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P.J. Florijn*
GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE HORTUS MEDICUS IN INDIE**
Inleiding
In de zeventiende en achttiende eeuw werd een toenemend aantal horti
medici in Europa aangelegd, waarin de plantesoorten, die vooral vanuit de
kolonien verzonden werden, gekweekt konden worden. Tevens werd daar de
mogelijke geneeskrachtige werking van deze planten onderzocht. Het
stichten van botanische tuinen in de kolonien zelf, vend echter veel later
plaats.
Algemeen wordt de botanische tuin van de Engelse Oostindische Cotnpagnie te Calcutta beschouwd als de eerste door Europeanen gestichte
hortus in tropisch Azie. Deze hortus werd in 1786 opgericht en telde in de
eerste acht jaren ruim 300 plantesoorten.'
Hoewel de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1652 op Kaap de
Goede Hoop een verversingsstation voor groenten en fruit stichtte, dat in de
achttiende eeuw ook een belangrijke rol ging spelen als acclimatisatietuin
van Aziatische en Kaapse planten, was hier geen sprake van een officiele
hortus medicus.'
Naast deze tuinen bestonden in Nederlands-Indie al lange tijd particuliere
tuinen, die van betekenis zijn geweest voor de Aziatische botanie, zoals die
van Andries Cleyer (1634-1698) te Batavia (het huidige Djakarta) en
Joannes Camphuys (1634-1695) op het eiland Edam in de baai van Batavia.'
Aangezien deze tuinen niet door de VOC zelf gesticht zijn, kunnen ze niet als
officiele botanische tuinen gekenmerkt worden.
In het midden van de achttiende eeuw werden vanuit de VOC stappen
ondernomen om een hortus medicus bij Batavia te stichten. Deze officiele
tuin, die van ca 1757 tot ca 1762 bestaan heeft, groeide in een aantal jaren uit

* Melvill van Carnbeelaan 44. 3971 BE Driebergen-Rijsenburg.
** Dit artikel is gebaseerd op een doctoraalonderzoek bij de vakgroep Biohistorie van
de Rijksuniversiteil Utrecht, onder Iciding van drs. J. Heniger.
1. W. Roxburgh, Hortus Bengatensis, or a catalogue of the plants growing in the
honourable East India Company's Botanic Garden at Calcutta (Serampore. 1814) ii.
2. M.C. Karsten, Tlie Old Company's Garden al the Cape (Cape Town, 1951) en M.
Gunn en L.E. Codd. Botanical exploration of Southern Africa (Cape Town. 1981).
3. W. van Nuys. Andries Cleyer leven en werk (niet uitgegeven scriptie vakgroep
Biohistorie, 1978) Q.J.M. van der Aart, Engelbert Kaempfer (niet uitgegeven scriptie
vakgroep Biohistorie, 1979) 10. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. dl. IV
(1924) kol. 263.
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tot een verzamelplaats van meer dan duizend plantesoorten en kan beschouwd worden als de eerste Europese hortus medicus in Azie. De tuin was
volgens het systeem van C. Linnaeus ingericht en opgezet met het doel de
gezondheid van de VOC-dienaren te verbeteren. Met behulp van de inlandse
kruiden die in deze tuin geplant waren, konden de ziektes beter bestreden
worden dan met de medicamenten, die — vaak bedorven — uit Europa
ontvangen werden. Via de bestuurder, Christiaan Kleynhoff (x — 1777)
werd materiaal uit deze hortus naar C. Linnaeus (1707 - 1778) en andere
Europese botanic! gestuurd.
Stichting van de hortus
De stichting van de Bataviase hortus moet in de eerste plaats gezien worden
in het kader van de pogingen van de VOC om het oplopend sterftecijfer
onder het personeel in de Indische Archipel terug te dringen.
Vooral vanaf 1732, het jaar waarin te Batavia een malaria-epidemie uitbrak,
namen de pogingen tot verbetering van de lichamelijke toestand van de
VOC-dienaren toe. Gouverneur-generaal G.W. baron van Imhoff (1705 1750) probeerde samen met zijn medisch adviseur J.W. Jordens, opperchirurgijn van een van de Bataviase hospitalen, in navolging van zijn
voorganger gouverneur-generaal A. Va!kenier(1695 - 1751) deze toestand te
veranderen en kwam tot daadwerkelijke verbeteringen, waarvan er enkele
genoemd zullen worden.
In het rapport van Jordens van 28 augustus 1743, over de medische toestand
in de hospitalen te Batavia," komt een passage voor overde toestand van de
medicamenten in de stadsapotheek. Het is niet onaannemelijk te veronderstellen dat deze passage inspireerde tot verbeteringen, die onder andere
resulteerden in de stichting van een hortus medicus.
Jordens raadde in zijn rapport aan om deze apotheek vier maal per jaar "te
visileren ten overstaan van den Eersten administrateur der medicinale
winkel" samen met de "gesamentlijke practisijns" en op een "onbepaalde
tijd". Een ander punt dat Jordens aanvoerde, was de in het algemeen slechte
opleiding van de chirurgijns, die uit Nederland kwamen. Op 28 September
1745 werd dan ook besloten om "ene anathomie of ontleedkunde te laten
opregten door den opperchirurgijn Lambregts".'^
Een ander gevolg van dit rapport was het verslag over de Speciale en
nauwkeurige visitatie van de gehele stads-apotheek, afkomstig van de heren
Everaad, Muller, Coenders, Key en Kleynhoff dat op 30 juli 1744 bij

