
Het bestond uit 3 delen. In primo, medicamenta simplicia omnia. 
In altera, composita galenica. 
In tertia, chemica remédia. 

Nu konden onze voorgangers, zij die werkelijk de naam apotheker verdienden, 
op een degelijke manier hun taak vervullen ; zij bezaten een basis en een norm, de 
reeds genoemde Pharmacopaea. Het beroep was wettelijk min of meer beschermd en 
mogelijke misbruiken konden beteugeld worden. 

* * * 

Er rest mij nog heel in het kort over een paar bekende Limburgse apothekers 
der XVIIIe eeuw te spreken. Vooraf kunnen we wel met een beetje fierheid zeggen 
dat zij in het leven van onze steden een aanzienlijke rol gespeeld hebben. 

Nu nog staat op de Markt te Hasselt het alom gekende huis Het Sweert. Sinds 
1713 wordt het door apothekers bewoond. De eerste van deze serie was Frans 
C o n i n x. Zijn kleindochter huwde met Frans Demenij, een der voornaamste aan
hangers van de Luikse revolutie. 

Lambert P a l m e n , oud-burgemeester en apotheker te Tongeren begiftigde 
het weeshuis. Zijn neef en opvolger deed in 1787 een schenking van 40.000 gulden 
aan de armentafel. 

Trudo d e W i n d e woonde op de Markt te St. Truiden, was schepen en ver
scheiden malen burgemeester der stad en toen, Sebastiaan Colen, door het betalen 
van een zware boete in baar goud en juwelen, aan het burgemeestersambt verzaken 
mocht, nam hij resoluut in een qevaarlijke tijd die zware taak op zijn schouders. 

Het pleit voor al onze voorgangers dat zij hun apotheek zeer kunstig wisten in 
te richten : nu nog — en hier denk ik speciaal aan de mooie apotheek V a n 
V e n c k e n r a y , die we zullen bezoeken — zijn vele onzer collega's fier op het 
Delfts porcelein dat van de apothekers der XVIIIe eeuw voortkomt. 

Terwijl vele andere beroepen in de 18e eeuw of wel niet, of wel ter nauwer nood 
bestonden, was toenmaals het apothekersberoep reeds wettelijk beschermd, was er 
een ernstige controle en een gezaghebbende kamer van het Collegium Medicorum 
ingericht en genoten de apothekers de achting en de sympathie van hunne mede
burgers omdat zij hun beroep, de kunst en het Vaderland liefhadden. 

5 JAAR « KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN 
BENELUX» (CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE) 

Een overzichtelijk verslag (2) d°°r Dr P. H. 
Brans (Rotterdam), President van de Kring voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 
Tijdens de Algemene Vergadering van de Fédé

ration Internationale Pharmaceutique (FIP) in 1949 
te Amsterdam hadden historici der pharmacie gele
genheid van gedachten te wisselen over de vraag 
of een vereniging op dit gebied in Benelux-verband 
mogelijk en wenselijk zou zijn. Op de laatste vraag 
was in tweeërlei opzicht het antwoord bevestigend. 
Immers de gebieden, die thans Benelux vormen, wa
ren vroeger óf één óf door een personele unie ver
bonden en historisch samengegroeid zó, dat men de 
geschiedenis van deze gebieden feitelijk niet kan 
scheiden. De wenselijkheid vloeide verder ook voort 
uit de overweging, dat in Nederland de pharmaceu-
tische geschiedschrijving zich beter ontwikkeld had, 
dan in de landen van de andere Benelux-partners. 
In 1891 reeds was in Nederland door het verschij
nen van Professor S t o e d e r ' s « Geschiedenis 

(2) Naar een lezing op de vergadering van de 
« Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux » te Hasselt op 16 April 195S. 

