
KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE P H A R M A C I E 
IN BENELUX 

Jaarverslag over de werking gedurende het jaar 1954. 

door Apoth. L. J. VANDEWIELE, Secretaris. 

Enigszins afwijkend van de traditie werd besloten de voorjaars
vergadering te houden samen met het Genootschap voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen, in samenwerking met 
het « Comité Belge d'Histoire des Sciences » en de « Groupe Luxembour
geois d'Historiens des Sciences ». Op dit Congres, dat doorging te Haarlem 
van 23 tot 25 April 1954 werd het woord gevoerd namens de Kring door 
Dr. WITTOP KONING die sprak over de Geschiedenis van de groothandel 
in geneesmiddelen en de President Dr. BRANS gaf een overzicht over gilden 
in Nederland, België en Luxemburg, waartoe apothekers hebben behoord. 

Hier mag er eens te meer op gewezen worden hoe onze Kring, ofschoon 
nog betrekkelijk jong, reeds door Wetenschappelijke zusterverenigingen 
gretig aanvaard wordt en nog moeilijk kan worden genegeerd. Dit bleek 
ook ten volle toen te Rome het Internationaal Congres voor de geschie
denis van de Pharmacie gehouden werd van 6 tot 11 September 1954. 
Immers ter gelegenheid van het 525 jarig bestaan van II Nobile Collegio 
Chimico-Farmaceutico di Roma was ook de Kring vertegenwoordigd en 
werden op de wetenschappelijke vergadering voordrachten gehouden door 
de volgende leden : Dr. BRANS « Ueber Apothekerzünfte in den Niederlan-
den », Apoth. W. F. DAEMS « Die Termini Technichi apotheca et apothe-
carum pharmacia, beim Studium der Geschichte der Pharmazie im Mittel-
alter »; Dr. WITTOP KONING « Les relations pharmaco-historiques entre 
l'Italie et les Pays-Bas » en Dr. G. KERSTEIN « Ueber die China-Arbeiten 
Sertürners ». Ook werden drie leden vereremerkt met het erelidmaatschap 
van het Collegio Nobile n.1. Dr.N BRANS, Dr. WITTOP KONING en Apoth. 
V A N D E W I E L E . 

De najaarsvergadering van de Kring ging door te Luxemburg op 
2 en 3 Oktober 1954. Het Congres werd geopend in aanwezigheid van 
Dr. COLLING, minister van Volksgezondheid en Dr. FISCHER, president 
van het « Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois ». 

Op de wetenschappelijke vergadering namen achtereenvolgens het 
woord : Mr SPRUCK (Luxemburg) : « Sur l'histoire du Pays de Luxembourg»; 
Apoth. NIMAX (Luxemburg) : « L'Histoire de la Pharmacie Luxembour
geoise »; Dr. HARPES (Luxemburg) : « Vieilles Officines et vieux Apothi
caires de Luxembourg »; Apoth. VANDEWIELE (Gent) : « De Codex Mon-
tensis of de Pharmacopée van Bergen »; Prof. GLODEN (Luxemburg) : 
« Un éminent professeur de chimie de l'Athénée de Luxembourg, le Hollan
dais P. J. J. van Kerckhoff (1818-1876)». Door onze inmiddels overleden 
collega PROOT (Anseremme) werd de noodklok geluid ten einde de beelden 
te redden gesculpteerd door Apoth. FRAIKIN en die dreigen verloren te 
gaan met de afbraak van het Noordstation te Brussel. We zijn gelukkig 
te kunnen mededelen dat dank zij de onderhandelingen van Collega SEGERS 
(Brussel), die intussen de taak van Collega PROOT op zich heeft genomen, 
reeds vruchtbare resultaten geboekt werden en dat deze kunstwerken 
op de Internationale Tentoonstelling te Brussel in 1958 zullen ten toon-
gesteld worden. Het past hier collega SEGERS een bijzonder woord van lof 
en dank toe te sturen en we hopen dat hij verder zal slagen in zijn opzet 
om op de Internationale Tentoonstelling de pharmacie-historie tot haar 
recht te doen komen. 



Het wetenschappelijke gedeelte van het congres te Luxemburg ein
digde met het vertonen van een film door collega SEGERS (Brussel) opge
nomen over de oude apothecarijen van Belgié en een film van de « Société 
d'Histoire de la Pharmacie de Paris ». 

De Luxemburgse Collegae, hun wereldberoemde gastvrijheid getrouw, 
stelden een autocar ter beschikking van de congressisten om de feeërieke 
verlichting van hun stad te laten bewonderen. Ook de Zondag werd per 
autocar een omrit gedaan in de omgeving der stad Luxemburg, waarna 
een ontvangst door de Magistraat, op het Stadhuis, dit welgeslaagd congres 
beëindigde. 

Gedurende het afgelopen jaar hadden we het afsterven te betreuren 
van twee onzer medeleden n.1. Apoth. H. GERRIS overleden te 's Herto-
genbosch en Dr. J. E. QUINTEN, overleden te Utrecht. 

De redakteuren bezorgden ons in het voorbije jaar de nummers 8, 
9 en 10 van het Bulletin die, wat omvang betreft de voorgaande ver over
troffen. Ook werd een register medegepubliceerd op de Bulletins n° 1 
tot 10. 

We hebben dus alle recht om met genoegen terug te blikken op liet 
afgelopen jaar. Enerzijds wordt de werking van de Kring in de Benelux-
landen meer en meer geapprecieerd en anderzijds werd het bewijs geleverd 
dat ook het buitenland oog heeft voor onze werking. Het jaar 1954 staat 
vooral in het teken van de derde partner der Beneluxlandcn n.1. Luxem
burg, waar niet alleen een goed geslaagd congres gehouden werd, maar 
waar de belangstelling voor de geschiedenis van ons beroep van nu af aan 
fel is geactiveerd. Vroeger waren de Luxemburgse Collegae ervan over
tuigd dat de Pharmacie in Luxemburg geen geschiedenis had, nu weten 
zij dat het tegenovergestelde waar is en dat zelfs veel vragen naar een oplos
sing trachten. 

Hieruit moge eens te meer blijken hoe vruchtbaar het pionierswerk 
van de Kring is en hoe boeiend de studie van de geschiedenis van de phar
macie blijkt voor hen die er eenmaal even de sluier van oplichten. 