4. Overgekomen brieven en papieren, Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage. Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) 2592. 1437-1454.
5. Resoluties van Gouverneur-Generaal en Raad van Indie. (ARA) VOC 775. 28
September 1745, 684-685.
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gouverneur-generaal Van Imhoff ingediend werd." Zij constateerden dat de
"wortelen en kruyden", welke vers uit Europa ontvangen waren, op enkele
uitzonderingen na, alle bedorven waren, terwiji apotheker en personeel
ernstige tekortkomingen in het uitoefenen van hun werk vertoonden. Naast
andere aanbevelingen tot verbetering gaven zij de raad dat de apotheek
"altijd versedt" hebben moest van "verse inlandsche medicijnen". Verder
gaf het verslag over de inlandse medicinale planten de volgende aanwijzingen:
"...Doch om dit gebrekt (i.e. vervalsingen, o.a. van "olijteiten met Therebenthijn
olijen") so veel doenlijk, tot het algemeen nut te vervullen was het onder wijze oordeel
ten uyterste dienstig sig mede te wenden na de inlandsche cruyden, en al wat
medicinaal is. deselve door de scheykonst als andersinst te examineeren. voornamentlijk de sodanige. die al in gebruijkt zijn, waaruijt men dan met tijd en vlijd staat zoude
kunnen maken wat die na haren dcele en principien. in Lijderen sullen kunnen
opereeren; en dat dus daartoe aan het een en ander inlandische kantoor speciaale
orders mogten gezonden worden, om medicinen. en we! insonderheijt sulken, die in
siektens 't land eijgen zijn. gebruijkelijk, met behorelijk advies daarvan, naar
herrewaarts te brengen. om also als voren gesegt aan kapabele manne haar onderzoek
te stelle en dus van haar nauwkeurige bevindinge afgeschaft, of goed gekeurd te mogen
worden".

In dit verslag werd dus a! gesproken over het opsturen van "medicinen", die
hun nut bewezen hadden, om ze in Batavia te centreren en te onderzoeken
op hun werking.
Dit verslag vond bij Van Imhoff een open oor en hij besloot daadwerkelijk
in te grijpen. Bij resolutie van 18 September 1744 werd een instructie voor de
apotheker en zijn medicamenten gegeven.' Verder werden er maatregelen
genomen over de inspecties van de apotheek, waarna als laatste besloten
werd om:
"een nette catalogus van alle het geene in voorsch: apotheek behoord te weesen item
een dispensatoriums of voorschrifi hoedanig de composita en Preparata moeten
werden gemaakt",

op te stellen. Deze catalogus is in 1747 gepubliceerd onder de titel
Bataviasche Apotheek en heeft de opzet zoals in de resolutie is aangegeven.
Opmerkelijk is dat er zich nog hoofdzakelijk Europese ingredienten onder
de onderdelen van de verschillende medicamenten bevinden.
Wat echter van belang is. was dat de Hoge Regering toen de buitenkantoren
om het opsturen van medicamenten, medicinale planten en dergelijke ging
verzoeken. Deze rondschrijving werd voor zover bekend in 1744 naar

