
de vroege renaissance, van de vroege Istoriato-type, 
van de latere Istoriato-type, majolica van de Bianchi 
di Faënzatype, majolica onder Chinese invloed, ma
jolica uit de baroktijd ; onder invloed van porcelein 
enz. Het platenalbum is buitengewoon -goed ver
zorgd. 

Wat ons, pharmaceuten, vooral aanbelangt zijn 
de overtalrijke apothekeispotten, die zich onder 
deze rijke kunstschatten bevinden. Een apothekers-
pot wordt «Drugpot» genaamd, meestal gevolgd door 
het woord albarello (kleine boom, een pot, specifiek 
Italiaans, feitelijk een pijpenpot, doch naar het mid
den op lichtjes gecentreerd). Deze algemene bena
ming valt wel te betreuren, want nooit wordt reke
ning gehouden met de specifieke vormnaam ; zo 
worden evengoed de bokspot als de tuitkan alba
rello genaamd, wat een tekort aan deskundigheid 
op pharmaceutisch gebied vanwege de schrijver 
verraadt. Toch kan deze catalogus, zeer grote dien
sten bewijzen aan iedereen die zich aan gleiswerk 
inz. uitheemse apothekerspotten interesseert. 

V.d.W. 

LUIS TORRES-DIAZ. .— A concise History of 
Pharmacy in Puerto Rico. — Uitg. Am Inst. of the 
Hisiory of Pharmacy en üniversiiy oi Puerto Rico 
Press. 1951. ' 

Als eerste van een serie publicaties over de ge
schiedenis van de pharmacie in de Zuid Ameri
kaanse landen verscheen het bovenstaande boek. 

Voorzover er studies op dit gebied in de verschil
lende landen verschenen (Argentinië en Brazilië), 
gebeurde dit in het Spaans of Portugees, waardoor 
ze slechts voor een klein deel der geïnteresseerden 
toegankelijk waren. Deze publicaties geschieden. in 
het Spaans en Engels, waarmede een grotere lezers
kring bereikt wordt. 

Voor ons zijn deze publicaties altijd wat merk
waardig, de geschiedenis der pharmacie in Puerto 
Rico begint eigenlijk in 1820, de geschiedenis vóór 
dit jaar kan de schrijver in 5 bladzijden vertellen. 
Wij zien hieruit dat de Spaanse wetten op medisch 
pharmaceutisch gebied geldig waren voor het gehele 
koloniale rijk en dat de Spaanse kroon belangstel
ling had voor de studie der geneeskruiden in 
Amerika. 

Overigens is in dit goed uitgegeven en royaal 
geïllustreerde boekje slechts één afbeelding van 
een serie apothekerspotten met goede voorstellingen 
van geneeskruiden van belang. D.A.W.K. 

Mia C. KARSTEN. — The old company's garden 
at the Cape and its super Intendents. — Maskew 
Miller Ltd. Cape Town 1951. 

De geschiedenis van de Europeanen in Zuid 
Afrika begint met een tuin... en uit het eenvoudige 
begin van deze tuin ontwikkelde zich Kaapstad en 
de beschaving, die zich in steeds wijder kring ver
breidde om het Zuid Afrika van nu te leveren, al
dus Miss K o r s t e n in haar boek, uitgegeven 
ter gelegenheid van de herdenking van de stichting 
van Kaapstad door Jan van Riebeeck vóór 300 jaar. 

Miss K a r s t e n schreef haar boek eerst in 

Holland, zette haar historische onderzoekingen 
voort in Engeland en vestigde zich tenslotte in 
Zuid Afrika. 

Zo heeft zij de bronnen in deze landen ter plaatse 
kunnen bestuderen, hetgeen noodzakelijk is, voor de 
bestudering van de geschiedenis van een tuin, die 
door de Hollanders gesticht werd in een vreemd 
land, dat later onder Engeland zou komen. 

De schrijfster deelt haar stof in in twee perioden: 
1. de periode van van Riebeeck, toen landbouw

producten en groenten in de tuin verbouwd werden; 
2. toen het karakter van de tuin veranderde in 

een meer wetenschappelijke botanische tuin. 
In di eerste deel geeft Mej. Karsten een volledig 

overzicht van de aantekeningen, betreffende de tuin 
van de Compagnie uit het journaal van van Rie
beeck, hetgeen zeker te rechtvaardigen is, maar 
misschien beter als bijlage opgenomen had kunnen 
worden. Men krijgt de indruk dat de schrijfster 
hierbij geen Middelnederlands woordenboek ge
bruikt heeft, anders had zij geweten dat (p. 2, 
noot 2) Middelnederlands : nijp' = niepe betekent 
doornbes, dat (p. 42) mieredicq tuin niet identiek 
is met « medicina! garden ». Het Middelnederlands 
mieredicq = miredich = meerradic betekent in 
hei Nederlands mierikswortel = peperwortei, Engels 
horse radish. Van Riebeeck spreekt hier over in zijn 
dagboek (vgl p. 36) op 21 Mei 1656 als een prach
tige verversing voor het scheepsvolk tezamen met 
de andere vruchten van de tuin. 

Dan op p. 58 latou = latuw is Engels lettuce. 
Als antischeurbuik planten vinden wij dus ver
bouw van mierikswortel, sinaasappels, citroenen en 
lepelblad (scurvy plant from Hoorn).' 

Het tweede gedeelte van het boek. behandelt de 
wetenschappelijke botanie aan de Kaap in Compa
gniestijd ; de expedities naar de binnenlanden en 
het zenden van materiaal naar Holland. 

« om te ' verbouwen en te verzamelen alle genees
krachtige kruiden, die hij kon vinden en die ge
bruikt zouden kunnen worden, zodat Batavia en 
Ceylon hiervan voorzien zouden kunnen worden om 
in hun behoeften te voorzien ». 

Zijn herbarium komt via de Hortus Siccus Capen-
sis van apotheker P e t i v e r in het herbarium 
van S 1 o a n ; een tweede collectie. ging naar 
B u r m a n in Holland, die ze beschreef in « Deca
des plantarum Africanum . 

N i c o l a a s W i t s e n bracht in 1692 in 
de « Codex Witsenii » een verzameling afbeeldin
gen, gemaakt door of naar apotheker H e n d r i k 
C l a u d i u s . Oook H a r t o n g en v a n 
d e r S t e l zonden planten, die later weer bij 
S 1 o a n terecht kwamen. B o e r h a a v e 
gebruikte in zijn « Index alter » 24 tekeningen van 
H a r t o g, waarvan 8 originelen in het Rijksher
barium te Leiden zijn. V a 1 e n t i n schrijft in 
1726 dat een gedeelte van de tuin slechts medici
nale bomen en bedden met verschillende genees
kruiden omvat, zoals drakenbloedboom, kamferboom, 
kaneelboom enz. 

Sedert 1750 is het een werkelijke botanische tuin. 
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