der Pharmacie » bijeengebracht wat in verschillende 
bronnen gevonden was en dit materiaal is door de 
onvermoeide werkzaamheid van Professor P. v a n 
d e r W i e l e n en zijn leerlingen en verder door 
Dr J. J. H o f m a n en Dr Hk. C o h e n zoda
nig uitgebreid, dat voor de geschiedenis van ons 
vak in Nederland een indrukwekkende hoeveelheid 
bouwstoffen bijeengebracht werd. Anders was de 
situatie in België. Weliswaar was door de collegae 
v a n S c h o o r , S c h a m m e l h o u t en P. 
v a n d e V y v e r e en anderen op velerlei ge
bied van de pharmaceutische geschiedenis gepubli
ceerd, maar een samenvattend werk of zelfs een 
overzicht ontbrak en in Luxemburg was de geschie
denis van de pharmacie een volkomen onbekende 
grootheid. 

Bestond dus over de behoefte van een instantie, 
die voor de opvulling van de leemten en een samen
bundeling van het gevondene, nuttig werk zou kun
nen doen, geen enkel verschil van mening, over de 
te volgen weg om tot zo'n instituut te komen kon 
men niet tot een duidelijk beeld komen en vooral 
van Belgische zijde trok men de levensvatbaarheid 
van een vereniging, zo die al tot stand zou zijn ge-
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komen, ten sterkste in twijfel. Men meende echter 
het ogenblik gunstig om een poging te doen en de 
redacteuren van de Belgische pharmaceutische tijd-
schriiten, in Amsterdam aanwezig, zegden toe in hun 
bladen een oproep te publiceren, waarin zij, die 
belangstelling hebben voor de geschiedenis van de 
pharmacie, verzocht werden hun naam en adres op 
te geven aan de samensteller van dit overzicht, ten 
einde de oprichting van een vereniging in Benelux-
verband te overwegen. De ontvangen antwoorden 
waren niet groot in aantal, maar er onder waren er, 
die van zo grote belangstelling en enthousiasme ge
tuigden, dat, na ruggespraak met Nederlandse phar-
macie-historici, besloten werd te Rotterdam een bij
eenkomst te beleggen in « Caland-West » om de op
richting van een « Kring voor de Geschiedenis van 
de Pharmacie in Benelux — Cercle Benelux d'His
toire de la Pharmacie » te doen plaats hebben. Op 
18 April 1950 vond deze vergadering plaats en tal
rijke coïieqae uit België en Nederland hadden ge
volg gegeven of schriftelijk hun sympathie betuigd 
aan de oproep voor de vergadering, die was onder
tekend door de heren : Dr P. H. B r a n s (Rot
terdam), Prof. Dr I. G i l l i s (Gent), P. v a n 
d e V y v e r e (Brugge), L. V a n d e w i e l e 
(Gent) en Dr D. A. W i t t o p K o n i n g 
(Amsterdam). Men besloot over te gaan tot stich
ting van de KRING en een bestuur te benoemen, 
samengesteld : 

President : Dr P. H. B r a n s, Rotterdam ; 

Secretaris : L. V a n d e w i e l e , Gent 

Penningmeester : I. E t i e n n e, Verviers. 