6. H.A.C. Boelman. Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur in Nederlandsch
Oost-tndie (Leiden. 1936), 51-53.
7. Resoluties, VOC 774, 18 September 1774.
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Ceylon, Malabar, Perzie, Malakka, Bengalen, Souratte, Koromandel en in
1745 naar Japan gezonden.*
Een antwoord op deze circulaire vinden we bijvoorbeeld in de brief van 11
januari 1746 van de gouverneur en raad van Ceylon aan de kamer
Amsterdam.' Hierin wordt gesproken over een zending zaden, die naar
Batavia gestuurd zou worden. Het duplicaat van deze zending werd naar
Europa gezonden, opdat ze ook daar op hun werking onderzocht konden
worden.
Aanzien ook de andere buitenkantoren reageerden met het opsturen van
berichten over medicinale kruiden, wortels en dergelijke, werd in de
vergadering van 1 augustus 1746'" de volgende stap gezet:
"Vervolgens is uyt aanmerkinge dat van de respective buijten comptoiren bereeds in
voldoeninge van hel g'arresteerde op den 18: septembr: 1744 overgekomen zijn de
berigten van de mediciniaie kruijdcn, wortelen, etc: die aldaar te lande vallen,
goedgevonden en verstaen uijt de gedachte berigten en hare eijgene verkregene
kennisse, door de stadts doctoren alhier, te laten opmaken eene alphabetische lijste
van alle de respectieve soorten van medicinale wortelen, kruijden, saden, bast etc: in
India vallende. mitsgs: dezelve den administrateur van de medicinale winkel en den
apothecar alhier in handen te stellen, item de ministers en beds op den buijten
Comptoiren toe te zenden, met ordre om van het geene zij daar van mogten komen te
benodigen, na de daar bij de doene aanwijsing van de plaatzen daar die 't best vallen,
so van hier als op de voorm.de Comptoiren van den anderen te verzoeken, en dus door
de laastgemde: geene eijsschen van het een en ander van deze hoofdplaats te laten
doen, in so verre die op andere plaatsen te bekomen mogte zijn"."

