
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. 

BOEKBESPREKINGEN 
MARIA PENKALA. — European Pottery. 5000 

Marks on Majolica Faience and sroneware. — Uit
geverij H. L. Smit & zoon, Hengelo, Holland. (Voor 
België te verkrijgen via N. V. Standaard-Boekhan-
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del, Antwerpen). 424 blz., 5000 monogramen, XXXV 
blz. fotografische reproducties. — Prijs 525 fr. 

De European Pottery van Maria P e n k a 1 a, 
de bekende Nederlandse kunstenares, is een studie-
vervolg op haar vroeger uitgegeven handboek over 
Europees porselein. Het werk is eveneens in het 
Engels uitgegeven en zeer didactisch opgevat zoals 
voor een handboek past. Al de landen van Europa, 
die in aanmerking komen worden in afzonderlijke 
hoofdstukken behandeld ; doch de scheiding is niet 
zo categorisch doorgevoerd dat het zou schaden aan 
het verband tussen de verschillende landen ; haar 
Nederlandse trots zou haar dit niet toegelaten heb
ben, want het is genoegzaam bekend dat de school 
van Delft haar invloed over minstens de noordelijke 
helft van Europa heeft doen gevoelen. De Neder
landen werden dan ook terecht met de meeste 
plaatsruimte bedacht, gevolgd door Italië, Frankrijk, 
Duitsland en Engeland (Spanje had meer belang
stelling verdiend). 19 landen worden aldus onder 
de loep genomen en van ieder land wordt dan weer 
de indeling gegeven volgens de steden of streken 
van voortbrengst. Zo hebben we b.v. in Italië 47 
plaatsen, in Nederland 21 plaatsen enz. waarvan de 
karakteristiek beschreven wordt en tevens de ge
nealogie en de kunstwaarde van de verschillende 
werkhuizen worden ontleed. Ook de keramiek van 
België wordt bedacht (Antwerpen — Brussel — 
Andenne — Luik — Brugge — Doornijk en Sept-
fontaines). (Waarom Torhout met zijn specifieke ke
ramiek niet vermeld wordt begrijpen wij niet). 

De 35 bladzijden reproducties zijn werkelijk uit
gelezen stukken. Een zo juist gekozen greep uit een 
dergelijk ontelbare massa materiaal getuigt voor de 
kunstzin van de samenstelster en het typische van 
ieder soort pleit voor haar grote eruditie. Wat ons 
Pharmaceuten aanbelangt, is het feit dat de apo
thekerspotten, die een belangrijk onderdeel van de 
keramiek uitmaken, met een viertal afbeeldingen be
dacht werden. (Ik wil terloops hierbij aanmerken 
dat B. R a c k h a m in zijn « Catalogue of Ita-
lian Maiolica » en ook de Catalogus van oud aarde
werk door het Museum Boymans te Rotterdam uit
gegeven, aan de apothekerspotten een veel ruimer 
aandeel schenken). 

Wat het handboek het meest practische waarde 
geeft is de verzameling van 5000 juist gecopieërde 
monogramen, die bij de tekst werden gevoegd. Het 
is en blijft moeilijk een klassering te geven van 
monogramen. Het is een lofwaardige poging deze te 
verzamelen volgens land, stad en werkhuis. Doch 
de uitgebreidheid en de verscheidenheid van het 
gegeven maakt het naslaan nog altijd omslachtig, 
ook al heeft de schrijfster een hulp toegevoegd door 
op het einde een uitgebreid index te plaatsen. Dan 
deed D e m m i n (Guide de l'amateur de Faïen
ces et Porcelaines, Paris 1867) een nog lofwaardigsr 
poging door de monogramen alphabetisch te klas
seren en te verwijzen naar de bladzijde waar van 
deze pottenbakker spraak is. Deze alphabetische 
klassering gecombineerd met de klassificatie vol
gens land enz.- ware zeker een handiger methode 
van opzoeken. 

Het boek eindigt met een zeer uitgebreide biblio
graphie, die het nazien overwaard is. 
• We kunnen niet anders dan het boek in zijn ge
heel een zeer geslaagd boek noemen, dat zeer wel
kom en van groot nut zal zijn voor verzamelaars, 
kunsthistorici, antiquaren enz. Wij kunnen zeggen 
dat M. P e n k a l a ons een standaardwerk over 
de Keramiek geschonken heeft. v. d. W. 

The Squibb Ancient Pharmacy. — E. R. Squibb 
& Sons. — New York. — 1940, 190 blz. Price: $ 1.00. 

Zoals in het voorwoord wordt gezegd bevat de 
Oude Squibb apotheek een verzameling van 15 tot 
19-eeuwse pharmaceutische potten, toestellen, boe
ken, documenten enz. Deze voorname verzameling 
werd bijeengebracht in Europa en als onderwijs- en 
documentatiemateriaal naar Amerika overgebracht. 
In een catalogus, door Prof. U r d a n g en 
N i t a r d y opgesteld, wordt een opsomming ge
maakt van al die schatten, welke in het Squibb 
museum worden ten toon gesteld. Het boek of beter 
de catalogus wordt rijkelijk geïllustreerd met meer 
dan 200 afbeeldingen, meestal van apothekerspot
ten, doch ook van vijzels, boeken, documenten, schil
derijen en etsen, pharmaceutische gewichten en toe
stellen enz. De reproducties zijn buitengewoon 
scherp en het valt alleen te betreuren dat ze op een 
zo klein formaat werden weergegeven. Het geheel 
vormt een buitengewoon leerrijke verzameling op 
pharmaceutico-historisch gebied. V.d.W. 

Bernard RACKHAM. — Catalogue of Italian 
Majolica. — Victoria and Albert Museum Depart
ment of Ceramics. Published under the authority of 
the Board of Education. 2 vol. — Vol. I : Text 1940, 
485 blz. Prijs : 12 Sh. 6 d. — Vol. II : Plates 1940, 
222 blz., versch. afbeeld, per blz. Prijs : 16 Sh. 

Het Victoria and Albert Museum Department of 
Cerâmics gaf een catalogus uit over het Italiaans 
majolica. Dat een museum een catalogus uitgeeft is 
heel normaal, doch hier valt te vermelden dat we 
aan deze catalogus heel wat meer hebben dan een 
opsomming der ten toon gestelde objecten. Vooreerst 
hebben we twee boeken ; het eerste van 485 pagi
na's, bevat een buitengewone gedetailleerde be
schrijving van de genummerde kunstschatten. (Als 
voorbeeld van de buitengewone detaillering : apo-
thekerspot -kleur en motief worden beschreven, op
schrift : odie michi cras tibi ; volgt verdere beschrij
ving, opschrift : syo bisantini (siroop van Byzantiuin) 
Rond 1515. Hoogte en diameter, afkomst, bibliogra
phie ; Byzantium siroop wordt beschreven in del 
cano and Roldan y guerreró p. 166 en bevat selde
rie, andijvie, ossetong, hop en suiker). 

Het tweede boek is een platenalbum met de af
beelding van ongeveer 1200 exemplaren uit de ver
zameling van het beroemd Italiaans aardewerk 
bekleed met tinglazuur. Het geheel is zeer didactisch 
opgevat. Na een uitgebreide bibliographie over de 
keramiek, volgen in verschillende hoofdstukken : de 
primitieve majolica, Florentijnse stukken uit de XVe 
eeuw ; Faënzamajolica der XVe eeuw, majolica uit 

— 22 — 




