
retrouver non seulement le fabricant mais aussi la pharmacie pour laquelle ils ont 
été fait. On y trouve toute une série portant sous l'ange une petite croix, une autre 
fois c'est une croix allongée ou une petite étoile et d'autres fantaisies. 

D'autres pots, moins nombreux, ne portent pas comme décoration le motif 
commun mais un motif tout à fait spécial. 

On classe les pots de pharmacie d'après leur forme : 
1") La chevrette (caprunculum — ccrper — bouc,) « portant un bec saillant que 

l'on a comparé à la corne d'un chevreuil ». C'est le pot de pharmacie par excellence; 
seul les apothicaires avaient le droit de posséder et cfétaller la chevrette. 

2") La Bouteille. 
3°) Le Pilulier. 
4") Le Vase à Thériaque et à grandes compositions galéniques. 
5°) Le pot à canon, le pot le plus commun. 
6°) Le pot à tuyau, tenant le milieu entre le pot à canon et la chevrette. 
On avait en outre dans les pharmacies des grands hôpitaux des cruches, pour 

conserver les eaux distillées et les sirops à formules stéréotypées. 

BERICHTEN 
Kring voor de Geschiedenis van de Phar

macie in Benelux. — Cercle Bénélux 
d'Histoire de la Pharmacie 

Op Zaterdag 3 en Zondag 4 Maart werd te Gent 
de eerste vergadering na de oprichtingsvergadering 
te Rotterdam, gehouden van de Kring voor de Ge
schiedenis van de Pharmacie in Benelux. 

's Avonds werd de wetenschappelijke vergade
ring gehouden in de collegezaal van het Pharma-
ceutisch Laboratorium. 

Collega L. V a n d e w i e 1 e uit Gent, sprak 
eerst over de verzameling apothekerspotten in het 
Museum voor Folklore, zulks ter inleiding van het 
bezoek aan dit Museum op Zondagmiddag. 

Spreker deelde de potten in groepen in, niet 
slechts naar het model maar ook naar de versie
ringsmotieven. Hiermede gaf hij ,een eerste bijdrage 
voor een chronologische rangschikking naar motie
ven en pottebakkersmerken voor het Delfts aarde
werk, zoals H o w a r d dat destijds voor de 
Engelse potten gedaan heeft. 

Als tweede spreker trad op Dr. P. H. B r a n s 
uit Rotterdam die sprak over de geneesmiddelen
voorziening van de Oost Indische Compagnie. 

Spreker gaf een beeld van de moeilijkheden bij 
de geneesmiddelenvcorziening op de schepen zowel 
als in Indië zelf. 

De derde spreker was apotheker P. V a n d e 
V y v e r e uit Brugge, die documentatie voor de 
geschiedenis van de pharmacie in België gaf. Het 
bleek dat er zeer verspreid al vrij veel gepubliceerd 
was waarop verder gebouwd kan worden om tot 
een geschiedenis van de pharmacie in België te 
kunnen komen. Bij de discussie drong Dr. W i t-
t o p K o n i n g er bij spreker op aan dit mate
riaal nog verder te completeren en dan vooral te 
publiceren om het zodoende voor ieder beschikbaar 
te stellen. 

De vierde spreker was Dr. D. A. W i t t o p 
K o n i n g uit Amsterdam die sprak over Mathias 
de 1'Obel en zijn betekenis voor de pharmacie. 
•Spreker meende in de herbewerking van 1614 door 

de I'Obel van de uitgave van Coudenberg van het 
Dispensatorium van Valerius Cordus de in 1587 
aangekondigde, maar nooit teruggevonden Middel
burgse Pharmacopée gevonden te hebben. 

In het bijzonder door de grote belangstelling van 
de Gentse studenten kon dezen avond geslaagd 
genoemd worden, zoals de President Dr. P. H. 
B r a n s in zijn sluitingswoord kon vaststellen. 

Zondagmorgen werd een huishoudelijke vergade
ring gehouden waarin het concept reglement aan
genomen werd. De vacature van vice-voorzitter werd 
voor een lid uit Luxemburg opengehouden. De 
functie van Bibliothecaris-administrateur zal zolang 
door Dr. W i t t o p K o n i n g waargenomen 
worden. Het bestuur kreeg volmacht deel te nemen 
aan de oprichting van een overkoepelende wereld
organisatie. 

's Middags werd een bezoek aan het Museum 
van Folklore gebracht en vervolgens werd de stad 
bezichtigd onder de wel zeer deskundige leiding 
van collega M a t h ij s. B. 

BOEKBESPREKINGEN 
Dr. D. A. WITTOP KONING (Amsterdam). — 

De Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie 1842-1942, benevens overzicht der 
Nederlandse Pharmaceutische tijdschriften van 1755 
tot heden, in opdracht van het Opwijrdafonds be
werkt dcor den schrijver. — D. B. Centen's Uitge
vers Maatschappij N.V. Amsterdam. 1948. — 251 bl. 
— Geb. Prijs niet aangegeven. 

Op 23 April 1942 bad de Nederlandse Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie haar 100-
jcirig bestaan moeten kunnen vieren. Ze werd even
wel een maand te voren door den bezetter opge
heven, zodat enkel een stille herdenking in het 
Pharm. Weekblad door Prof. P. v. d. W i e 1 e n 
mogelijk werd. Na de bevrijding in September 1945 
kreeg de Schrijver het verzoek dit jubileum post 
festum en nu dat de N.M.P. herrezen was, te her
denken door een beek te wijden aan de geschiede
nis dezer zeer verdienstelijke Maatschappij. 

Hier ligt nu dit werk, dat als deel II van een 
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