Het is mogelijk dat men, gezien de brief van de gouverneur van Ceylon en
deze resolutie, dacht aan een tuin, waarin het ontvangen materiaal bewaard
en gekweekt kon worden. Daarnaast is het duidelijk, dat de tuin bedoeld
werd als verzamelplaats voor medicinale zaken ten behoeve van de verbetering van de medische zorg.
Het is opmerkelijk dat de stichting van de hortus veel later plaats vond. Het
tijdstip waarop de hortus gesticht is, ligt namelijk vermoedelijk rond 1757;
in de ambtsperiode van gouverneur-generaal J. Mossel (1750 - 1761), de
opvolger van Van Imhoff. De reden waarom het zolang geduurd heeft is
8. UitgaandBrievenboek Batavia {ARA) VOC 99i. October 1744-februari 1745: Ceylon
VOC 998, 271, nr. 5, 24oct. 1744. Malabar, VOC 998, 284. 24oct. 1744. Perzie, VOc'998,
125, nr. 17, 19 oct. 1744. Malakka, VOC 998, 155, nr. 10. 22 oct. 1744. Bengalen, VOC
998, 164, 22 oct. 1744. Souratte, VOC 998, 302, nr. 26, 24 oct. 1744. Koromandel, VOC
998, 318, 26 oct. 1744. Japan. VOC 999. 178. nr. 8, 3 juli 1745.
9. Overgekomen brieven. VOC 2645, 11 januari 1746, 1448.
10. Resoluties. VOC 776, 1 augustus 1746. 459-464.
11. Volgens S.N. Tan, Zur Geschichte der Pharmazie in Niederldndisch Indien (Indonesien) 1602-1945 (Wiirzburg, 1976) 55-56, had Andries Cleyer aan de hand van de Hortus
Indicus Malabaricus van H.A. van Rheede tot Drakenstein in november 1679 al een lijst
met plantesoorten opgesteld. welke in de verschillende "buitenkantoren" in Indie
verkregen konden worden. Deze lijst werd hier dus niet gebruikt!
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onbekend. Volgens Christiaan Kleynhoff- in een brief aan C. Linnaeus, van
19 October 1763, was het Mossel zelf, die de hortus "begonnen" heeft."
Kleynhoff bekleedde in die tijd als binnenregent van het hospitaal dat
binnen de wallen van Batavia lag, een hoge functie in de medische sector en
was daarnaast een vriend van J. Mossel. De rol die Kleynhoff in de
geschiedenis van de hortus gespeeld heeft, wordt door Linnaeus aangestipt
in de tweede editie van de Species Plantarum (1763) in de beschrijving van
Kleinhovia hospita L. met de woorden: "horti cultor in Java", ofwel
"verzorger van de hortus op .lava".'" In zijn persoonlijke aantekeningen
schrijft hij verder nog: "Kleynhoff die in Java de eerste botanische tuin
stichtte, opgericht buiten Europa en welke met zorg een grote hoeveelheid
planten uit Indie kweekte"." Ook N.L. Burman in zijn Flora Indica (1768)
gaf Kleynhoff deeer deze tuin opgericht te hebben."' Naast Kleynhoff noemt
Linnaeus echter in zijn Systema Naturae (1766) bij de Ceylone.se vogelsoort
Certhia Lotenia nog een belangrijke persoon in de geschiedenis van de
hortus. namelijk:" ... J.G. Loten p.m. Gouverneur van Ceylon, die als eerste
een botanische tuin in India heeft opgericht".'' Aangezien er in Ceylon uit
die tijd geen botanische tuin bekend is, heeft Linnaeus' mededeling over
Loten zeer waarschijnlijk betrekking opde tuin te Bata%'ia. Omdat Linnaeus
met beide personen correspondentie voerde, is het niet aannemelijk dat hij
ze verwarde. Joan Gideon Loten was op 3 november 1750 tot president
commissaris van een van Batavia's hospitalen benoemd. Nadat hij vanaf 13
juni 1752 tot 19 maart 1757 als gouverneur van Ceylon functioneerde,
verbleef hij van 19 maart 1757 tot 14 October 1757 voor de tweede keer in
Batavia, waarna hij naar Nederland terugkeerde en in 1758 aldaar aan12. Christiaan Kleynhoff (x - 1777) afkomstig uit Sandau. trad na een korte periode bij
de tweede Westindische Compagnie. in 1743 als opperchirurgijn in dienst van de VOC. In
zijn ongeveer 20-jarige dienst in Indie, maakt hij promotie tot in de hoogste functies van
de medische sector en word 30 mei 1762 schepen van Batavia. Op 20 augustus 1762 nam
hij zijn ontslag en keerde hij terug naar Nederland. waar hij zich te Culemborg vestigde.
Zelf geen botanicus van professie. zelfs geen academicus. had hij zich uit persoonlijke
interesse op de botanie toegelegd.
13. Linnaeus Correspondence (microfilm editie uitgegeven door Inter Documentation
Company), vol. 8, fol. 90 nr. 195. Dat er geen sprake van een particuliere tuin is, blijkt uit
het feit, dat de tuin niet in het testament van Mossel voorkomt en uit het verkopen van de
tuin door Van der Parra, die in geen enkele (familie) relatie tot Mossel stond.
14. C. Linnaeus, Species Plantarum. exhibentes planias rite cognitas. ad genera relatas,
... Tomus I (U) ... Editio secundu. auctu ... (Stockholm. 1763) 1365-1366.
15. A. Afzelius, Egenhandiga anieckningar af Carl Linnaeus om sig sielf med anmarkningar och Tillagg (Upsala. 1823) 223.
16. N.L. Burman, Flora indica cut accedit series zoophytorum indicorum. nee non
prodomus florae capensis (Leiden/Amsterdam, 1768) 191.
17. C. Linnaeus, Systema naturae, per regno tria naturae, secundum classes, ordines,
genera, species cum characteribus: differentis, synonimis, locis, Tomus I (-UI). Editio
duodecima, dl. I (Stockholm, 1766) 188.
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kwam. Naast zijn ambtelijke bezigheden interesseerde hij zich voor de
natuurlijke historic. Deze gegevens maken het aannemelijk dat Mossel aan
Loten, die in zijn tweede Bataviase periode lid was van de Raad van Indie,
de opdracht gegeven heeft de stichting en de belangen van de hortus te
behartigen, waarna deze op diens beurt Kleynhoff verzocht heeft de tuin te
ontwerpen en te besturen.
Dat de hortus vermoedelijk in Lotens tweede Bataviase periode gesticht is,
wordt gesteund door twee negatieve bewijzen. In de eerste plaats rept Mossel
in zijn rapport van 14 September 1753 aan Heren XVII,'* de directie van de
VOC, met geen woord over de tuin, terwiji ook Van der Parra, die in 1755
een rapport schreef over de financiele toestand van Batavia," niets over deze
tuin schrijft.
Ligging en inhoud van de hortus
De hortus medicus was buiten Batavia gelegen en volgens de catalogus, die
in het vervolg ter sprake komt, tussen de rivier de Krokot en de Molenvliet,
de weg die op enige afstand min of meer evenwijdig aan de rivier liep. De
Haan (1935) schrijft over de tuin:
"Reeds
Krokot
boabab
Hortus

in 1762 bestond er een Hortus Medicus tusschen de Molenvlietschen dijk en de
en aan deze laatste. bezuiden het oude fort Rijswijk. Mogelijk was daaruit de
afkomstig, op het achtererf van Chaulan, ... In 1787 en later is er een tweede
medicus wat meer zuidwaarts den de eerste, ingericht door F. Schouwman".*"

