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DE TE ZUTPHEN GEBRUIKTE PHARMACOPEE*) 
door 

D. A. W I T T O P K O N I N G 

Wijlen collega H. W . A. B e h r e n s gaf in 1916 in zijn artikel l) 
„Pharmaceutisch-historische aanteekeningen uit het archief der ge
meente Zutphen" reeds het „reglement van-H Februari 1774 vpor 
de Apotheekers, mitsgaders, op het inrichten en houden der Apo-
theeken binnen de Stad en Schependom Zutphen", waarvan het 
zevende artikel als volgt luidt; 

„En opdat ditte gemakkelijker door de Apotheekers zal kunnen worden naar 
gekomen, zal, hetgeen in de aangetogene Pharmacopoea Hagana behoord geomit-
teerd, geredresseert ofte bijgevoegd te worden, door deser Stads tijdelijken Doctor 
in een der daartoe gedestineerde exemplaren, totdat einde met wit papier door
schoten, ingevuld en vervolgens in de overige exemplaren, waarvan zowel aan 
elke Doctor, als aan ieder Apotheeker voor ditmaal een exemplaar van Stads-
wegen zal worden ter handen gesteld, door een ander bekwaam persoon overge
bracht worden, om naa voorgaande collatie der aangestelde inspectoren, door 
een der Sekretarissen dezer Stad geautentizeert te worden". 

In bovenstaand artikel vinden wij verder dat op 5 November 
1774 

„Door den Heere presiderende voorgedragen zijnde, dat op gisteren aan den 
Gerichte waren gebracht 12 exemplaren van de geredresseerde- en gesuppleerde, 
voorts door den stadsdoctor C. G. van Rhijn gecollationeerde Pharmacopoea Ha
gana, is goedgevonden de Heeren van den Gerichte te versoeken om deselve 
ingevolge den 7den artikel van het Reglement voor de Apotheekers van 14 
Februari j.1. door een der Sekretarissen ondertekend wezende, aan de Doctoren 
en Apotheekers binnen deze stad te laten distribueren, zullende een der exem
plaren ter cancellarije alhier, te naerigt worden geseponeert ende bewaart." 

B e h r e n s voegt hieraan toe „Dit laatstbedoelde exemplaar is 
echter niet meer in het gemeente-archief aanwezig", terwijl hem 
blijkbaar ook geen ander exemplaar bekend was. 

Het exemplaar van de Pharmacopoea Hagana van 1738 in de 
rijke bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering 
der Geneeskunst blijkt nu één van de twaalf voor Zutphen gewij
zigde exemplaren te zijn zoals blijkt uit het naschrift: 

„De voorstaande geredresseerde en gesuppleerde Pharmac. Hag. door mij 
ondergeschreven Secretaris dezer Stad, ingevolge en ter voldoeninge van de 
speciale authorizatie, daar toe bij het zevende artikel van het Reglement voor 
de Apothekers van den 14 van Febr. jongstleden op een van deze Stads Secre
tarissen verleend, ten einde, als daar bij getekend. 

Actum Zutphen den 5 November 1774. 
(was ' getekend) 

Herm. Schomaker." 

*) Publicatie Nr. 3 van de Commissie voor de Geschiedenis der Pharmacie. 
1 ) Pharm. Weekblad 1916 Nr. 12 en 13. 



42 

• ^ ' v y £ W . */£]&» wf*'1: 

\ 

Het exemplaar is inderdaad met wit papier doorschoten en bevat 
talrijke veranderingen. Een groot aantal simplicia wordt toegevoegd, 
een aantal andere geschrapt. Verscheidene composita worden bij
geschreven, vele andere moesten vervallen. Het aantal wijzigingen 
is zo groot, dat het ondoenlijk is, die alle hier te vermelden; een 
ieder kan zich trouwens aan de hand van dit exemplaar overtuigen, 
hoeveel de Zutphense Stadsmedicus meende te moeten veranderen. 
Uiteraard komen vele wijzigingen voort uit het feit, dat de Pharma-
copoea Hagana in 1774 reeds 36 jaar oud was, hetgeen zich aller
eerst uit in de grote uitbreiding van het aantal chemische berei
dingen. 

Enkele aanvullingen geven misschien houvast over de herkomst 
van de toegevoegde composita. Unguentum ad Scab. Pringl zal 
teruggaan op Sir J o h n P r i n g l e (1707—1752), hoogleraar te 
Edinburgh. Ook de Theriaca Edinburgensis wijst ons op de Edin-
burgse Pharmacopée. Elixer Vitrioli acidi Londin, en Elixer Vitrioli 
dulce Londin, wijzen op gebruik van de Londense Pharmacopée. 

Beide Pharmacopeëen' waren in Hollandse edities beschikbaar, 
het zijn echter ongetwijfeld niet de enige bronnen geweest, ook de 
andere plaatselijke Pharmacopeëen zullen wel benut geweest zijn. 
Voor het merendeel dér overige preparaten zijn echter mij onbe
kende andere bronnen gebruikt. 




