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Inleiding 

Op 16 januari 1846 schreef de Utrechtse hoogleraar in de scheikunde Gerrit 
Jan Mulder aan zijn Zweedse collega Jons Jacob Berzelius: "Ajoutez que le 
Gouvernement m'a charge de I'instruction des pharmaciens pour nos Indes 
Orientales, que je travaille avec 26 jeunes hommes dans mon laboratoire, 
que je donne aux etudiants des lemons sur la chimie generale, la pharmacie, 
la chimie analytique, physiologique, theorique, et vous pouvez concevoir 
que le moyen de passer mon temps ne m'est pas inconnu".' De opdracht van 
de Nederlandse regering het onderwijs voor de farmaceuten voor de 
kolonien te verzorgen, bezorgde Mulder niet alleen meer studenten op zijn 
laboratorium, maar leverde hem voor iedere student 00k een bedrag van 
/ 100,— per jaar op.̂  
In de geschiedenis van de natuurwetenschappen en geneeskunde in ons land 
en in het bijzonder in die van de scheikunde, neemt Gerrit Jan Mulder 
(1802-1880) een vooraanstaande plaats in. Naast zijn drukke werkzaam-
heden als hoogleraar in Utrecht (1840-1868) was hij actief op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en politiek.' Zijn voomaamste wetenschappe-
lijk werk handelt over de fysiologische* en de landbouwscheikunde'. Hij 

*Instituut voor Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe Gracht 187, 3512 LM 
Utrecht. 
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kwam voortdurend in conflict met zijn tijdgenoten, in het bijzonder met 
Justus Liebig, en met verschillende van zijn leerlingen.' Uit zijn gehele ceuvre 
en uit zijn werkzaamheden blijkt dat Mulder een zeer grote waarde toekende 
aan een praktische opleiding in de chemie, waardoor hij grote faam verwierf 
als leermeester en tal van studenten opleidde.' Het ontstaan van de 
scheikunde als wetenschappelijke discipline is in ons land dan ook vooral 
aan hem te danken. Als decent was hij onovertroffen en in die kwaliteit is hij 
van grote betekenis geweest voor de Utrechtse hogeschool en voor het 
scheikundig leven alhier. Toch was hij niet opgeleid tot scheikundige. 
Mulder had van 1819 tot 1825 in Utrecht geneeskunde gestudeerd. Op 16 
maart 1825 sloot hij zijn studie af met een medische dissertatie over 
opiumalkaloiden.* Na zijn promotie was hij arts in Amsterdam en Rotter
dam in welke plaatsen hij van 1826 tot 1840 woonde en werkte. Zijn 
Rotterdamse jaren werden voor hem de basis van zijn Utrechtse hoogleraar-
schap en zijn roem als scheikundige.' 
In 1828 werd Mulder benoemd tot lector in de botanic en chemie aan de toen 
juist opgerichte Rotterdamse Clinische School. Van scheikunde wist hij toen 
nog niet veel. Pas in 1835, toen Mulder zijn medische praktijk opgaf, wierp 
hij zich volledig op de studie van de chemie. Hij schreef een Leerboek voor 
scheikundige werktuigkunde (1832-1835), liet drie van zijn leerlingen Ber
zelius' Leerboek der Scheikunde (1839-1845) in het Nederlands vertalen, 
stichtte een goed ingericht scheikundig laboratorium en begon aan eigen 
onderzoek. Spoedig maakte hij naam als bekwaam scheikundige. Toen de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij herhaaldelijk klachten kreeg over de 
kwaliteit van de door hen geleverde opium, kreeg Mulder opdracht hier een 
onderzoek naar te verrichten (1834). Opium was in die tijd van groot belang 
als verdovingsmiddel in de geneeskunde. Mulder werd als een autoriteit 
beschouwd, kennelijk omdat hij in zijn proefschrift de gedeeltelijk op eigen 
waarneming gebaseerde werking van de verschillende in opium voorko-
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mende alkaloiden had beschreven: de verschijnselen die optreden bij de 
inwerking van de verschillende alkaloiden en de diepte van de narcose die 
daarbij optreedt. Voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij onderzocht 
hij een aantal uit Smyrna afkomstige opiumsoorten en vond dat de bruine 
soort de sterkste werking moest hebben omdat daarin het grootste gehalte 
aan morfine zat.'° Een groot deel van Mulders publikaties, die hij in het 
door hem uitgegeven Natuur- en scheikundig arcAie/publiceerde, beschrijven 
onderzoek dat hij voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft ver-
richt. Hiertoe behoort een uitvoerig vergelijkend scheikundig onderzoek 
naar de kwaliteit van een aantal Javaanse en Chinese theesoorten (1835)." 
Mulder bepaalde o.a. het gehalte aan theine van de onderzochte monsters, 
hetgeen weer leidde tot nadere studies van deze stof.'^ Mulder liet ook zijn 
leerlingen onderzoekingen uitvoeren. Bartholomeus Eickma (1812-1885), 
een van de drie vertalers van Berzelius' Leerboek der Scheikunde en vanaf 
1839 apotheker in Rotterdam, deed analyses van opium (1832) en van kina 
(1833)." Als uitvloeisel van al deze onderzoekingen kreeg Mulder spoedig 
een aanstelling als adviseur bij het Ministerie van Kolonien. "Jaren voor 
mijn vertrek uit Rotterdam tot op den huidigen dag (1872) duurt eene 
betrekking van mij voort in zaken, waarvan de buitenwereld niets weet, en 
waarmede ik soms ruim zooveel te doen had als met mijn professoraat, 
namelijk tot de Nederlandsche Handelmaatschappij en tot het Ministerie van 
Kolonien", schreef hij in zijn Levensschets.^* In die functie onderzocht hij 
later twee Indische watersoorten (1846,1848) die zeer belangrijk waren voor 
de Volksgezondheid wegens een hoger gehalte aan j odium dan normaal" en 
deed hij onderzoek naar het gehalte van tin in erts afkomstig van het eiland 
Banka(1851).'* 
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Hoogeschool 2 (1845) 211-214. 
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De opleiding tot militair apotheker voor de Oost 