Het oude fort Rijswijk lag aan de Krokot en aan de strook, die tegenwoordig
Gang Chaulan vormt. De tuin van Schouwman lag volgens Boelman (1936)
op het terrein, nu ingenomen door het hoofdgebouw van Hotel des Indes.^'
Bij vergelijking van de twee weergegeven kaarten en met behulp van deze
gegevens zal de tuin waarschijnlijk gelegen hebben op het terrein met
nummer 388 van de kaart. (zie afbeelding 2)
In zijn functie als horti cultor. was het noodzakelijk dat Kleynhoff een
catalogus en een plattegrond van de hortus in zijn bezit had. Deze
catalogus" heeft hij op 12 maart 1766,^' toen hij al enige tijd in Nederland
woonde, naar Linnaeus gestuurd. Zij is aanwezig in het archief van de

18. Extract uyt de Generate Resolutien Rade van Indie (AR.A) VOC 11. 227, 14
September 1753.
19. Resoluties. VOC 785. 30 december 1755.
20. F. de Haan, Cud Batavia, dl. I (Bandoeng, 1935) 320 noot.
21. Boelman, Bijdrage. 47.
22. G.D.R. Bridson: V.C. Philips en A.P. Harvey, Natural History Manuscripts
Resources in the British Isles (London/ New York, 1980) 230.
23. Miss dr. G. Douglas, bibliothecaresse van de Linnean Society of London decide
mee, dat de catalogus vergezeld was van de brief, d.d. 12 maart 1766. Om die reden was
het jaartal op de catalogus geschreven.
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Linnean Society te London, echter zonder plattegrond. Volgens de begeleidende brief was deze wel als "ruwe .schets" bijgevoegd.
De catalogus bestaat uit acht foliovellen. Het opschrift luidt: Descriptio
plantarum horti medici naturalis: vulgo Eden prope Bataviam. Per wandelpad
wordt hierin een opsomming gegeven van de soorten die langs de paden
voorkomen. Naast de wandelpaden is in de Descriptio nog sprake van twee
terreinen welke in bedden opgedeeld zijn.
Het grootste wandelpad in de catalogus is het ambulacrum A magnum. Dit
pad is 40 voet (ongeveer 12,5 meter) breed, terwiji "alle bomen 20 voeten
uiteen staan, langs de lengte van het wandelpad in paren geplant". Langs dit
wandelpad groeiden 70 boomsoorten. Het is echter niet duidelijk of
bijvoorbeeld aan beide zijden van het pad steeds dezelfde soort stond, of dat
er een paar van twee soorten bedoeld wordt. Volgens de Rijnlandse
voetmaat geeft dat in het eerste geval een lengte van ongeveer 433 meter, en
in het tweede geval ongeveer 207 meter.
Het pendant van wandelpad A is wandelpad E, dat waarschijnlijk evenwijdig aan A liep en waarlangs de (boom) heesters groeiden. Het aantal
soorten bedraagt 80, terwiji ze tien voet van elkaar geplant waren. De lengte
is volgens de Rijnlandse voetmaat ongeveer 273 meter. Volgens het opschrift
begon pad E 15 voet vanaf het "vorige". Dit slaat op een afdeling met
"diverse waterplanten", waarvan de namen niet genoemd worden. Mogelijk
heeft het ook betrekking op het "Lattwerk"-materiaal en het "Rabat"
(border)-materiaal. Naast deze twee (hoofd)paden worden aan de oost zijde
van de Krokot nog vier andere wandelpaden en twee terreinen genoemd.
De wandelpaden dragen de opschriften: ambulacrum C. aquilonis (i.e. noordoostelijk), ambulacrum C. Eurei (i.e. zuid-oostelijk), ambulacrum D. cauri
(i.e. noord-westelijk) en ambulacrum C. africi (i.e. zuid-westelijk).
De soorten die langs deze paden groeiden, varieerden van heesters tot
bomen. Volgens de windrichtingen doorsneden de vier wandelpaden het
bijbehorende gebied diagonaal, aangezien de tuin volgens de loodrechte as
op de noord-zuid verlopende Molenvliet aangelegd was. Het is opvallend,
dat de twee genoemde paden (C) voor- en de andere twee (D) na de
terreinbeschrijving genoemd worden, zodat ze hetzelfde terrein waarschijnlijk niet samen gekruist hebben.
De tuin bestond verder uit twee terreinen: Area septentrionalis en Area
australis. Area septentrionalis lag, zoals de naam aangeeft, noordelijk.
Volgens het opschrift was het terrein opgedeeld in 30 perkjes, die in
