
Apoth. Dr Wolfgang HAGEN HEIN (Essen) — 
lllustrierter Apotheker-Kalender 1954. Deutscher 
Apotheker-Verlag Stuttgart. 38 Abbild. 40 bladz., 
17 x 24,5 cm. Pr. 6.80 DM. 

Door de goede zorgen van Mevrouw C. A. van 
der Wielen-Huber verschijnt jaarlijks bij Drukkerij 
de IJsel te Deventer een apothekeiskalender, die 
zich door kunstzinnige opzet, uiterlijk en prijs uit
stekend leent voor het verspreiden onder onze pa
tiënten, om zo op beschaafde wijze een jaar lang 
in hun huiskamers en kantoren de aandacht op de 
apotheek te vestigen. 

Dr F. F e r c h 1 begon in 1925 met de uitgave 
van een geïllustreerde apothekerskalender meer met 
het doel in de huiskamers en kantoren van de apo
thekers zelf, de aandacht te vragen voor het 
schoons, dat de geschiedenis van de pharmacie in 
de ruimste zin te bieden heeft. Na 1939 verscheen 
de kalender niet meer en waar Dr Ferchl in 1952 
overleden is, wordt deze nu voortgezet door Apoth. 
Dr Wolfgang-Hagen Hein. Op 38 platen treft men 
afbeeldingen aan van alles, wat op de geschiedenis 
van de pharmacie betrekking heeft : vijzels, stand
potten en -flessen, oude apotheken, titelprenten, por
tretten, schilderijen, enz. Wanneer ook weer cis 
vroeger, aan het niet-Duitse taalgebied voldoende 
aandacht wordt besteed, dan zal de kalender na de 
wand te hebben gesierd, ook nog een rijke bron van 
materiaal aan afbeeldingen betekenen kunnen voor 
allen, die zich voor de apotheek en haar geschie
denis interesseren. Dr P.H. Brans. 

Dr D. A. WITTOP KONING. — Nederlandse Vij
zels. — Uitgeverij Davo, Deventer, 1953, 156 bladz.. 
waarvan 42 geïll., formaat 17 x 24 cm. Pr. geb. 
linnen fl. 12.50. 

Over vijzels zijn in pharmaceutische tijdschriften 
artikelen gepubliceerd, een enkel proefschrift is er 
aan gewijd en in werken over klokken- en brons-
gietkunst wordt aan dit onderwerp wel aandacht 
geschonken. Collega Dr Wittop Koning heeft nu in 
een afzonderlijk boek de Nederlandse en Belgische 
vijzels besproken en hierbij vooral gelet op de ver
sieringsmotieven zoals door Mevrouw M.M. Door-
ninck-Hoogenraad werd gedaan voor de vijzels die 
in Augustus 1952 te Zutphen waren tentoongesteld. 
Aan de hand van de versiering en de opschriften 
woidi beschreven de identificatie van niet gesi
gneerde stukken. De vijzelgieters van Noord-Neder
land, Nederlands Oost-Indië en het tegenwoordige 
België passeren, plaatselijk gerangschikt, de revue, 
waarna de opschriften worden besproken, verdeeld 
naar pharmaceutische onderwerpen, die met betrek
king tot het huwelijk en die met spreuken of per
soonsnamen samenhangen. Een chronologische lijst 
van Noord- en Zuid-Nederlandse vijzelgieters en 
hunne, vaak met elkaar verband houdende, fami-
lie's volgen dan, terwijl in de inleiding een over
zicht wordt gegeven over de geschiedenis van de 
vijzels, de vorm en het gebruik, niet alleen bij de 
bereiding van geneesmiddelen in de apotheek. 

Een niet onaanzienlijk aantal producten van 

Noord- en Zuid-Nederlandse vijzelsgieterskunst be
vindt zich buiten deze gewesten en het is een goede 
gedachte geweest van de schrijver een samenvat
ting te geven in het Engels, Frans en Duits, die het 
pharmaceuten en kunsthistorici, die geen Nederlands 
kennen, mogelijk maakt hun vijzels te identifi
ceren. Mogen zij allen, evenals recensent, het boekje 
met veel genoegen lezen en gebruiken. 

Dr P.H. Brans. 

Günther ROENNEFAHRT — Geliebte Sonderlinge. 
Zwanzig Bilder von Cari S p i t z w e g mit Ver-
sen von Günther R o e n n e f a h r t . — F. A. 
Herbig Verlagsbuchhandlung, Berlin-Grünewald. •— 
48 blz. — Pr. gecartonneerd DM. 4.20. 