In 1845 besloot de minister van kolonien Jean Chretien baron Baud (1789-
1859) jongelieden (maximaal acht tegelijk) te laten opleiden tot apotheker 
voor de militair geneeskundige dienst in Oost-Indie. Tot dan toe kregen deze 
alleen een praktische opleiding in een apotheek. Nu werden ze verplicht 
colleges in natuurkunde, scheikunde, artsenijbereidkunde, plantkunde, dier-
kunde en aardkunde, alsmede scheikundige praktika bij Mulder in Utrecht 
te volgen." In tegenstelling tot burgerapothekers was er voor de militaire 
apotheker dus reeds in 1845 een soort van universitaire studie met aan-
sluitend een examen ingesteld. (Pas met de invoering van de geneeskundige 
wetten in 1865 werd de opleiding van apothekers aan de universiteit 
verphcht gesteld.) 
Mulder verzorgde met succes de opleiding van deze aanstaande militaire 
apothekers.'* Gemiddeld had hij een tiental leerlingen per jaar. Farmacie en 
botanie werden gedoceerd door zijn leerling Nicolaas Willem Petrus Rau-
wenhoff (1826-1909), later hoogleraar in de botanie te Utrecht, terwijl een 
andere promo vendus Joannes Renatus Eugenius van Laer (1818-1891), later 
leraar aan de veeartsenijschool in Utrecht, de colleges mineralogie en 
geologic verzorgde. Mulder "examineerde hen als adspiranten, namjaarhjks 
van hen een examen af, examineerde hen aan het einde hunner studie en 
droeg hen aan den Koning voor ter bevordering als apotheker"." In 1847 
werden de eerste zes in opleiding genomen; in 1850 vertrokken de eersten 
naar Indie in de rang van militair apotheker derde klasse: Dignus Willem 
Rost van Tonningen (geb. 1823) en Jacob van Heijningen (1825-1850), die 
na aankomst in Indie overleed. In de loop der jaren leverde Mulder een 
groot aantal militaire apothekers af̂ ": 

