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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) 




