
RESUMÉ 

Il y a un siècle, C. A. ]. A. Oudemctns a publié ses « AanfeeJceningen op 
het systematisch- en pharmacognostisch-botanische gedeelte dei Pharmacopoea 
neerlandica ». 

Pour commémorer cette date, importante entre toutes de l'histoire de la phar-
maco-anatomie au dix-neuvième siècle, l'auteur donne une biographie sommaire 
d'O udema ns, suivie d'une analyse succincte de J'oeuvre de ce savant pour autant 
gu'eJJe se rapporte à Ja pharmacognosie. C'est ainsi qu'il parle successivement des 
« Aanteekenïngen » susdites, du « Handleiding tot de Pharmacognosie van het Plan
ten- en Dierenrijk » et de « Bijdrage tof de JCennis van den microscopischen Bouw der 
Jfinabasten ». 

Pour pouvoir juger objectivement de la valeur des publications et des travaux 
d'un homme de science, iJ convient de connaître Jes conditions dans lesquelles ces 
travaux ont vu le jour et dans guelles limites le savant a été influencé et favorisé par 
les recherchés de ses devanciers et de ses contemporains. L'auteur s'est efforcé 
d'esguisser Je miJieu scientifique dans JegueJ Oudemans a vécu et travaillé et 
il donne un aperçu rapide de l'histoire de la culture des Quinquinas aux Indes-
Néerlandaises durant le dix-neuxième siècle pour autant quelle se rapporte à l'acti
vité d'O u d e m a n s comme quinologiste. 

VERSLAGEN 

Verslag van de Vergadering van de Kring 
Benelux voor de Geschiedenis van de 
P h a r m a c i e , te Brugge op 12 en 13 Septem

ber 1953 

Om 3 uur opende de president de huishoudelijke 
vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
werden goedgekeurd, evenals het jaarverslag van 
de secretaris. De HH. Proot en Segers werden be
noemd in de Kascommissie, de contributie werd op 
hetzelfde bedrag vastgesteld. De President stelde 
voor, in 1954 slechts éénmaal te vergaderen, zo mo
gelijk in Luxemburg en voorts medewerking te ver
lenen aan het congres dat het volgend jaar in Lei
den gehouden zal worden in samenwerking met het 
Genootschap voor de Geschiedenis van de Genees
kunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, het Co
mité Belge d'Histoire des Sciences en het Luxem
burgse comité. 

Voor de wetenschappelijke vergadering waren 
een 30-tal belangstellenden opgekomen. Allereerst 
sprak Colonel P r o o t over Mumia, waarbij hij 
inging op de soorten en vervalsingen. Vervolgens 
sprak Collega V a n d e v y v e r e over 't Boeck 
van de Neeringhe vande Cruijfhafle der Sleede van 
Brugghe. Aan de hand van het originele boek, dat 
de archivaris hem ter beschikking stelde, behandel
de hij de verschillende platen en de schilders die 
ze vervaardigden. Ook het missaal en de vlag van 
de Cruythalle had hij voor deze middag kunnen 
lenen. 

Tenslotte sprak apotheker C o p i n over het 
Tin van de oude apotheek. Spr. beperkte zich niet 
slechts tot het tin in de apotheek maar behandelde 
omstandig de tinnengieterijen, zonder rekening er
mee te houden dat na hem nog een spreker op het 
programma stond. De president moest de laatste 

spreker dan ook verzoeken zijn voordracht uit te 
stellen. 

In de pauze werd thee aangeboden door de 
koninklijke Brugse Apothekersvereniging. 

Na een gezellige maaltijd liet Collega Vande
vyvere het prachtig verlichte Brugge zien. 

De volgende morgen werd een bezoek gebracht 
aan het Museum Gruuthuuse en de apotheek van 
Sint Janshospitaal, waar Dr Wittop Koning explicatie 
gaf bij de vijzels en apothekerspotten. 

Na een bezoek aan het Memling museum ging het 
gezelschap voldaan uiteen. 

D. A. Wittop Koning. 

Een avond gewijd aan de geschiedenis 
van de pharmacie te Parijs, op n Sep
tember 1953 

Ter gelegenheid van de XVe Assemblee van de 
Fédération Internationale Pharmaceutique vonden in 
de daartoe uitermate geschikte « Salle des Actes de 
la Faculté » in de « l'Ecole de Pl.armacie » aan de 
<• Avenue de 1'Observatoire » op Donderdag 17 Sep
tember 1953 verschillende vergaderingen plaats. 

Om 6 uur begon de « Assemblée Générale » van 
de t Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Phar
maceutique », waarin het Bestuur vergaderde met af
gevaardigden van de aangesloten verenigingen uit 
de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en de Bene-
luxlanden en waarnemers uit talrijke andere landen. 
Nadat de president Dr M. B o u v e t (Parijs) de 
vergadering geopend had, sprak D o y e n R. F a-
b r e, deken van de Ecole de Pharmacie, namens 
de Fédération Internationale Pharmaceutique een 
woord van welkom en de wens uit, dat deze mani
festaties zouden bijdragen tot belangstelling voor de 
geschiedenis der pharmacie. Het rapport van de Se
crétaire Permanent Dr P. H. B r a n s (Rotterdam) 
en van de Trésorier Dr D. A. W i t t o p K o n i n g 
(Amsterdam) werden onder applaus goedgekeurd 
evenals het voorstel om de Vice-président Prof. Dr G. 
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