Aan dit bestuur werd opdracht verstrekt een ont
werp voor een Reglement te maken, een vergade
ring in België voor te bereiden en de uitgave van 
een « Bulletin » onder de ogen te zien. De verrui
ming van de bepalingen voor reisdeviezen in Ne
derland liet tot eind 1950 op zich wachten en 
daarom meende het bestuur goed te doen, de ver
gadering in België niet meer in 1950, doch in 1951 
uit te schrijven. Op 3 en 4 Maart 1951 vond deze 
plaats te Gent in het auditorium van het Pharmaceu
lisch Instituut van de Universiteit, 's Zaterdags-
avonds spraken : L. V a n d e w i e l e (Gent) 
« Over de Pharmaceutische Verzameling van het 
Museum vcor Folklore te Gent », Dr P. H. B r a n s 
(Rotterdam) « De Geneesmiddelvoorziening bij de 
Oost-Indische Compagnie », P. v a n d e V y v e -
r e (Brugge) gaf een overzicht over « Aspecten 
van de geschiedenis der pharmacie in België » en 
Dr D. A. W i t t o p K o n i n g (Amsterdam) 
besprak « Matthias de Lobel, zijn belang voor de 
geschiedenis der pharmacie ». 's Zondags 4 Maart 
vond de ledenvergadering plaats, waarin het Re
glement werd vastgesteld en besloten werd tot het 
uitgeven van het « Bulletin ». Als redacteurs wer
den benoemd de heren P. v a n d e V y v e r e 
(Brugge) en Dr D. A. W i t t o p K o n i n g 
(Amsterdam), aan welke laatste tevens voorlopig 
de functie van Bibliothecaris-Administrateur werd 
toevertrouwd. In de vacature van Vice-President 

werd voorlopig niet voorzien. Nadat de vergadering 
besloten had mede te werken aan de tot standko-
ming van de UNION MONDIALE DES SOCIETES 
D'HISTOIRE PHARMACEUTIQUE, de wereldorga
nisatie, die alle verenigingen op pharmaceutisch 
historisch gebied verenigt, en de KRING aldus met
een in internationaal contact met de overige phar
maceutisch geschiedkundige organisaties was ge
treden, werd onder deskundige leiding een bezoek 
gebracht aan de oudste gedeelten van Gent en het 
Museum voor Folklore. 

Op de vergadering te Gent was bij de bespre
king van de plaats van de volgende bijeenkomst, 
door collegae uit Gouda het voorstel gedaan de vol
gende vergadering daar te doen plaats hebben en 
dit werd door de aanwezigen gaarne aanvaard. 
Men had in het reglement vastgelegd, dat men in 
het voor- en het najaar zou vergaderen en afwisse
lend in de drie landen van de Beneluxpartners, zo
ver dit mogelijk zou blijken. Op Zaterdag 6 Octo-
ber 1951 kwam de KRING dus bijeen in de histo
risch interessante stad Gouda, in het Stedelijk Mu
seum, waar de gerestaureerde « Chirurgijnskamer » 
werd bezichtigd, nadat tevoren de beroemde ge
brandschilderde ramen in de Goudse St Janskerk 
waren bewonderd. Het Departement Gouda van de 
K.N.M.P. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Pharmacie) bood de bezoekers thee 
aan, waarna in de Aula de ledenvergadering plaats 
vond, waarin men benoemde tot ereleden de heren: 
Dr M. B o u v e t (Parijs), Prof. Dr G. U r -
d a n g (Madison), Prof. Dr J. A. H ö f 1 i g e r 
(Luzern) en Prof. D r D . R a f a ë l F o c h 
y A n d r e u (Madrid). Hierna volgden voordrach
ten door de heren J. G. W. F. B i k (Gouda) over 
« De Goudse Chirurgijns Apothecars », Dr D. A. 
W i t t o p K o n i n g (Amsterdam) « Belgische 
Pharmacopeeën », C. P o s t m a (Den Haag) 
« Pharmaceutische aspecten van het gedicht De 
Moffenschans van Petrus Hondius », Dr J. C. d e 
K e u n i n g (Rotterdam) « Over de geschiedenis 
van het Thymkruid » en Dr P. H. B r a n s (Rot
terdam) « De Bataviasche Apotheek van 1746 ». 
Hier worde dankbaar gewag gemaakt van de steun, 
die onze KRING vanaf de oprichting genoot van de 
« K.N.M.P. » en veel harer Departementen, alsmede 
van de zijde van beroepsverenigingen in België en 
Luxemburg, terwijl het Pharmaceutisch Weekblad 

• en de Belgische vaktijdschriften onze KRING daad
werkelijk hielpen door opname van de verslagen 
van de vergaderingen en de gehouden voordrach
ten en het beschikbaar stellen van het zetsel hier
van voor overdruk in ons « BULLETIN », waarvan de 
uitgave anders de financiële middelen van onze 
KRING zou te boven gaan. 

