
NIEUWS VOOR DE LEDEN 

Propharma te Haarlem zond op verzoek van Dr Wittop Koning de prentenreeks 
«Historische Gasthuizen in België», uitgegeven door de firma Boehringer te Ingelheim 
aan de Nederlandse leden toe. De firma Sandoz te Bazel zond eveneens aan de 
Nederlandse leden een exemplaar van 't tijdschrift «Freunde der Schweizer Keramik» 
toe waarin veel pharmaceutisch aardewerk voorkomt. De firma Hofmann Laroche 
zal een serie kaarten met afbeeldingen van fraaie apothekerspotten toezenden zodra 
de serie geheel aan de artsen toegezonden is. De firma Ciba te Bazel stelde een aantal 
exemplaren van het Nederlandse Ciba tijdschrift dat zoals bekend niet langer uit
gegeven wordt ter beschikking van de leden. Verzoeken om toezending te richten 
aan Dr D. A. Wittop Koning, Overtoom, 83, Amsterdam. 

De voorraad is gering, en lang niet alle nummers zijn aanwezig. Er zal getracht 
worden via de Belgische importeurs de bovengenoemde publicaties ook voor de 
Belgische leden beschikbaar te krijgen. 
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Dit historisch overzicht geeft een beeld van de 
prestaties van apothekers en andere uit de apothe
kersstand afkomstige wetenschappers en vorsers, 
die als « wegbereiders der Duitse pharmacie » door 
de schrijver beschouwd worden. Het wil duidelijk 
maken, wat de mensheid aan de pharmacie ver
schuldigd is. De indeling is klassiek-chronologisch : 
Oorsprong van de Duitse apothekerskunst, 14e, 15e 
en 16e eeuw (iatrochemie van Paracelsufl), 17e eeuw 

met Stahl's phlogistontheorie, 18e eeuw, tijdperk 
van de grote DuilBe chemicuB C. W. S c h e e l e. 
19e eeuw, tijdperk der zelfstandige pharmacie en 
20e eeuw, de moderne pharmacie. In een bijge
voegde tijdtafel staat een alphabetische lijst van 
Duitse uitvindingen en ontdekkingen met jaartal en 
naam van de ontdekker of uitvinder. 

Het werk is vlot geschreven en bevat in een kort 
bestek buitengewoon veel historische gegevens zo
wel van scheikundige als van biologische (botanie 
en pharmacognosie) aard. Het beperkt zich echter 
tot Duitsers en is niet vrij te pleiten van een seker 
Duits nationalisme, wat reeds uit de titel en onder
werp kan blijken. Als documentatie kan het echter 
warm worden aanbevolen. P. V. 


