
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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U r d a n g vanwege zijn verdiensten voor het tot
standkomen van de Union Mondiale te benoemen 
tot Erepresident. Toelating was gevraagd door : 
Sociétó Italiana di Storia della Farmacia, Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie en de 
Société de l'Histoire de la Pharmacie de Yougo
slavie. Deze werden onder applaus toegelaten. De 
afgevaardigde van Spanje deed het voorstel om 
artikel V van de Statuten zodanig te wijzigen, dat 
de Algemene Vergaderingen van de Union Mondiale 
in het vervolg in plaats van elke drie jaar, om de 
twee jaar zouden plaats vinden, om zodoende deze 
te doen samenvallen met die van de FIP. Met alge
mene stemmen werd dit voorstel aangenomen. 

Vervolgens waren alle aanwezigen de gasten van 
de Société d'Histoire de la Pharmacie, die een maal
tijd aanbood in het Restaurant à l'Alsacienne op de 
nabijgelegen Boulevard St. Michel. 

Om kwart voor negen begon in de « Salie des 
Actes •> de eerste plechtige zitting van de Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie, waarvan 
de zetel gevestigd is in Den Haag in het gebouw 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering der Pharmacie. Bestuur en leden van de 
Académie droegen volgens de voorschriften van de 
Statuten het nieuwe insigne van de Academie op 
hun avondkledij, terwijl meer dan 250 belangstel
lenden de zaal vulden. Men zag afgevaardigden uit 
de Verenigde Staten, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, 
Engeland, Duitsland, Nederland, België, Zweden, 
Oostenrijk, Yougo-Slavië, Italië en Israël. 

De_zittina_werd._omdat__de_president Professor, 
U r d a n g (Madison) door ziekte verhinderd was, 
geopend door de Vice-president G. E. D a n n 
(Kronshagen), die vervolgens het woord gaf aan de 
Secretaris-Generaal Dr P. H. B r a n s (Rotter
dam) voor zijn rapport, waarin deze het tot stand
komen van de Academie uitvoerig schetste en dank
baar gewag maakte van de steun ondervonden van 
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Be
vordering der Pharmacie. Het rapport van de pen
ningmeester Dr D. A. W i t t o p K o n i n g (Am
sterdam) werd gevolgd door een bespreking van de 
wenselijkheid om de geldmiddelen van de Academie 
te versterken. Nadat het lid L. V a n d e w i e 1 e 
(Gent) nog een voorstel dienaangaande had gedaan, 
werd een kleine commissie voorgesteld om de vor
ming van een « Conseil des Bienfaiteurs » voor te 
bereiden. 

Het verzoek om medewerking bij de aanwijzing 
van de bekroonden met de George Vrdang Medal 
werd door de vergadering goedgekeurd, waarna 
Professor Dr G l e n n S o n n e d e c k e r (Ma
dison) het woord kreeg om de eerste George Urdang 
Medal uit te reiken aan Professor Dr J. A. H a f 1 i-
g e r (Luzern) op de grond van diens verdiensten 
voor de oeschiedenis van ds T^harmacis dooi zr*n 
publicatie's en als directeur van de « Schweizerische 
Sammlung für historisches Apothekenwesen ». Daar 
Professor H ö i l i g e r verhinderd was naar Parijs 
te komen, werd de medaille aan de Secretaris-Gene

raal ter doorzending overhandigd, terwijl de verga
dering de wens uitsprak van het zenden van een 
telegram aan Prof. H a f 1 i g e r en aan Prof. 
U r d a n g. 

Vervolgens ging de zitting over in die van de 
Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceu
tique en waarin men na een inleidend woord van 
President Dr M. B o u v e t (Parijs) allereerst 
met aandacht luisterde naar de mededeling van 
Piof. Dr ,G. U r d a n g (Madison), voorgelezen 
door het lid E. H. G u i t a r d (Toulouse), als 
eerste in de reeks « Ce que l'Humanité doit à la 
Pharmacie », waarna Prof. Dr Ch. B e d e l (Pa
rijs) sprak over Berthelot, als voorbeeld van een 
apotheker, wie de mensheid veer verplicht is. Als 
derde spreker gaf Dr M. B o u v e t (Parijs) een 
overzicht van de rol van de apothekers bij de uit
vinding van lucifers en aanstekers, zijnde vuur van 
oudsher voor de mensheid onontbeerlijk. Dr P. H. 
B r a n s (Rotterdam) gaf in zijn voordracht « Les 
organisations mondiales d'histoire de la pharma
cie » een overzicht van de wording en ontwikkeling 
van de beide wereldorganisatie's op dit terrein, 
waarbij hij liet uitkomen de verschillen tussen bei
den : de Académie telt in elk land ten hoogste twee 
leden, de Union Mondiale daarentegen kent geen 
individuele leden, maar verenigt alle beoefenaars 
en belangstellenden van de geschiedenis der phar
macie over de gehele wereld door de samenbunde
ling van de verenigingen waarin deze zijn georga
niseerd, waarbij de Union Mondiale enerzijds is 
aangesloten bij de Union Internationale d'Histoire 
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anderzijds aansluiting heeft verkregen met de Fédé
ration Internationale Pharmaceutique, dus respectie
velijk de hoogste historische en pharmaceutische 
instantie's. 

Daarna nam Dr B o u v e t het woord in zijn 
kwaliteit van voorzitter van de Société d'Histoire de 
la Pharmacie om de in de vorige eeuw door de Munt 
geslagen « Medaille Parmentier » te overhandigen 
aan Dr P. H. B r a n s als blijk van erkentelijkheid 
voor hetgeen hij in het belang van de internationale 
samenwerking op het gebied van de geschiedenis 
van de pharmacie heeft gedaan, in het bijzonder bij 
de stichting van de Académie Internationale d'His
toire de la Pharmacie en de Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique. 

De volgende dag brachten verscheidene deelne
mers een bezoek aan het pharmaceutisch historisch 
museum in het gebouw van de Ecole de Pharmacie, 
waarbij zij werden rondgeleid door de heren G u i -
t a r d en B o u v e t . 

Zonder twijfel heeft dit alles bijgedragen tot ver
meerdering van de belangstelling voor de mooie 
geschiedenis van ons beroep, waardoor de geschie 
dénis van de pharmacie thans haar toekomende 
plaats zal krijgen, dank zij de prettige en vruchtbare 
samenwerking, die, door de vorming van de Section 
Historique in de FIP, is begonnen. Dr P. H. Br. 