Dit schattige boekje bevat twintig afbeeldingen, 
waarvan één in kleuren (ni. de Alchemist), van schil
derijen van Apotheker Cari S p i t z w e g (1808-
1885). Bij ieder schilderij heeft G. R o e n n e 
f a h r t een passend gedichtje gevoegd en besluit 
met een eveneens in verzen gevat slotwoord « An 
die Leser » waarvan wij enkel volgende strophen 
willen aanhalen : 

Es heisst : dem Meister recht zu danken 
und seine Absicht zu verstehn, 
der Welt, der lauten oder kranken, 
besinnlicht einmal nachzugehn. 

Es heisst : der Menschen kleine Schwachen 
auch Fehler nicht zu übersehn 
und niemals von der Oberflachen 
verstandnislos sich abzudrehn. 

Van C. S p i t z w e g is destijds in de Apo
thekerkalender van de Ned. Mij t.b. der Pharmacie 
(1941) een gekleurde afbeelding van « De verliefde 
provisor » verschenen. Dit schilderij staat niet in dit 
boekje, echter wel een paar andere, waarvan hei 
architectonisch kader er aan herinnert nl. « Spate 
Heimkehr » en « Honoratiore ». Wij vinden er ook 
het zeer bekende « Der Bibliothekar », dat getuigt 
van zachte humor. 

Wie van mooie dingen houdt zal deze herinne
ring aan een bekende kunstenaar, die tevens apo
theker was, gaarne bezitten. P. V. 

Harold N. MOLDENKE, Ph. D. Curator of the Her-
jjGnuïïi r-iêw *. ciiC Sctcmiccij .^cr^sn end Alma L. 
MOLDENKE, B. A. Biolog. Dpt. Evander Childs High 
School — Plants of the Bible. — The Chronica Bota
nica Co, Waltham, Mass. U.S.A. 1952. 95 afb. XX + 
364 blz. — Pr. geb. 7 $ 50. 

Over de planten uit de Bijbel is enorm veel ge
schreven ; ook in vroegere eeuwen. Het eerste sa
menvattende boek over Bijbelse planten werd reeds 
in 1566 geschreven door Levinus L e m m e n s 
(Lemnius) en in MoldenkeVboek worden, afgezien 
van de geraadpleegde bijbeluitgaven, bijna 600 
bronnen geciteerd. 

De twee schrijvers (het echtpaar M o l d e n k e ) 
hebben twaalf jaar van ernstige en zeer critische 
studie aan dit werk gewijd en geven ons een lange 
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lijst van geleerde genootschappen en specialisten 
die hen geholpen hebben op de vele grensgebieden. 
die met een dgl. studie moeten worden aangeraakt. 
Dat Haiold N. Moldenke bijzonder geschikt was om 
dit boek te schrijven kunnen wij begrijpen als wij 
weten dat zijn vader Charles E. Moldenke een be
kende Egyptoloog en kenner van de oudheid was, en 
er bovendien niet minder dan 9 leden van de gees
telijkheid in zijn familie te vinden zijn. Moldenke is 
overigens een bekende en zeer goede botanicus die 
ook vulgariserend schreef b.v. over « American wild 
flowers ». 

Zijn buitengewoon interessant boek gaat thans niet 
meer uit van oudere botanische voorstellingen, noch 
van verkeerde vergelijkingen met de florenelemen-
ten van het land van de schrijver, zoals vroeger 
veelal het geval was, maar van een grondige ken
nis der flora van Palestina en haar ontwikkeling 
sedert de Bijbelse tijden. Het was L i n n a e u s 
die destijds aantoonde dat er bijna niets over de 
flora van Palestina bekend was en in 1747 zijn leer
ling H a s s e l q u i s t aanzette om een meer
jarige reis naar Egypte en Palestina te ondernemen. 
H a s s e l q u i s t heeft ons daarover interessante 
boeken overgelaten en het is pas van af die tijd, dat 
wij van een ernstige studie der flora van het H. 
Land me gen spreken. 

Het gebeurt nog te dikwijls dat wij voorstellingen 
uit Christus' tijd zien, waarop Agave's en Vijgen
cactussen worden afgebeeld, terwijl bij botanici vol
doende bekend is, dat deze thans in het gehele Mid
dellandse Zeegebied verspreide gewassen er « in 
illo tempore » zekerlijk nog niet (van uit Amerika) 
waren doorgedrongen. Er is dus botanische en te
vens historische kennis toe vereist om te weten, wat 
in Bijbelteksten bedoeld kan geweest zijn en dat is 
niet altijd eenvoudig. Desniettemin zijn de schrijvers 
van mening dat er ten minste 230 soorten zijn, die 
destijds in het H. Land voorkwamen en in de Bijbel 
vermeld worden. 