1850-1854 16 
1855-1859 11 
1860-1864 17 
1865-1869 18 

Maar Mulder wilde dat zijn leerlingen meer waren dan apothekers. "Dit 
corps vertegenwoordigt in Indie een groot deel der natuurwetenschappen en 

17. Koninklijk Besluit nr. 63 van 26 november 1845. 
18. S.N. Tan, Zur Geschichte der Pharmazie in Niederldndisch-Indien (Indonesien) 1602-

1945 (Wiirzburg, 1976) 149-150; J. MacLean, "De verwerving van de natuurweten-
schappelijke collecties aan de Utrechtse Universiteit van 1815 tot 1848", Jaarboek Oud-
Utrecht 1975, 73-98 (80-81). 

19. G.J. Mulder, Levensschets, dl.l, 270. 
20. B.E.J.H. Becking, "Tabellarisch overzigt van het personeel der geneeskundige 

dienst in Nederiandsch-Indie sedert 1816", Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-
Indie 20 (IS80) 1-82. 
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bepaalt zich alles behalve bij de pharmacie alleen".^' Hij wilde graag een 
combinatie tot stand brengen tussen de werkkring van militair apotheker in 
Indie en de praktische beoefening van de scheikunde aldaar. Maar de 
scheikundige wetenschap heeft van dit ideaal niet erg geprofiteerd. De 
praktijk in een militair hospitaal is moeilijk te verenigen met de beoefening 
van de scheikunde als zuivere wetenschap en ook is een militair regime niet 
bijzonder gunstig voor wetenschappelijk onderzoek. "Practische scheikunde 
is langs verschillende wegen naar Java gekomen, niet als weeldevak, doch 
overeenkomstig de behoeften van het leven, bepaaldelijk in het belang der 
cultures".^^ Meer succes had dan ook de toepassing van de scheikunde op 
het gebied van de fytochemie en de landbouwscheikunde, omdat ze daar van 
belang was voor de cultures. Theoretische vraagstukken werden meestal 
door praktische onderzoekingen op de achtergrond gedrongen. 

Het scheikundig laboratorium in Weltevreden 

Al sinds het begin van de negentiende eeuw bestond er een scheikundig 
laboratorium van de militair geneeskundige dienst in Weltevreden (Batavia). 
Dit laboratorium bestond sedert 1818, maar bereikte zijn bloeiperiode eerst 
onder leiding van de Duitse apotheker P.J. Maier (1817-1878), die in 1839 
als militair apotheker in Indie was aangekomen. Van 1844 tot 1846 was hij 
waarnemend en van 1850 tot 1862 chef van het laboratorium. Als tweede 
laborant had hij de beschikking over leerlingen van Mulder: D.W. Rost van 
Tonningen (1850-1854), J.J. Altheer (1854-1858), A. Scharlee (1858-1859), 
J.C. Bernelot Moens (1859-1861) en A.A. Backer Overbeek (1861). Toen 
Maier, die vooral belangstelling had voor de scheikundige samenstelling van 
de op Java voorkomende natuurlijke bronnen, in 1862 met verlof ging werd 
Adriaan Arie Backer Overbeek (geb. 1832) en daama Abraham Scharlee 
(1826-1864) zijn plaatsvervanger. In 1864 kwam Maier weer terug op het 
laboratorium en bleef daar tot 1871 als chef. Opvolgers werden de Mulder-
leerlingen Franciscus Hekmeyer (geb. 1831) van 1871 tot 1872 en van 1878 
tot 1880 en Backer Overbeek van 1872 tot 1878." 

