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Kring Benelux voor de Geschiedenis van de Pharmacie 

Vergadering te Amsterdam op 1 November 1952 in het Labora
torium voor Artsenijbereidkunde. 

Te 2.30 uur opende president Dr B r a n s (Rotterdam) de 
vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. De 
notulen werden ongewijzigd goedgekeurd, de ingekomen stukken 
gelezen en een verheugend aantal nieuwe leden toegelaten. Collega 
A. C o u v r e u r (Brussel) werd tot vice-president gekozen. De 
contributie werd ongewijzigd vastgesteld. 

Hierna deden Dr B r a n s en Dr W i t t o p K o n i n g mede
delingen over de Académie internationale d'Histoire de la Pharma
cie en over de Union Mondiale des Sociétés d'Histoire de la Phar
macie. De i ngewikkelde internationale organisatie kon duidelijk 
gemaakt worden en de leden gaven hun toestemming de Union te 
koppelen aan de Union internationale d'Histoire des Sciences van 
de Unesco. 

Om vier uur begon de wetenschappelijke vergadering waarvoor 
uitgenodigd waren alle leden van de KNMP, van het Genootschap 
voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuur
wetenschappen en van de studentenvereniging Luctor et Emergo. 
Een verheugend groot aantal belangstellenden, ongeveer 100 was 
gekomen, waaronder Prof. Dr C. G. v a n A r k e 1, Prof. Ir R. J. 
F o r b e s, bestuursleden van het Departement Amsterdam van de 
KNMP en van Luctor et Emergo. Het Hoofdbestuur van de KNMP 
had bericht gezonden door twee leden vertegenwoordigd te hebben 
willen zijn, die echter op het laatste moment verhinderd waren. 
Dr W i t t o p K o n i n g (Amsterdam) hield vervolgens een korte 
inleiding over het Medisch Pharmaceutisch Museum, waarna het 
gezelschap zich naar het Wijnkopersgildehuis in de Koestraat begaf 
ter bezichtiging van het museum dat algemeen zeer in de smaak 
viel. 

Na de gezamenlijke maaltijd die uitstekend verzorgd was, werd 
de vergadering om 8 uur voortgezet met een mededeling van de heer 
V a n d e W i e l e , apotheker te Gent over „Petrus van Baveghem" 
vrijen meester apothecaris te Gent" waarin hij uit deed komen, dat 
er moed toe behoorde om als 27-jarige apotheker felle critiek te 
oefenen op de door de plaatselijke doctoren samengestelde pharma
copée. Vervolgens sprak Dr B r a n s over ,,de Dordtse Confrery 
der Drogbereykunst en de plaats daarvan tussen de andere gilden" 
waarin hij aantoonde dat S t o e d e r in zijn boek-deze Confrery 
bijna 2 eeuwen te vroeg dateert en ook op kon geven hoe deze fout 
in de wereld gekomen was. Dit moge opnieuw een waarschuwing 
zijn om bij wetenschappelijk onderzoek steeds tot de bronnen terug 
te gaan. 

Als derde spreker behandelde Dr W i t t o p K o n i n g aan de 
hand van een aantal medegebrachte exemplaren de apothekers
potten van het Medisch-Pharmaceutisch Museum. Deze unieke col
lectie beschikt over een groot aantal verschillende versieringsmotie
ven en pottebakkersmerken op de potten. 

Tenslotte sprak de heer V a n d e V i j v e r e , apotheker te Brug-
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ge, over de geschiedenis van de Tolusiroop die hij op kon voeren tot 
1763, waarna het spoor naar Engeland leidt. Onderzoek in Engelse 
voorschriftenboeken moet nog verder resultaat kunnen hebben. 

De damesstudenten verzorgden 's middags en 's avonds de 
thee, waarvoor de president hen hartelijk dank bracht. 

De volgende dag vond voor de Belgische collegae een rondleiding 
plaats door Oud-Amsterdam onder leiding van Dr W i t t o p K o 
n i n g . Hierbij kon hij meer de nadruk leggen op de pharmaceuti-
sche historie van de stad. 

Besloten werd de volgende vergadering in Rotterdam te houden 
'met Ex Libris tentoonstelling en een excursie naar de bollenvelden 
en in het najaar in Brugge te vergaderen waar het museum Gruut-

-huse en het St. Janshospitaal op het proaramma staan. 
(D. A. W. K.) 

A. Dizerbo. A p o t h i c a i r e s e t P h a r m a c i e n s d e 
b a s s e B r e t a g n e . Rennes Impr. Riou-Reuzé 1951. 

De universiteit van Straatsburg geeft reeds jaren gelegenheid te 
promoveren op een historisch pharmaceutisch onderwerp en hiervan 
is reeds vele malen dankbaar gebruik gemaakt (Legris, 1941; Tixie 
1942; Harand, 1943; Lardy, Leblond, Le Marchand, Lemairie, 1946; 
François, 1948). Nu ligt voor ons het bovenstaande werk waarin 
wederom de geschiedenis van een deel van Frankrijk het onderwerp 
is. De geschiedenis v an Basse Bretagne is van meer dan 
plaatselijk belang door d e 'marinehaven in Brest en door de zetel 
van de Compagni des Iiides. Beide instellingen hadden hun eigen 
pharmaceutische verzorging. Ook als aanvoerhaven van exotische 
geneesmiddelen zijn Brest en Lorient van belang (1703—'04 rabar
ber, aluin, galanga, br^aknoot, guttegom, borax, kwik, muscus, 
kruidnagelen en nootmuskaat). 

Voor de geschiedenis van de apothekerspot is van belang dat 
naast import uit Rouaaii ook plaatselijk aardewerk (Quimper, Ie 
Morbehan) gebruikt werd. 

Overigens begint de geschiedenis van de pharmacie in Basse 
Bretagne pas omstreeks 1700, waarschijnlijk omdat de archieven 
niet ver genoeg terug g^an. De schrijver erkent in zijn voorwoord 
dat er lacunes zijn, speciaal, ,,à ce qui concerne les pharmacopées 
anciennes et les saints guérisseurs". Laat ik hier nog aan toevoegen 
de pharmacie in dienst v an de Compagnie des Indes. Het zal zeker 
de moeite waard zijn wanneer aan deze onderwerpen nog eens een 
afzonderlijk proefschrift gewijd zou worden. Persoonlijk zou mij 
de voorziening van de Compagnie vanuit Amsterdam bijzonder in
teresseren. (D. A. Wittop Koning) 