Met de beruchte appelen uit het Aards Paradijs 
kunnen zekerlijk niet de gewone appelen bedoeld 
geweest zijn, want die kwamen er destijds niet voor. 
Schrijvers maken het zeer waarschijnlijk, dat hier
mede abrikozen bedoeld zijn. De doornenkroon, die 
Christus op het kruis droeg werd van takken van 
Zizyphus spina-christi gevlochten, een Rhamnacee-
struikgewas dat overvloedig in het Kedrondal tiert. 
De « Leliën des velds » waarover "destijds zoveel 
gediscussieerd werd, kunnen volgens Schr. Blauwe 
Hyacinthen (Hyazinthus orientalis) of de Witte Lelie 
(Lilium candidum) of zelfs Anemonen (Anem. coro-
naria) geweest zijn. Wij vinden er ook belangwek
kende gegevens over de beroemde Ceders van de 
Libanon, over de <• Rozen •> uit de Bijbel (Oleanders 
of bergtulpen ?) over geneeskruiden, over spece
rijen, over de Bijbelse graangewassen, over olijven, 
vijgen, dadelpalmen, Johannesbroodboom, wijnstok, 
enz . 

Het werk is bovendien zeer aardig geïllustreerd 
met oude platen en reproducties van tekeningen en 
foto's. Het is uitstekend gedrukt en ingebonden. 

Wie zich voor geschiedenis, bijbelstudie en plant
kunde interesseert ook als loutere liefhebber zal er 
veel genot aan beleven en over een moderne en 
ongeëvenaarde documentatie beschikken. P. V. 

Albert COUVREUR, Pharm. — La Pharmacie et 
la Thérapeutique au XVIIIe Siècle vues à travers 
le Journal Encyclopédique de Pierre Rousseau à 
Bouillon. Tomes I et II. Thèse présentée et soutenue 
publiquement en 1953 devant la Faculté de Phar
macie de Strasbourg pour obtenir le grade de Doc
teur de l'Université (Mention : Pharmacie). — 2e 
Edition. — Vigot Frères, Editeurs, 23, rue de l'Ecole 
de Médecine. Paris 1953. — 900 pp. — Ing. Prijs 
niet aangegeven. 

Dit lijvig werk behandelt op uitvoerige wijze de 
pharmaceutische betekenis van het in de jaren 1756 
tot 1793 verschenen « Journal Encyclopédique » ge
sticht en opgesteld door P i e r r e R o u s s e a u . 
Dit tijdschrift verscheen halfmaandelijks op onge
veer 250 à 300 bladzijden en is in de meeste biblio
theken in volumina van 1000 bladzijden (2 maanden 
of 4 nummers) gebonden, zodat de schrijver onge
veer 230 delen van ong. 1000 bladzijden heeft moe
ten excerperen. 

In zijn inleiding schetst hij eerst de periode 1756-
1793 in de cultuurgeschiedenis en zet daarna uiteen 
wie P. R o u s s e a u was, wat zijn tijdschrift 
was en welke algemene betekenis dit heeft voor de 
Pharmacie. 

Het eigenlijke proefschrift behandelt dan op sys
tematische wijze alles wat in P. R o u s s e a u ' s 
blad te vinden is in verband met de pharmacie. De 
indeling is als volgt : I. Pharmaceutische studievak
ken : materia medica, plantkunde, dierkunde, mine
ralogie, scheikunde, natuurkunde. — II. Pharmaceu
tische practijk : wat las de apotheker ; zijn instru
menten ; zijn geheimmiddelen en spécialités ; mine
raal water en badmiddelen ; schoonheidsmiddelen 
en parfumerie ; de apotheker in de nijverheid. — 
III. Pharmacologie : algemeenheden gevolgd van de 
verschillende behandelingen volgens de ziekte. Het 
werk eindigt met merkwaardige besluiten, een lijst 
van geraadpleegde werken en een alphabetische 
index van auteursnamen. 

Onze collega A. C o u v r e u r , die met dit 
proefschrift de docterstitel behaald heeft en op zijn 
leeftijd het aangedurfd heeft een dgl. tijdrovend 
werk aan te vatten, moet hiermee hartelijk worden 
gelukgewenst. Hij heeft thans in ieders bereik ge
bracht, wat anders in soms moeilijk te vinden biblio
theken verspreid lag en heeft ons aldus een zeer 
merkwaardige bijdrage geleverd tot de geschiedenis 
van de pharmacie en tot de cultuurgeschiedenis van 
de XVIIIe eeuw. 

Alhoewel de systematische inhoudstafel en de 
alphabetische index van auteursnamen bepaalde op
zoekingen mogelijk maakt, betreuren wij toch, dat 
het werk geen uitvoerige alphabetische index van 
onderwerpen bevat. Het boek zou aldus voor de 
historicus als werkmateriaal zekerlijk in waarde 
stijgen en het is nog niet te laat om een dgl. sup
plement te laten verschijnen. 

19 — 


