
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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maar er is geen enkele boom oud genoeg om uit de 
eerste periode van de Nederlandse vestiging te da
teren. 

Een interessant boek voor de geschiedenis der 
horti, maar evenzeer van belang voor de historie 
van de geneesmiddelenvoorziening van de Oost 
Indische Compagnie. Dr. D.A.W.K. 

VARIA 
De oudste Apotheek van België ? 

Een goed jaar geleden vierde het Limburgse 
Maaseik een eigenaardig feest : het 50;jarig be
roepsjubileum van Apoth. V a n V e n c k e n 
r a y . Deze gebeurtenis ging in pharmaceutische 
middens bijna onopgemerkt voorbij en dit was dub
bel jammer. Een 50-jarig beroepsjubileum is geen 
alledaagse gebeurtenis, maar bovendien woont deze 
collega in de oudste apotheek van België. 

Wij vonden in « Het Belang van Limburg » 
(20 Sept. 1951) over deze apotheek volgende bijzon
derheden, die wel dienen beter bekend te zijn 
onder collega's : 
. « Op de ruime Grote Markt kijken de gebroeders 

Van Eyck in de richting van een rij hoge statige 
huizen. Hieronder herkent men gemakkelijk de oude 
apotheek aan het uitgangbord: een groot herten-
gewei. Dit huis heeft een lange en roemrijke ge
schiedenis gekend. 

Boven de ingangsdeur, aan de binnenzijde, staan 
de namen geschilderd van alle voorgangers-apo
thekers, een lijstje dat teruggaat tot in het begin 
der J7e eeuw. 

De oudste bewoner heette J. Engelbert Lgngbeen, 
die het huis bewoonde van 1704 tot in 1745, opge
volgd door zijn zoon J. P. Philip Langbeen van 1745 
tot 1777. Hierna volgt Thomas Botti van 1777 tot 
1823. Hendrik Dresen van 1823 tot 1862. D.an komt 
de vader van de huidige bewoner Mr. Adam Van 
Venckenray, van 1868 tot in 1911. Zijn zoon Guil
laume Van Venckenray volgde hem op van in 1911 
tot op heden, dus 40 jaren lang als eigenaar, met 
daarbij nog 10 jaren bij zijn vader en voorganger. 

Die apotheek is zowat een museum geworden van 
allerlei oudheden. Men staat verbaasd over het 
groot aantal antiek Wauw Delfts poicelein uit de 
17e eeuw waarvan slechts een pot gedateerd werd 
nml. uit 1680. Twee rijen tinnen potten en kannen 
hebben een rijk verleden gekend. Deze zalf- en 
oliepotjes hebben namelijk elk voor twee verschil
lende doeleinden gediend, wdnt de naam van de 
respectievelijke inhoudsproducten staat er in mooie 
letters op gegraveerd. 

Orri nog maar bij de voorwerpen te blijven noe
men we nog een massieve, bronzen mortier van 
bijna een meter hoogte én met een koperen deksel. 
Een suikermortier uit 1634 met een stenen stamper,, 
die onlangs uit de Maas opgevist werd. 

Een ander soort eigenaardigheden zijn de oude 
registers en documenten met betrekking tot de vorige 
apotheken en hun eigenaars. Er is een register voor 
de verkoop van vergiften, uit 1812, door Tomas Botti 
aangelegd op last van het gemeentebestuur, dit 

register bevat de naam van het vergift, de hoeveel
heid, het doel en de handtekening van de cliënt. 
Hiernaast nog een repectenboek uit 1718, de eigen
domsacte van 1777, enz! ». 

Apoth. V a n V e n c k e n r a y moet in dit 
stemmig milieu wel een sympathieke cliënteel heb
ben, want er werd verleden jaar een feestcomiteit 
gesticht, dat hem op 23 Sept. 1951 een « Hulde-
Album G. V a n V e n c k e n r a y » aanbood 
met artikels van de hand van Dr. H e n d r i c k x. 
Dr. R e n s o n , S a n g e r s enz. , 

Het feestprogramma zag er als volgt uit : 
9.30 u. — Afhailing van de jubilaris door afge

vaardigden van het plaatselijk comité en het apo-
thekersgild, voorafgegaan door de Maaseiker Har
monie Concordia. 

10 u. — Plechtige dankmis in de hoofdkerk, ge
zongen door het Maaseiker a Capella-koor. Kansel
rede door Dr. E. H. S a n g e r s, kruisheer. 

11 u. — Academische zitting in de beurs. Gele
genheidstoespraken door de comité's en andere in
stanties. 

12 u. — Receptie van jubilaris en afvaardigingen 
en toespraak door de heer H. V a n d e r D o n c k , 
burgemeester der stad. 

13 u. — Banket in hotel Van Eyck. 
17 u. — Serenade door de Kon. Harmonie Con

cordia. Aanbieden van het Hulde-Album G. Van 
Venckenray » aan de jubilaris. — Van 17 tot 20 u. 
kreeg ieder gelegenheid zijn handteken in het Gul-
denboek te zetten als blijk van genegenheid voor 
de jubilaris. 
• 18 u. — Concert voor het huis van de jubilaris 
door de bekende Koninklijke Harmonie van Thorn. 
Duur 2 uur. 

20.30 u. — Volksfeest op de Grote Markt gevolgd 
door vuurwerk. 

Ook dit is geschiedenis en o.i. wel het vermelden 
waard. 

Of deze apotheek nu de « oudste van België » 
is, zoals « Het Belang van Limburg » als titel opgaf, 
is,sterk te betwijfelen. Wij kennen in ieder geval 
de Apotheek « In den Cleynen Thems » der familie 
De Wolf te Brugge, waar de collega's zich sedert 
1692 hebben opgevolgd en wel aldus : 

Lenaert De Witte vanaf 1692 
Balthazar De Witte 1727 
Aybert De Witte 1743 
Karel Rocheran 1752 
Philips Brand 1772 
Jan De Vos 1775 

• Dominicus De Vos 1793 
Wwe Dom. De Vos & 
lac. Em. Van den Steen . 1820 
Lodewijk Buylaert 1829 
Lodewijk De Wolf 1833 
Emiel De Boey (provisor) 1868 
Adolf De Wolf - 1868 
Karel De Wolf 1909 
Jules De Wolf 1949. 
Dit dus voor de privaat-apotheken, terwijl onder 

de openbare instellingen apotheken als die van 
St. Jan's Hospitaal te Brugge waarschijnlijk ouder 
zijn. . p. V. 
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