langwerpige dubbele bedjes verdeeld waren, terwiji er in het midden van het
gebied, "aan de voet van het heuveltje", twee bomen stonden. De ene met
grote- en de andere met kleine bladeren. De plantesoorten (kruiden) die in
de verschillende bedjes voorkwamen, worden over het algemeen in de
catalogus genoemd met hun inheemse namen. De bednummers waarbij in de
catalogus geen naam voorkomt, zullen echter waarschijnlijk wel bezet
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Afb. 2. Nagetekend detail van de kaart van cud Batavia, ongedateerd, aanwezig in het nationaal archief te Djakarta. De kaart geeft het gebied weer rond de tuin van F. Schouwman,
voor het verdvvijnen van het fort Rijswijk. De tuin van Schouwman is ongeveer op het
terrein met nummer 389 gelegen.
Afb. 1. Fragment van het Situatieplan van Batavia, 1797 (no. 1192 van de verzameling kaarten in het Algemeen Rijks-Archicf, 's-Gravenhage). De tuin van F. Schouwman is ongeveer in het midden van de afbeelding naast de tuin van Van Riemsdijk ingetekend.
Noordwaarts is Batavia gelegen.
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geweest zijn, omdat zonder deze de tuin niet meer dan 600 soorten telde.
Kleynhoff spreekt in zijn brief van 19 October 1763 aan Linnaeus echter over
meer dan 1000 soorten.
Het Area australis of zuidelijke terrein was, evenals het voorgaande, uit 30
perken opgebouwd, die vermoedelijk op dezelfde manier verdeeld waren.
Ambulacrum B wordt in de beschrijving niet genoemd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In de eerste plaats kan er een folio verloren gegaan
zijn, terwiji een andere mogelijkheid is dat het wandelpad geen soorten had,
die nog niet genoemd waren, waardoor het geen rol in de catalogus speelde,
maar wel op de schets ingetekend kon worden. Dat het wandelpad
eenvoudig niet bestond is onwaarschijnlijk, omdat de andere wandelpaden
een opeenvolgende alfabetische nummering vertonen.
Volgens de catalogus liep de tuin aan de overzijde van de rivier de Krokot
verder. Deze rivier stroomde vanuit het zuiden Batavia binnen. Hier
kwamen nog vier wandelpaden (F,K,M,S) voor, waaronder een ambulacrum
circulare (S). Het aantal soorten per wandelpad lag niet hoger dan negen.
Het is niet mogelijk aan de hand van de aanduidingen bij de wandelpaden en
de summiere aantekeningen een plattegrond van de hortus te tekenen.
De beplanting van de hortus medicus volgde een strak schema. Dit wordt
nog bevestigd in de begeleidende brief van Kleynhoff bij de catalogus.
Volgens hem was dit gedaan om zoveel mogelijk profijt van de tuin te
hebben. Aan de hand van de soortnamen van de planten kan dit geverifieerd
worden. Van de ongeveer 990 nummers in de catalogus, heeft Kleynhoff er
ongeveer 600 met de bijbehorende geromaniseerde Maleise, Japanse of
Chinese naam genoemd. Slechts een enkele draagt een Latijnse naam. Van
de inheemse plantenamen kon ongeveer 25% van het totaal tot de Latijnse
naam herleid worden. Aan de hand van Linnaeus' Species Plantarum (1753),
die Kleynhoff volgens een brief aan Linnaeus in zijn bezit had, kan de plaats
van de soort in diens botanisch systeem gcvonden worden. Het blijkt dan,
dat de plaats van de plant in een bepaald bed (terrein) met de plaats van die
soort in de Species Plantarum overeenkomst. Met andere woorden, de
soorten die bij Linnaeus bijvoorbeeld in de klassen Monandria en Diandria
staan, vinden we in de hortus in de bedden 1-3, zodat hoe hoger de
Linneaanse klasse waarin een bepaalde soort voorkomt, des te hoger het
bednummer waar deze soort in de hortus geplaatst was. Dit bewijst dat
Kleynhoff een hortus volgens de nieuwste regels der systematiek
had aangelegd. Tevens kan dit als bewijs dienen, dat de tuin — als een
voorraad geneeskrachtige kruiden — een functie had voor de medische
dienst en mogelijk als onderwijstuin voor het medische personeel dienst
deed, gezien de al genoemde bedoeling waarmee de anatomiekamer opgericht was.

