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EEN VOORLOPER VAN DE „BATAVIASCHE APOTHEEK" 
VAN 1746?*) 

door 

P. H. BRANS 

In 1693 richtte een zekere H. K r i j t e n b u r g h zich tot 
„Heeren XVII" van de Oost-Indische Compagnie met een ge-

-schriftje, dat in de Koninklijke Bibliotheek is bewaard gebleven 1) 
en dat tot titel draagt: „Een kort ontwerp, Rakende de verkeerde 
Leerweg van de Indiaanse Apotheecq Als mede een korte 
Aanwysing, Om uyt de daar zijnde Simplicia , een rechte-
herformde Apotheecq, Tot voordeel der Maatschappy, op te 
bouwen." 

Het boekje, even wijdlopig als de nog verkort weergegeven 
titel, is te beschouwen als een pleidooi van de schrijver, om door 
Heeren XVII te worden belast met de samenstelling van een 
„Pharmacopoea Orientalis reformata", waarbij hij de Bewind
hebbers van de Compagnie in hun zwakke zijde tast, door het 
herhaalde malen voorspiegelen van de grote besparing, gelegen 
in het gebruik van inheemse geneesmiddelen in plaats van de uit 
Europa aangevoerde, die bovendien door de lange reis en door 
het felle zonlicht in Indië snel hun werkzaamheid verliezen en tot 
bederf overgaan. 

Ter vervanging van de talrijke vaderlandse purgantia, waar
mede naar hij zegt „een geheel Apothecquers voorhuys kan mede 
versien worden" beveelt hij het gebruik van de veel werkzamer 
inlandse aan. K r i j t e n b u r g h wil, wanneer hij door Bewind-
hebberen met de opdracht wordt belast, de composita uit Indische 
simplicia laten bereiden, „quod in mea Pharmacopoea ostendetur", 
zoals hij schrijft. 

Volgens de gebruiken van zijn tijd bezigt de schrijver de woor
den „Apotheecq" en „Pharmacopoea" zowel voor het voorschnf-
tenboek als voor de apotheek zelf en daarom is uit zijn geschriftje 
niet met zekerheid op te maken of zijn herhaalde aanvallen een 
gedrukte „Pharmacopoea Orientalis" gelden, die dan een voor
loper zou zijn van de Bataviasche Apotheek van 1746 2 ) . Wellicht 
zou dit de door V o n R o m e r genoemde „Pharmacopoea Indica" 
uit 1684 kunnen zijn, waaromtrent verdere gegevens nog ont
breken 3 ) . Voortgezet onderzoek van de notulen en besluiten van 
Heeren XVII en van de Resolutien van Gouverneur Generaal en 
Raden van Indië kan misschien licht hierover verschaffen. 
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