Op het laboratorium werden tal van scheikundige analyses van vooral delf-
stoffen en minerale wateren uitgevoerd. Zo onderzocht Rost van Tonningen 
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Weltevreden, lHli-l9U", Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland S%(\92\) 1543-1553, 
1571-1575, 1592-1599, 1625-1631 en I683-I691. Volgens M. Duynster ("Het scheikundig 
laboratorium te Bandoeng", Pharmaceutisch Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 9 (1932) 
187-194) bestond er al een laboratorium v66r 1818. 
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de vulkanische as van de berg Merapi (1851) en Johannes Jacobus Altheer 
(1831-1863) deed chemische analyses van de bast van de kogelboom 
(Nauclea orientalis; 1859) en de wortel van Cicca disticha (1859) om de 
aanwezigheid van alkaloiden na te gaan (welke er niet in aanwezig bleken te 
zijn). Scharlee, bekend als ontdekker van het alkaloid alstonine in een 
Alstoniasoort uit de familie van de Apocynaceeen (maagdenpalmachtigen), 
onderzocht in 1852 kwikerts uit Sumatra^* en publiceerde in 1863 een 
"Verslag omtrent het scheikundig onderzoek van negen en dertig water
soorten, die dienen om de sawah's in de residentie Pekalongan te be-
sproeien"." 

Het landbouwscheikundig laboratorium te Buitenzorg 

In 1848 vertrok Pieter Frederik Hendrik Fromberg (1811-1858) naar Indie." 
Fromberg was een Amsterdams apotheker die als getrouwd man in 1841 in 
Utrecht bij Mulder ging studeren. Na het behalen van het kandidaatsexamen 
(1845) was hij drie jaar assistent van de landbouwchemicus James Finlay 
Weir Johnston (1798-1855) in Edinburgh.^' Terug in Utrecht promoveerde 
hij op 30 juni 1847 bij Mulder op een proefschrift: Physiologisch-chemische 
verhandeling over de bestanddeelen der planten in verband met het plant-
aardige leven.^^ Fromberg was Mulders eerste promovendus die naar Indie 
ging. Op voordracht van Mulder benoemde de minister van kolonien Baud 
hem tot landbouwchemicus van de Indische regering. Fromberg arriveerde 
in 1848 in Indie, maakte de volgende drie jaar reizen op Java en stichtte in 
1851 een landbouwchemisch laboratorium in Buitenzorg waarvan hij tot 
zijn overlijden op 47-jarige leeftijd in 1858 directeur was. 
Fromberg had grote belangstelling voor de landbouw, waarvan de schei
kunde recent door Justus Liebig was behandeld in diens: Die organische 
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologic (1840), waarvan in 
1842 een Nederlandse vertaling was verschenen als: De bewerktuigde schei
kunde toegepast op landbouwkunde en physiologic. Fromberg deed veel 
landbouwchemische onderzoekingen, met name over de toepassing van 
guano als meststof zoals die sedert 1840 vooral in Groot-Brittanie werd 

24. A. Scharlee, "Kwikerts en kwik van Sumatra scheikundig onderzocht", Natuur-
kundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 3 (1852) 322-325. 

25. A. Schariee, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 25 (1863) 257-288. 
26. D.W. Rost van Tonningen, "Levensberigt van Dr. P.F.H. Fromberg", Natuur

kundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 16 (1858-1859) 393-402. 
27. H.A.M. Snelders, "James F.W. Johnston's influence on agricultural chemistry in 

the Netherlands", Annals of Science 38 (1981) 571-584. 
28. Dit was de eerste in het Nederlands geschreven en verdedigde dissertatie. Alleen de 