219

Plantenzendingen naar Europa
Niet alleen in Batavia, maar ook in Europa, kon men profiteren van de
rijkdom van de tuin. Behalve de catalogus van de hortus heeft Kleynhoff
namelijk ook zaden en gedroogde planten aan Linnaeus gestuurd. De eerste
zending zaden dateert van 1761.-" De begeleidende brief is verloren gegaan,
maar de Lijst van Nevensgaende Saeden, gedateerd Batavia d.n 20 octobr 1761
en ondertekend door Kleynhoff, is bewaard gebleven. Het is daarom niet
duidelijk of er al voor deze datum correspondentie gevoerd was en of alle in
de lijst genoemde soorten uit de hortus afkomstig waren. De zending bevatte
249 (!) soorten, voorzien van Latijnse, Maleise, Chinese en Japanse namen.
Een bijzonderheid van de Lijst is, dat Kleynhoff vele soorten heeft gedetermineerd aan de hand van literatuur over de Aziatische flora, die hij toen, in
Batavia, kennelijk in zijn bezit had.^* Vaak besloot Kleynhoff zijn determinaties met een verwijzing naar de genera in Linnaeus' Species Plantarum
(1753). Linnaeus heeft dit materiaal in zijn hortus te Upsala moeten
uitzaaien, waardoor de kans, dat het materiaal in latere publicaties met de
verzamelaarsnaam van Kleynhoff teruggevonden kan worden erg klein is.
Linnaeus zette achter zulke plantenamen gewoonlijk de aanduiding: H.U.,
Hortus Upsaliensis.
Ook na zijn terugkeer in Nederland bleef Kleynhoff materiaal afkomstig uit
de hortus aan Linnaeus sturen. De eerstvolgende brief, waarin sprake is van
planten en zaden, is gedateerd 19 October 1763.'" Kleynhoff verbleef toen te
Nijmegen. Vergezeld van deze brief stuurde hij een "paquetje met saaden"
van planten die rond Batavia groeiden. Met het toesturen van het herbariummateriaal wachtte hij nog even. Een jaar later, in zijn brief van 10
September 1764,^' kondigde Kleynhoff de verzending van de gedroogde
planten aan: "Nevensgaende Specimina ... zijn alle uyt den Bataviase hortus
vergaedert (except de Caryophilli:)" terwiji tevens zoveel mogelijk de
"partes fructificationis" toegevoegd waren. Het materiaal werd via de heer
GrilF* te Amsterdam, naar Linnaeus verzonden.

24. Linnaeus Correspondence, vol. 8, fol. 88.
25. Hij raadpleegde onder andere: Herbarium Amboinense (Amsterdam/Den H a a g /
Utrecht, 1741 - 1750) van G.E. Rumphius. Hortus Indicus Malabaricus ... (Amsterdam
1678 - 1693) van H. A. van Rheede tot Drakenstein. Thesaurus Zeylanicus ... (Amsterdam
1737) van J. Burman en Amoenitatum Exoticarum ... Fasciculi V (Lemgo. 1712) van E.
Kaempfer.
26. Linnaeus Correspondence vol. 8. fol. 90. Linnaeus bevestigde de ontvangst van
deze zaden in zijn brief van 27 juli 1764 aan .Johannes Burman (J.M. Hulth en A.H.
Uggla. Bref och skrifvelser af och tilt Carl von I.inne. dl 11/2 (Upsala. 1943) 171.
27. ibidem, vol. 8, fol. 92.
28. Antoni Grill, de in Amsterdam wonende mede-firmant van de Stockholmsc firma
Grill, verzorgde ook de brief- en pakketpost tussen Linnaeus en de botanici .1. Burman
(Amsterdam) en D. van Royen (Leiden).

220
Dat Linnaeus het materiaal inderdaad ontvangen heeft, blijkt uit zijn
woorden; "Kleynhoff, die ... met zorg een grote hoeveelheid planten uit
Indie kweekte, en aan mij een grote kist bij zijn terugkeer naar Holland
toezond".-' Volgens de brief van J. Burman aan Linnaeus, d.d. 4 januari
1765, ging het om een zending van 400 Indische planten.^"
Naast Linnaeus profiteerden ook andere botanici van de planten en zaden
uit deze Bataviase hortus. N.L. Burman schrijft hierover in zijn Flora Indica
(1768) bij de soort Kleinhovia hospita L.:
"Kleinhoff ... die ... nabij Batavia een tuin heeft aangelegd. en daarin zeer veel uit
China en andere streken van India aangevoerde planten kweekte, dewelke hij tesamen
met de zaden aan vrienden toestuurde"."

