
REFERATEN 

De Geschiedenis der Pharmacie in Wur
temberg 

Door de Wurtembergse Apothekersvereniging 
wordt sedert December 1950 uitgegeven de « BEI-
TRAEGE ZUR WUERTEMBERGISCHEN AEOTHEKEN-
GESCHICHTE ». Door de redactie werd om uitwis
seling verzocht met het Bulletin van de « Kring voor 
de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux » en de 
drie reeds verschenen nummers werden ons opge
stuurd, waarvan hierbij een overzicht. 

BAND I HEFT 1 van December 1950 (27 bladzij
den), bevat een voorwoord van de redacteur 
A r m i n W a n k m ü l l e r , Nürtingen, waarin 
hij het dubbel doel van het tijdschrift uiteenzet n.1. 
«de bevordering van de studie der geschiedenis van 
de Pharmacie en het behoud van historicopharma-
ceutische geschriften ». Dezelfde schrijver geeft 
hierna een overzicht van de geschiedenis der Wur-. 
tembergse Apotheken uit de I6e en 17e eeuw. Voor
al gedurende deze eeuwen ontwikkelden zich de 
apotheken in Wurtemberg en meteen de verorde
ningen betreffende de artsenijmiddelen. Om de prij
zen wettelijk vast te leggen werden de « Taxa » 
opgesteld ; deze nu hebben een groot historisch be
lang daar ze toelaten, de plaatselijk gebruikte artse-
nijschat voor een bepaalde tijdspanne vast te 
stellen. 

E r n s t R h e i n w a l d geeft hierna een 
geschiedkundig overzicht van de oude apotheken 
van Calw tot 1700. Hij herinnert er aan dat het 
Hertogdom Wurtemberg in vier kantons ingedeeld 
was en ieder zijn door de regering aangestelde arts 
en apotheker had, waarna hij een overzicht geeft 
van achtereenvolgende apothekers van Calw. 

V a n P. B r a u n , Stuttgart, volgt dan een 
overzicht van de geschiedenis der JCloosterapotheefc 
te Weingarten, waarin hij o.a. het Weingartner 
Rezeptarium uit de 15e eeuw beschrijft. 

Volgt daarna,' een Bibliographie der Wurtembergse 
Apothekengeschiedenis en in « Varia » in korte 
overzichten achtereenvolgens : De stichting van de 
Ellwanger-apotheek ; Een onbekend exemplaar van 
een Apothekerstaxe uit de 15e eeuw en ten slotte 
een boekbespreking « Tuftlingen im "Wandel der 
Zeiten » door Dr F o r d e r e r . 

BAND I HEFT 2 van Mei 1951 (p. 33-64). 
W a n k m ü l l e r handelt eerst over de Ge

schiedenis der Stuttgartse Apotheken van bij het 
begin tot 1600. Reeds meer dan 30 essays werden 
aan dit onderwerp gewijd, doch talrijk zijn ook de 
vergissingen die zij inhouden. Schrijver wijst op 
enkele daarvan en legt de nadruk op het gevaar 
dat er in bestaat oudere geschriften klakkeloos over 
te nemen. P. B r a u n geeft een tijdtaiel van de 
geschiedenis der Ravenburgse Apotheken. 

De geschiedenis der Riedlinger Apotheken van 
1650 tot 1850 wordt beschreven door W a n k 
m ü l l e r . Eerst behandelt hij de achtereenvol
gende apothekers en daarna de weinige gegevens 
die hij heeft kunnen verzamelen over het Apothe

kerswezen (winkelvisitatie-verordeningen-taxas) en 
ten slotte de topographie der apotheken. 

Volgt daarna een bibliographie der Wurtembergse 
Pharmaciegeschiedenis (plaatselijk en chronologisch 
ingedeeld). 

In de «Varia » treffen we een levensbeschrijving 
aan met foto van Apoth. Dr F e r d i n a n d 
R u g e 1 (geb. 1806 in Wolfegg), beroemd gewor
den door zijn onderzoekingen over de Amerikaanse 
flora. 

De Rottweiler Apothekers uit de 14e eeuw. 
Een laatmiddeleeuwse Apothekerstaxe der stad 

München. 
De Wurtembergse Apothekerstaxa's van de 15e 

tot de 17e eeuw en De Apotheek op de Hohenfwiel 
(vroegere grote vesting van het Hertogdom Wur
temberg). 

BAND I HEFT 3 December 1951 (p. 65-96). 
W a n k m ü l l e r geeft als 'eerste artikel een 

bespreking van de pharmacohistorische geschriften 
over Wurtemberg. 

Van dezelfde schrijver : Apothekers en Apothe
ken der vrije Rijksstad Rottweil van 1570-1670. Na 
de literatuur dienaangaande besproken te hebben 
geeft hij een overzicht van de apothekers die gedu
rende dit tijdvak aldaar gevestigd waren en onder
zoekt tevens de plaats van vestiging. 

Nog van. dezelfde schrijver : De Geschiedenis 
»an de arfseni;taksen in de 15e-16e eeuw in Ober-
schwaben; hij geeft een voorlopige mededeling over 
alles wat op dit gebied reeds werd bekendgemaakt. 

Volgt dan weer de Bibliographie der Wurtem
bergse Pharmaciegeschiedenis en in de « Varia •»: 
De Apothekers Volmar in Eszlingen ; de Waiblingse 
Apothekers uit de 17e eeuw ; de eigenaars der Apo
theek in Bietigheim in de 16e en 17e eeuw; de 
Stichting der Hof apotheek in Stuttgart in 1645 ; de 
Stadsapotheek Sulz ; Betrekkingen tussen de phar
maciegeschiedenis van Wurtemberg en Constance 
gedurende de Middeleeuwen. 

Wij kunnen ons ten zeerste verheugen over het 
initiatief dat genomen werd door de Wurtembergse 
Apothekers. Ofschoon' reeds heel wat verzameld 
en gepubliceerd werd over de Wurtembergse apo
thekersgeschiedenis, toch zien we de blijvende ijver 
en de grote zorg om te weten en te bewaren wat 
de voorgangers hebben gepresteerd. Het uiteinde
lijk doel een geschiedenis te schrijven van de Wur-
temburgse Pharmacie, kan maar aangevat worden, 
zoals de Redacteur Wankmüller schrijft, wanneer 
alle détails van iedere stad afzonderlijk te gronde 
uitgepluisd en getest zullen zijn. Het aantal mede
werkers schijnt ook daar zeer beperkt te zijn, doch 
de degelijkheid van de artikels staat borg voor 
de leefbaarheid van het nieuwe tijdschrift. 

L. V. 
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