eerste titelpagina is in het latijn: Specimen physiologico-chemicum De connexione inter 
plantarum vitam et partes constituentes. 
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toegepast. Ook in ons land waren al vroeg proeven met guano gedaan. In 
1843, toen Fromberg in Utrecht studeerde, werden proeven met goede 
resultaten gemeld wat betreft de bemesting met guano op Goedereede en 
Overflakkee en in het departement Deventer.^' In het Algemeen Verslag 
wegens den Staat van den Landbouw in het Koningrijk der Nederlanden over 
1844 wordt een overzicht gegeven van de proeven met guano "als nieuwe 
meststof voor den landbouw".'" De eerste guano werd in ons land gcimpor-
teerd door de firma Lenardson en Cie te Rotterdam in 1843. Frederik Louis 
Willem baron van Brakell van der Eng (1788-1865), die tal van landbouw-
kundige proeven deed op zijn zestien hectare groot landgoed bij Lienden in 
de Neder-Betuwe, was een van de eersten die met guano experimenteerde." 
Het is dan ook niet vreemd dat Fromberg, die van dit alles goed op de 
hoogte was, in Indie de guano als meststof wilde introduceren.'^ In juni 1852 
had hij bij Buitenzorg een proeftuin aangelegd, waar hij de invloed had 
onderzocht van guano op de groei van de tabaksplant. Hij vergeleek de 
inwerking van guano met die van kalk, karbouwemest, gebrande beenderen 
en paardemest. Vier jaar later publiceerde hij zijn "Eerste verslag van de 
uitkomsten der bemesting van koffijboomen met guano en andere stoffen in 
den proeftuin te Genteng".'' Ook hier werd de werking van guano 
vergeleken met de boven genoemde meststoffen, alsmede met de invloed van 
houtas. De laatste bleek aanzienlijk gunstiger te werken dan guano, maar 
deze was beter dan de andere meststoffen. In hetzelfde jaar publiceerde 
Fromberg een "Verslag van de uitkomsten van een vergelijkend chemisch 
onderzoek van twee suikerrietgronden"'* en een "Verslag van eene be-
mestingsproef van suikerriet in den laboratorium-tuin"." Hierin wees hij op 
de noodzakelijkheid van bemesting en wel, in verband met de samenstelling 
van guano en katjangkoeken, voor suppletie met fosforzuur en ammonia. 
Behalve landbouwscheikundige onderzoekingen hield Fromberg zich op zijn 
laboratorium ook bezig met het onderzoek van verschillende Indische 
geneeskrachtige kruiden, waaronder in 1858 de bast van de soerenboom 

29. Algemeen Verslag wegens den Staat van den Landbouw in het Koningrijk der 
Nederlanden gedurende het jaar 1843 (Haarlem, 1844) 166-168 en 186-190. 

30. Algemeen Verslag wegens den Staat van den Landbouw in het Koningrijk der 
Nederlanden, gedurende het jaar 1844 (Haarlem, 1845) 115-121. 

31. J.M.G. van der Poel, Van Brakell van den Eng. Een Betuws hereboer uit het begin van 
de 19e eeuw (Wageningen, 1959) 17. 

32. F.P.H. Fromberg, "Over de guano. Hare oorsprong, chemische samenstelling en 
werkzaamheid als meststof, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 6 (1854) 
63-84. 

33. P.F.H. Fromberg, Tijdschrift voor Niperheidin Nederlandsch-Indie 4 (1858) 298-307. 
34. P.F.H. Fromberg, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 17 (1858-1859) 

388-402. 
35. Idem 17(1858-1859)259-261. 
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(Cedrela febrifuga), waarvan men meende dat deze koortswerende eigen-
schappen zou bezitten. Rost van Tonningen had in 1851 op het scheikundig 
laboratorium in Weltevreden de bast op alkaloiden onderzocht, maar er 
geen gevonden. Wel toonde hij de aanwezigheid van een adstringerende stof 
aan die hij cedreline noemde.'* Fromberg onderzocht later de bast op zijn 
toepasbaarheid als vervanging voor kinine en kwam tot de conclusie dat ze 
daarvoor niet geschikt is ." 
Op zijn landbouwchemisch laboratorium in Buitenzorg kreeg Fromberg in 
1854 Rost van Tonningen als assistent, nadat deze eervol als militair 
apotheker was ontslagen. Rost van Tonningen voerde voomamelijk analyti-
sche onderzoekingen uit en publiceerde o.m. een "chemisch en physisch 
onderzoek van een vijftigtal suikerrietgronden van de Residentie Pasoe-
roean".'« In 1857 kwam Karel Wessel van Gorkom (1835-1910) op From-
bergs laboratorium werken, waar hij zich met het onderzoek van de kina 
ging bezighouden. 

