
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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sedert jaren verwachte « Geschiedenis der Phar
macie in Nederland » opgevat werd, ter onzer be
schikking. 

Apoth. Dr. D. A. W i t t o p K o n i n g , die de 
geschiedenis der Pharmacie doceert aan de Univer
siteit te Amsterdam, heeft zich uitstekend van deze 
taak gekweten. Hij heeft er de voorkeur aan gege
ven « een overzicht te geven van de werkzaamhe
den der Mij, ingedeeld naar de verschillende ter
reinen harer activiteit, boven de chronologische 
opsomming van een groot aantal losse feiten » en 
dat is maar goed ook, want op deze manier is het 
boek inderdaad leesbaarder geworden. 

Dit Gedenkboek onderhoudt ons over " de vele 
pogingen tot wetsherziening door de Maatschappij 
ondernomen, over hare wetenschappelijke bedrij
vigheid (in verband met de Pharmacopée, voor-
schriftenboeken, opleiding van den apotheker, Gres-
hofffonds enz.), over hare sociale activiteit (hulpper
soneel ; ziekenfondspolitiek), hare ethische rol (Raad 
van Tucht, Reclame), hare verhoudingen tegenover 
drogisten en groothandel, bestrijding van de kwak
zalverij, haar vele fondsen en commissies. 

In een bijlage vinden wij de rede uitgesproken 
bij de opening van de eerste algemene vergadering 
der Mij op 30 Juni 1846 door de toenmalige voor
zitter D. P a s, de naamlijst der leden van het 
hoofdbestuur, de oprichters, de namen der voor
zitters en hun portret, de namen der secretarissen 
van het hoofdbestuur, de namen der ereleden en 
een biograficon. 

Daarna worden nog een zestigtal bladzijden ge
wijd aan een zeer interessant overzicht der Neder
landse Pha maceutische tijdschriften van 1755 tot 
heden en aan het register van de oorspronkelijke 
stukken in Nederlandse Pharmaceutische tijdschrif
ten verschenen in de jaren 1840-1845. Het boek 
sluit met een literatuuroverzicht, een naam- en een 
zaakregister. Het is geïllustreerd met vele interes
sante portretten en fac-simile's. 

Wij hadden in dit boek gaarne vermeld gezien 
hoe rond de jaren 1926-1930 een inniger contact 
tot stand kwam tussen de Mij en de Zuid-Neder
landse collega's, een contact dat vooral bevorderd 
werd dcor den betreurden secretaris V. v a n 
I t a 1 1 i e. 

Overigens geeft dit gedenkboek ons een indruk
wekkend beeld van den zeer hogen stand van de 
Nederlandse Pharmacie en vcrmt het zeker een 
waardevolle bijdrage tot de geschiedenis der phar
macie over het algemeen. 

Het is te leggen naast het Gedenkboek van de 
Société de Pharmacie d'Anvers dat in 1935 ver
scheen, maar het staat op een hoger peil. 

Aan Vlaamse apothekers, die wensen kennis te 
maken met de geest en de organisatie onzer Noord-
Nederlandse collega's kan kennisname ten zeerste 
worden aanbevolen. P. V. 

Dr. D. A. WITTOP KONING (Amsterdam). — 
KI. V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken 
v/h Brocades-Stheeman & Pharmacie 1800-1950. 
•— 57 bl. -— Ingenaaid. Prijs niet aangegeven. 
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Ook deze publicatie is een gedenkboek, uitge
geven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van de Firma Brocades-Stheeman, een der belang
rijkste (zoniet de belangrijkste) groothandelszaken 
in pharmaceutische producten van Nederland. 

Weliswaar is niet de gehele tekst van Dr W i t -
t o p K o n i n g , omdat ni. de ontwikkeling van 
dit bedrijf na 1927 (d.i. na de fusie met de Kon. 
Pharm. Handelsvereniging) en de geschiedenis van 
na de tweede wereldoorlog door de firma zelf 
schijnt behandeld te zijn, maar het leeuwenaandeel 
van deze brochure werd toch geleverd door genoem
den docent van Amsterdam. 

Het historisch overzicht van vóór 1927, is in drie 
delen : 1) Enkele aspecten van de ontwikkeling der 
geneesmiddelenvoorziening. 2) De ontwikkeling van 
Brocades & Stheeman tot 1927. 3) De N.V. Kon. 
Pharm. Handelsvereniging haar oorsprong en haar 
ontwikkeling tot 1927. Vooral uit dit derde deel 
blijkt welke belangrijke rol de familie d'Ailly (waar--
van de huidige burgemeester van Amsterdam af
stamt) bij deze ontwikkeling gespeeld heeft. 

Het geheel vormt een rijk geïllustreerd werk, dat 
op prachtig glanzend papier gedrukt is en geeft een 
belangwekkend beeld van de ontwikkeling der 
pharmaceutische industrie m Nederland sedert 
1800. Dit is dan weer een ander cfspect van de 
geschiedenis der Pharmacie in Nederland, waaruit 
wij veel te leren hebben. P. V. 

Twee eeuwen Gemeenteapotheek 's Gravenhage. 
Mededelingen van het Bureau voor Statistiek en 
Voorlichting der Gemeente 's Gravenhage. 1949 
Nr 5 — 62 bl. — Als los nummer te verkrijgen à 
0,75 Fl. in het Bureau voor Statistiek en voorlichting, 
Stadhuis, Groenmarkt 1, 's Gravenhage. 

Dit speciaal nummer van genoemde rrededelingen 
is geheel gewijd aan de geschiedenis eer Pharma
cie, in verband met de stad 's Gravenhage. 

De inhoudsopgave moge de betekenis van dit 
tijdschriftnummer verduidelijken : 

De Gemeenteapotheek te 's Gravenhage onder het 
bestuur van inspectores 1749-1915, door Dr. W. 
M o 1 1, archivaris der gemeente. 

De Gemeenteapotheek als zelfstandige dienst 
1915-1949. Van armenapotheek tot ziekenhuisapo
theek, door * J. F. K o k, directeur. 

De Gemeenteapotheek, haar betekenis voor de 
Haagse bevolking, vroeger en nu, door Mr. H. J. 
v. d. P o e 1. 

's Gravenhage en de Pharmacie, dcor Dr. D. A. 
W i t t o p K o n i n g . 

Receptuur, voorheen en thans, door Mej. Dr. C. 
H o n i g , apotheker. 

Pharmaceutische Techniek, door A. M. B e r g, 
apotheker. 

De bereiding van injectievloeistoffen, door Mej. 
Dr. C. H o n i g, apotheker. 

De laboratoria der apotheek in dienst van Phar
macie en geneeskunde, door Dr. C. L. H a r d e r s, 
adjunct-directeur. 

De geneeskruidentuin in het Zuiderpark, door 
Dr. C. L. H a r d e r s, adjunct-directeur, 