Einde van de hortus
De geschiedenis van de hortus medicus kreeg een jaar na de dood van
Mossel in 1761, een abrupt einde." De oorzaak hiervan beschrijft Kleynhoff
in zijn brief aan Linnaeus, d.d. 19 October 1763. Sprekende over Mossels
opvolger als gouverneur-generaal, Van der Parra decide hij mee: "de hortus
naturalis is, door dien laege geest van de hand geweesen, en an een
particulier vercogt". Deze verkoping, het overlijden van Mossel en het
"tegenstrijdig gedrag van desselfs successor" deden Kleynhoff besluiten
naar Nederland terug te keren."
De interesse in de inheemse kruiden nam daarna in Batavia zeer snel af. Dit
blijkt onder andere uit een brief van N.L. Burman — die samen met zijn
vader in geregeld contact stond met de botanisch geinteresseerden op Java
— aan van Riemsdijk, de latere opvolger van Van der Parra, van 30 april
1768, waarin hij vraagt: "of zig reeds een kundig persoon opgedaan heeft tot
liefhebbery der Botanie om planten te drogen en zaeden te verzamelen".^"
Het wordt verder nog benadrukt door de resolutie van 24 juli 1770 van
gouverneur-generaal en Raad van Indie, waarin sprake is van het gebruik
van oude vaderlandse kruiden en waarin gevraagd wordt of
29. Afzelius, Egenhandiga anteckningar, 233. Linnaeus eerde Kleynhoff voor zijn
planten-en zadenzendingen door een plantegeslacht naar hem te noemen, waarin een
soort voorkomt (Kleinhovia hospita L.). Kleynhoff bedankt hem in de brieven van 10
September 1764 en 12maart 1766 voor dit feit. (Linnaeus Correspondence.-vol. 8, fol. 92,
94-94V-.
30. J.M. Hulth en A.H Uggla, Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne. \li>-\ll.
31. Burman, Flora Indica. 191.
32. Hoewel de datum niet bekend is, bestond de hortus volgens F. de Haan, Cud
Batavia. 320 noot, nog in 1762. Kleynhoff neemt op 20 augustus 1762 zijn ontslag
(Resoluties. -VOC 792, 20 augustus), zodat de opheffing van de hortus voor deze datum
heeft plaatsgevonden.
33. Linnaeus Correspondence, vol. 8, fol. 90.
34. Burman aan Van Riemsdijk. Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Boek S 48b, 30
april 1768.
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"niet in tegendeel van vrugten, bloemen, speceryen en kruiden, die hier te landen
groeyen ... de benoodigde syroopen tot de zaamstelling der medicynen zouden kunnen
worden bereid en met meer effect geemployeerd"."

Ook een resolutie van 19 maart 1773 had dezelfde strekking.^" Opmerkelijk
is daarbij, dat beide resoluties nog in de ambtsperiode van Van der Parra
verschenen zijn, die zelf de tuin verkocht heeft!
Eerst door de activiteit van verschillende leden van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, werden na 1780 met steun
van de Hoge Regering, opnieuw botanische tuinen aangelegd. Ze hebben
zich echter geen van alle kunnen handhaven.
SUMMARY
History of the first botanical garden in the East Indies
In the mid-eighteenth century the Dutch East India Company (VOC) took the first steps
to set up a Hortus Medicus in Asia. The aim of this garden was to improve the health of
the VOC- servants with the use of native plant species.
Under the direction of the governor-general of the Netherlands Indies, Baron G.W. van
Imhoff (1705 - 1750) preparations were made, but his successor J. Mossel (1704 - 1761)
actually founded the Hortus at Batavia (Jacarta). Christiaan Kleynhoff (x - 1777), a
member of the medical staff, designed and held supervision over the garden. The structure
and position of this botanical garden is discussed on the basis of the catalogue of plants,
which shows that the Hortus was set up according to the sexual system of C. Linnaeus, to
whom Kleynhoff also sent plants and seeds. In a couple of years the Hortus Medicus,
which existed from ca 1757 up till ca 1762, grew into a collection of more than a thousand
plant species. This garden must be considered as the first botanical garden founded bij
Europeans in Asia. Governor-general P.A. van der Parra (1714-1775) sold the garden to a
private individual one year after Mossel's death.

35. J.A. van der Chijs, Nederlandsch Indisch Plakaatboek dl. VIII (Batavia, 1891) 24
juli 1770, 659-661.
36. ibidem, 19 maart 1773, 784-788.