- - De kinacultuur 

Na het overlijden van Fromberg in 1858 werd in oktober 1860 het 
Buitenzorgse landbouwchemisch laboratorium opgeheven. De scheikundige 
bestudering van de kina bleef daarentegen voortduren, dank zij Mulders 
bemoeienissen. In juli 1855 had de Nederlandse regering Mulder verzocht 
een chemicus aan te wijzen die op Java bij de daar kort tevoren ingevoerde 
kinakultuur werkzaam zou zijn. Mulder beval zijn leerling Van Gorkom 
aan" die op 7 juli 1855 tot militair apotheker voor Oost-Indie was benoemd. 
Mulder zorgde er voor dat Van Gorkom zich in Nederland enige maanden 
met kinologische onderzoekingen kon bezighouden. In april 1856 vertrok hij 
naar Java. De directeur van de jonge gouvernements-kinaonderneming 
Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864), die zich goed bewust was dat 
scheikundige kennis van de kina van het grootste belang was, wist — tegen 
de zin van Mulder in — Johan Eliza de Vrij (1813-1898), lector aan de 
Clinische School in Rotterdam, benoemd te krijgen.'"' Van Gorkom werd na 

36. D.W. Rost van Tonningen, "lets over den TeleSen- en Soerenbast", Natuurkundig 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 1 (1850) 290-294. 

37. P.F.H. Fromberg, "Verslag over een chemisch onderzoek van den soerenbast", 
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 17(1858-1859)317-346. 

38. D.W. Rost van Tonningen, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (1858-
1859) 13-72. 

39. P. van der Wielen, "Dr. Karel Wessel van Gorkom", Eigen Hoard 36 (1910) 184-
186; H.F. Jonkman, "Dr. K.W. van Gorkom" in: B. Reder ed., Gallerie hervorragender 
Therapeutiker und Pharmakognosten der Gegenwart (Genfeve, 1897) 213-218. 

40. H.A. Wefers Bettink, "Korte levensschets van wijien Dr. J.E. de Vrij", Neder
landsch Tijdschrift voor Pharmacie, Chemie en Toxicologic 10 (1898) 327-335; F.A. 
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aankomst op Java assistent van Fromberg op het landbouwchemisch 
laboratorium te Buitenzorg. De Vrij werd speciaal belast met het chemisch 
onderzoek van de verschillende kinabastsoorten en de bereiding van kinine-
oxalaat (1858). Na het overlijden van Junghuhn in 1864 bleek de toestand 
van de kinacultuur in Indie bijzonder slecht te zijn. De Vrij was in 1863 om 
gezondheidsredenen teruggekeerd naar Europa en richtte in Den Haag een 
kinalaboratorium op, waar hij zich onvermoeid bezighield met kinologische 
onderzoekingen. Van Gorkom werd nu benoemd tot kinachemicus en hij 
wist zich snel tot vooraanstaand kinoloog te ontwikkelen. Dankzij hem 
werd de kinacultuur in Indie tot bijzondere hoogte opgevoerd.^' In 1875 
werd hij opgevolgd door Johan Carel Bernelot Moens (1837-1886) die van 
1854 tot 1857 onder leiding van Mulder was opgeleid tot militair apotheker 
en in november 1858 in Batavia was aangekomen. Hij was onder andere 
werkzaam op het scheikundig laboratorium te Weltevreden en belast met de 
analyse van delfstoffen en aardsoorten. Op verzoek van Van Gorkom 
verrichtte hij daar en later als apotheker bij het militair hospitaal te 
Weltevreden talrijke chemische onderzoekingen aan kinabasten. In 1872 
volgde zijn benoeming tot scheikundige bij de gouvernements-kinaonder
neming, waarbij hij van 1875 tot 1883 de leiding had. Terecht merkte hij op: 
"Nooit wellicht is het nut der scheikunde bij een tak van landbouw zoo 
schitterend uitgekomen, als bij de cultuur van kina".*^ Dank zij de van 
regeringswege gestimuleerde scheikundige onderzoekingen aan kina kon de 
cultuur ervan snel en met succes vooruitgaan. Tevens nam de kennis van de 
verschillende kinabestanddelen vooral door het werk van De Vrij en 
Bernelot Moens snel toe. 

