
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, 



Het bedrijfsbeheer van een grote ziekenhuisapo
theek, door S. P. H o e k e m a, administrateur. 

Ook deze publicatie is geïllustreerd en kan als 
een bijdrage tot de geschiedenis der Pharmacie 
diensten bewijzen. P. V. 

P. BOUSSEL (Bibliothécaire de la Bibliothèque his
torique de Paris). —• Histoire illustrée de la Phar
macie. — Préface de Ch. B e d e l , professeur 
d'Histoire de la Pharmacie à la Faculté de Paris. — 
Guy Le Prat ; Editeur, 5 rue des Grands-Augustins, 
Paris. 1949. — 233 afbeeldingen. — 193 bladzijden. 
— Prijs geb. grcot formaat 2.600 Franse fr. 

Dit werk is prachtig van uitzicht en van illustratie. 
Het bevat ook verschillende gekleurde platen, maar, 
er is geen verband te bespeuren tussen den tekst 
en de afbeeldingen. 

Dr. W i t t o p K o n i n g heeft in het Pharm. 
Weekblad de volgende fouten vermeld : « Het over
lijden van G 1 a u b e r (p. 122) staat nog altijd 
op 1668, terwijl J o r i s s e n al in 1918 bewe
zen heeft, dat dit 1670 moet zijn. De oudste phar
macopée van Florentië (1498) wordt niet vermeld, 
van Barcelona (p. 91) schijnt de schrijfster de voor 
enige jaren ontdekte editie van 1511 niet te kennen. 
De eerste pharmacopée van Brussel (p. 124) wordt 
op 1702 gesteld, terwijl een afbeelding op p. 102 
de editie van 1641 laat zien. De eerste editie van 
Den Haag (p. 124) is niet van 1738 maar van 1659. 
Niet de drukker V a n R a v e n s t e i n maai 
V a l e r i u s C o r d u s is de schrijver van het 
op p. 103 afgebeelde werk. B a u m é (p. 126) 
kan niet de uitvinder van de areometer genoemd 
worden, aangezien de Arabieren al dergelijke apa-
raten kenden. » 

Als plaatjeswerk is het in ieder geval een merk
waardige prestatie, maar de wetenschappelijk ge
schoolde historicus mist een behoorlijke inhouds
tafel en literatuur. Het is inderdaad nagenoeg onmo
gelijk iets in dit boek op te zoeken, zonder weer 
alles te herlezen. 

Vele Belgische collega's hebben dit werk reeds 
aangekocht omdat het zeer aantrekkelijk is uitge
geven en het meet dan ook meer beschouwd wor
den als een illustratie of een album, dat aan onin-
gewijden een interessanten kijk geeft op een beroep 
dat ze niet genoeg waarderen. P. V. 

Olf BOLSINGER — Dreihundert Jahre Apotheke 
in Kiinzelsau. 1649-1949. — Uitgegeven door den 
Schrijver in het Hans E. Günther Verlag te Stutt
gart. — 71 blz. — Geb., Prijs niet aangegeven. 

Er bestaan in Duitsland verschillende zeer oude 
apotheken, die waarschijnlijk, dank zij het conces
siestelsel, hun betekenis bewaarden. Vele hebben 
ook kunsthistorische waarde en er zijn dan ook tal 
van monographiën verschenen, die de geschiedenis 
van een of andere Duitse apotheek behandelen. 

Drukker i j E. Vercruysse-Vonhove, 

Dit schattige werkje van student in de pharmacie 
O. B o l s i n g e r is opgedragen aan zijn vader 
Apoth. Anton B o l s i n g e r en geeft in een rijk 
geïllustreerde en op uitstekend glanzend papier ge
drukte tekst de geschiedenis van de Johannes-Apo-
theke te Kiinzelsau (Wurtemberg), sedert haar stich
ting, 300 jaar geleden. 

Er is eerst een kort opstel over de geschiedenis 
van het stadje Kiinzelsau door Archivrat S c h u m m 
en daarna vertelt de jonge student met liefde over 
alles wat hij over de vaderlijke apotheek heeft 
kunnen uitpluizen. Er zijn prachtige foto's o.m. van 
het trappenhuis en van een paar deuren, die echte 
kunstwerken zijn. 

Mochten wij in België ook eens beschikken over 
dgl. werkjes b.v. over de Apotheek van St Tan's 
Hospitaal te Brugge. 

Het boekje is bij den schrijver te Kiinzelsau te 
bekemen. P. V. 

E. de WILDEMAN t- — Notes pour l'Histoire de 
la Botanique et de l'Horticulture en Belgique, — 
1950.'Brussel, Paleis der Academiën. — (Uitgave 
van de Koninklijke Belgische Academie. Klasse der 
Wetenschappen). — 832 bl- — Prijs ing. 500.— fr. 

Dit lijvige posthume werk van den zeer produc
tieven E. de W i l d e m a n bevat tal van 
nota's en beschouwingen naar aanleiding van een 
ontleding van de plantenlijst uit den tuin van Jan 
Hermans, Brusselse Apotheker en botanicus uit de 
XVIIe eeuw. De Schrijver tracht al de namen uit 
deze « Recensio Plantarurfl in horto Joannis Her-
manni, Pharmacopcei Bruxellensis » te identificeren 
volgens de moderne nomenclatuur. 

Hij brengt ze dan in verband met de planten die 
in 1633 door B. W y n h o u t s te Dileghem 
(volgens zijn herbarium) en met die, die door Apo
theker P. R ï c a r t te Rijsel (1644) gekweekt 
werden. 

Deze nota's brengen ons een schat van gegevens 
over de geschiedenis van de plantkunde, en der
halve ook van de pharmacie, die daar vrceger zo 
innig mee verbonden was. 

Het werk eindigt met een alphabetische tabel, die 
het opzoeken en identificeren van de oude namen 
mogelijk maakt. 

Gregorio Bacas y el Jardin Botanico de Carta-
gena door Dr. Agustin MERCK. 

In dit met fraaie gekleurde afdrukken van de 
wapens van de Spaanse stadjes Huete en Carta-
gena, aan de Middellandse Zee gelegen, .geïllus
treerd boek beschrijft apotheker Dr. Merck de lot
gevallen van de Botanische Tuin te Cartagena en 
geelt een biograiie van Gïegoiio Bacas, in 1752 te 
Huete geboren, die van 1787 tot 1792 als directeur 
van die tuin optrad. P. H. Brans. 

I, 167, Sint-Andries-Brugge. 

— 12 — 




