomen eene geheele volledige apotheek, en samengesteld door zulke mannen 
aan wiens kunde en ervarenheid men in geenen deele eenige mistrouwen kan 
stellen en daar zeekerlijk alle overtollige middelen uit de composita zullen achter-
weege gelaaten zijn en de ontbreekende bijgevoegd.". 

w.g. J. N . F 1 i e t n e r 
doctor van de Kamer van Amsterdam 

Batavia gaf zich nog niet gewonnen en dato 2 Mei 1793 schreef 
men van daar: 

dat seffens bij dat bericht zijn overgezonde twee Teekeninge van een 
Furnuys en een Reverberium en de beschrijving v.an twee zoogenaamde houten 
capellen die aldaar zouden behooren te worden gemaakt. Dat uit de beschrij
ving der vier ovens blijkt dat deselve seer weynig brandstoffe behoeven, alsmede 
dat zij met het zelfde vuur en met eene moeyte te gelyk kunnen dienen voor ver-
scheyde operatien en daar enboven in dat Laboratorium volgens derzelver gron
den kunnen vervaardigt worden allen samenstellingen of composita en schey en 
kruydmengkundige bereydingen niets uytgesondert, zoodat maar slegts de simpli
cia uit Neerland zouden behooren gezonden te worden." 

Op 4 November 1793 volgt dan het advies uit het vaderland om 
„composita in Indië te laten maken behalve de gedestilleerde oliën uit zaden 
kruyden en bloemen dewyl de zaden kruyden en bloemen meerder plaats dan de 
oliën nodig hebben en daar en boven aan meer bederving onderworpen zijn 
tevens geadviseerd verandering in samenstelling van de medicijnkisten aan te 
brengen en om naar Indië en de Kaap exemplaren van de pharmacopoea Amstelo-
damensis op te zenden." 

Men beschikte in Indië aan de Medicinale Winkel of het Labo
ratorium toen blijkbaar niet over een exemplaar van die pharma
copoea, want het „Reglement voor den medicinalen winkel te Ba
tavia" van 27 Mei 1794 bepaalt in artikel 53: 

„Alle scheikundige bereidingen en te zamen gestelde genees-middelen of de 
zoogenaamde chemikalia en composita moeten volgens besluit van de 7en Maart 
1794 alhier worden vervaardigd volgens de voorschriften in de pharmacopoea 
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Wurtembergica en moet dit apothekersboek in den medicinalen winkel blijven 
standhouden tot dat heeren en meesters een ander pharmacopoea of dispensato-
rium voor Batavia in zonderheid voor den medicinalen winkel zullen hebben ge-
ordonneert." 

Artikel 56 bepaalde, dat om 
„alle freuduleuse ha'ndelwyze te weeren, den eersten Compagnie's apotheker, als 
tevens laborant zynde, gehouden weesen jaarlyks onder ultimo Augustus in Rade 
van Indiè oner eede te verklaren, dat hy de Composita na het voorschrift van 
het apothekersboek in den medicinalen winkel berustende heeft gereedgemaakt." 

Het beheer van de Medicinale Winkel berust bij twee admini
strateurs, waaraan toegevoegd voor de administratie en in het labo
ratorium 4 apothekers en „4 pennisten voor het dagelyks schryf-
werk". 

De eerste en de tweede apotheker werden ,,als ordinaire gecom-
mitterdens g'emploieert" en waren aldus verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken, maar artikel 61 vertrouwt hen toch niet 
geheel en zegt: 

„Dog ingevallen oliteiten van fijnere speceryen gestookt worden, _ het welk 
zeldzaam voorkomt, worden daartoe expres twee opper-chirurgyns gecommitteerd. ' 

Jaarlijks moesten in het vaderland en aan de Buiten-Comptoiren 
medicinalia etc. worden besteld, maar dan in het vaderland alleen 
de benodigde grondstoffen en men moest zorgen voor een voorraad 
voldoende voor twee jaar. ,,De stadsapotheker dewelke tot gerief 
van het algemeen hier is gepreviligeert" mocht ook jaarlijks zijn 
bestellingen voor geneesmiddelen doen. Men moest echter alle 
scheikundige bereidingen en samengestelde geneesmiddelen voor
taan te Batavia maken. Ook „koperen decoctum-ketels, vijzels en 
pannetjes en houte besloten ziften" maakte men te Batavia in de 
wapenkamer al sinds enige tijd. 

Bij het Reglement van 27 Mei 1794 waren niet minder dan 9 
catalogi van medicamenten en verder een zogenaamde papieren 
dokter: „Berigt voor de zeevarende der kleine vaart, op wat wyze 
de gezondheid te bewaaren en de ziektens en gebreken te herstellen 
zyn' \ : 

Voor het verschepen in de Archipel van de nu te Batavia bereide 
vitriool bepaalde artikel 53 nog, dat dit zou dienen te geschieden 
aldus: 

„Vitriool-olie en aqua fortis zullen telkens in aparte kassen alleen moeten worden 
afgepakt, op de kast duidelyk beschreeven, wat daar in is, met byvoeging om 
agter op het halve dek wel gesecureert te worden." 

Zo had dus Batavia gezegevierd in de pogingen om de gehele 
bereiding van de geneesmiddelen daar te krijgen. Aan een en ander 
zullen wel niet vreemd zijn geweest de moeilijkheden die reeds se
dert het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1780 in toe
nemende mate aan de uitvarende en terugkerende schepen werden 
opgelegd. In 1791 rapporteerde een Commissie van Onderzoek 
inzake het Ziekenhuis te Macassar, dat de apotheek in zeer morsige 
staat verkeerde en de medicamenten bijna alle in slechte toestand 
waren bevonden. En niet alleen op geneesmiddelgebied groeiden 
de moeilijkheden, maar ook de financiële toestand van de gehele 
Compagnie werd gaandeweg minder goed: de retourvrachten ver-
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minderden, het, crediet van de Compagnie verdween, zo" zelfs-, dat 
de Staat moest bijspringen en nadat een aantal j'aren het dividend 
was gepasseerd en de schuldenlast van de Compagnie, die in 1602 
met een kapitaal van ongeveer 6J/^ millioen gulden was opgericht, 
was gestegen tot bijna 120 millioen gulden, werd het bestuur in 
1796 vervangen door een Committé tot de Zaken voor den Oost-
Indischen Handel en de Bezittingen. Met de Staatsregeling van 
1798 verdween de naam van de eertijds Edele Compagnie geheel 
en werd deze met haar lasten en schulden door de Staat over
genomen. 

(wordt vervolgd) 
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