De geologic van Oost-Indie 

In de periode van 1810 tot 1870 werkte in Indie een aantal geneeskundigen, 
apothekers, biologen en chemici, die in de Archipel getroffen werden door 
de talrijke geologische verschijnselen die ze waarnamen en die door hen 
werden onderzocht en beschreven.^' Het waren vaak enthousiaste natuurlief-
hebbers en geologische amateurs die aantekeningen maakten over vulkanen 
en aardbevingen, over fossiele zoogdieren en over verkiezeld hout en die 
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analyses uitvoerden van mineralen en bronwateren. Het werk van deze 
'geologische dilettanten' leidde tot een groot aantal niet-samenhangende 
waamemingen uit het gebied van de gehele Archipel. Onder deze dilettanten 
vinden we ook verschillende leerlingen van Mulder. 
Toen de regering van Oost-Indie zich in 1843 realiseerde dat de Chinezen die 
op het eiland Banka tin uit tinerts wonnen een methode volgden waarbij veel 
tin in de slakken achterbleef, liet zij dit onderzoeken door de adviseur van 
het departement van kolonien Mulder, deze vond in 1844 dat de slakken een 
gehalte van 16-29% tin bevatten en in 1847 zelfs een gehalte van 33-40%.** 
Op advies van Mulder benoemde de regering op Java Croockewit om het 
winnen van het tin op Banka te bestuderen. Jan Hendrik Croockewit (1823-
1880)*' was op 24 juni 1848 bij Mulder gepromoveerd op een onderzoek naar 
de samenstelling van een aantal amalgamen en legeringen.*^ Na zijn 
promotie vertrok hij naar Indie als ambtenaar belast met natuurkundige 
onderzoekingen. Van 13 oktober tot 24 december 1850 zocht hij op het 
vlakbij Banka gelegen eiland Billiton naar tin. Door verschillende om-
standigheden, waaronder pure pech omdat hij op de verkeerde plaatsen ging 
zoeken, kwam hij tot de curieuze vaststelling dat op Billiton geen tinerts 
voorkomt.*' "Uit dit, volgens mijne opregte en innige overtuiging geschre
ven rapport, geloof ik niet dat het eenigszins twijfelachtig kan wezen, ik durf 
zeggen, dat het zeker is: dat het eiland Billiton geen tinerts in zijn bodem 
bevat, namelijk niet op zulke wijze, als tot heden toe de tinerts op Banka 
gevonden wordt en bewerkt kan worden".*' Het doorslaggevend bewijs van 
het tegendeel werd al in 1851 geleverd door een expeditie van John Francis 
Loudon (1821-1895). Op de carrifere van Croockewit had zijn slecht 
geoutilleerd onderzoek evenwel geen invloed. Hij werd belast met het 
onderzoek van steenkooUagen op Borneo en later met wetenschappelijke 
waarnemingen in de Molukken en op Nieuw Guinea. Na verlof in Nederland 
werd hij in 1860 benoemd tot assistent-resident en hij eindigde zijn loopbaan 
als resident van Banka. In 1871 verliet hij's lands dienst. 
Ook een andere promovendus van Mulder, Cornells Laurentius Vlaanderen 
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(1824-1898), werkte in Indie aan de verbetering van de winning van het 
Bankatin.*' Op aanbeveling van zijn leermeester vertrok hij in 1859 als 
mijnbouwchemicus naar Indie. Hij werd chef van het scheikundig laborato
rium van het mijnwezen en was van 1878 tot 1881 hoofdadministrateur van 
de Billiton-Maatschappij. Vlaanderen voerde voor het smelten van het tin 
een oven in die in beginsel dezelfde was als de gebruikte eenvoudige Chinese 
oven, maar in details zoveel was verbeterd, dat zijn capaciteit 50% hoger 
was. De tot dan toe gebruikte blaasbalg, bijvoorbeeld, verving hij door een 
ventilator die aangedreven werd door waterkracht. 

Slot 

Door Mulders langdurig adviseurschap van het Ministerie van Kolonien 
oefende hij grote invloed uit op de beoefening van de scheikunde, vooral de 
landbouwscheikunde en fytochemie, in Indie. Hij deed dat niet alleen door 
eigen onderzoekingen op zijn Rotterdamse en Utrechtse laboratoria, maar 
vooral door de regering er toe te bewegen door hem opgeleide chemici naar 
Indie te zenden (Fromberg, Croockewit, Vlaanderen). Voorts hebben een 
aantal militaire apothekers, die van hem in Utrecht een uitstekende chemi
sche opleiding hadden gekregen, zich in Indie praktisch met scheikundige 
onderzoekingen beziggehouden. Het ging bij deze onderzoekingen in de 
eerste plaats om de praktische toepasbaarheid van de chemie, om de 
chemische analyse van delfstoffen, plantaardige materialen en minerale 
wateren. Hierdoor hebben deze Mulderleerlingen belangrijk bijgedragen tot 
de inventarisatie van datgene wat de bodem van Indie te bieden had. Om een 
vollediger beeld van hun werkzaamheden te krijgen, is het doorlezen van het 
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, dat vanaf 1850 door de in 
dat jaar opgerichte Natuurkundige Vereeniging te Batavia werd uitgegeven, 
van bijzonder belang. Hierin vinden we vrijwel alle in Indie door leerlingen 
van Mulder uitgevoerde chemische onderzoekingen neergelegd. 

Summary 

Gerrit Jan Mulder's influence upon the natural scientific research in the Dutch East Indies 

The well-known Dutch chemist Gerrit Jan Mulder (1802-1880), professor of chemistry at 
Utrecht University (1840-1868), did not only important scientific work, but was also 
concerned with natural scientific research in the Dutch East Indies. Already during his 

49. Vlaanderen was op 16 September 1854 bij Mulder gepromoveerd op een onder
zoek naar de anorganische bestanddelen van de tabak {Dissertatio chymica inauguralis De 
herba Nicotiana inprimis de ejus principiis anorganicis. Over den tabak, bijzonder over zijne 
onbewerktuigde bestanddeelen). 
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stay in Rotterdam, where he was a physician and lecturer of chemistry and botany at the 
Clinical School (1828-1840), he carried out chemical investigations for the Nederlandsche 
Handel-Maatschappij (Dutch Trade Company) on the quality of different kinds of opium 
(1834) and of Javanese and Chinese tea (1835). Later he became scientific advisor to the 
Ministry of the Colonies. In 1845 Mulder was charged with the theoretical and practical 
training of pharmacists for the army medical corps in the Dutch East Indies. Some of his 
students did practical chemical research at the chemical laboratory of the army medical 
corps at Weltevreden (Batavia, now Jacarta). One of his Ph.D. students, P.F.H. 
Fromberg, founded an agricultural chemical laboratory at Buitenzorg (now Bogor, 1851); 
others (J.H. Croockewit, C.L. Vlaanderen) went to the Dutch East Indies as a chemist, 
charged with the improvement of the tin production; while K.W. van Gorkom was 
appointed chemist for the cinchona culture. These researches were aimed at the practical 
applicability of chemistry: chemical analysis of minerals and mineral waters, investiga
tions of trees and roots after the presence of therapeutic constituents, research on 
cinchona, and so on. With these activities chemists and pharmacists, trained by Mulder at 
his Utrecht chemical laboratory, did contribute to the inventory of the richness the Dutch 
East Indies had to offer. 