De Voorjaarsvergadering in 1952 bracht de leden 
op 15 en 16 Maart te zamen te Brussel. Op Zaterdag
middag was men tegenwoordig bij de opening van 
de Tentoonstelling van oude pharmaceutische, bo
tanische en geneeskundige boeken in het Musée 
du Livre, waarna de vergadering plaats vond in 
het nabijgelegen Hotel Ravenstein, waar ons erelid 
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Dr M. B o u v e t (Parijs) sprak over « Molière 
et les pharmaciens », de heer A. C o u v r e u r 
(B ussel) over « La Publicité pharmaceutique au 
XVIIIe siècle », I. E t i e n n e (Verviers) over 
« La musique et la pharmacie », waarna de phar-
maceutische collectie van Apoth. Staes werd be
zichtigd, 's Zondags 16 Maart vond in de Vergader
zaal van het Musée du Cinquantenaire de leden
vergadering plaats, voorafgegaan door een bezoek 
aan de afdelingen Nijverheid, Kunsten en Folklore 
van dat Museum onder leiding van de conservato
ren Graaf de Borchgrave d'Altena en Verbesselt. 
Hierna spraken : Dr P. B r a n s (Rotterdam) over 
« De Kaapkolonie, Jcm van Riebeeck en de pharma
cie », Dr D. A. W i t t o p K o n i n g (Amster
dam) over « De herkomst van onze pharmaceuti-
sche ordonnantiën » e n L. V a n d e w i e l e 
over de « Ordonnance politique nopende het ver-
koopen van medecijnen — 16 October 1456 — uit 
het Stadsarchief te Gent ». 

Op Zaterdag 1 November 1952 kwamen de leden 
bijeen te Amsterdam in de collegezaal van het 
Pharmaceutisch Laboratorium der Gemeente Uni
versiteit. In de ledenvergadering werd collega A. 
C o u v r e u r (Brussel) gekozen tot Vice-Presi-
dent en werd kennis genomen van de oprichting 
van de Académie Internationale d'Histoire de la 
Pharmacie, waarvan Dr P. H. B r a n s de Se
cretaris-Generaal werd en Dr D. A. W i t t o p 
K o n i n g de Penningmeester, zodat onze KRING 
ook in deze hoge instantie op pharmaceutisch histo
risch gebied een gróte waardering ondervond. Na 
bezoek aan het speciaal voor onze leden openge
stelde historisch Medisch Pharmaceutisch Museum 
in het Wijnkopersgildehuis werd de vergadering in 
het Pharmaceutisch Laboratorium voortgezet met een 
mededeling door L. V a n d e w i e l e (Gent) 
over « Nota's betreffende Sr. Petrus van Boveghem, 
vrijen meester Apothecaris te Gent », door Dr P. 
H. B r a n s (Rotterdam) over « De Dordtse Con-
frery der Drogbereykunst en de plaats tussen de 
andere apothekersgilden », door P. v a n d e 
V y v e r e (Brugge) « Iets over de Geschiedenis 
van de Tolusiroop » en door Dr D. A. W i t t o p 
K o n i n g (Amsterdam) over « De apothekers
potten van het Medisch Pharmaceutisch Museum ». 

In Nederland was door de zorgen van de Com
missie voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Be
vordering der Pharmacie een enquête ingesteld on
der de leden dier Maatschappij inzake antieke 
standpotten, vijzels en andere oude utensilia, schil
derijen, oorkonden, etsen en prenten de pharmacie 
of haa i beoefenaars betreffend, alsmede naar ouder
dom en geschiedenis der apotheken. De vragenlijst 
was tevens dienstbaar gemaakt voor het verzame
len van ex-libris van apothekers. Deze werden ter 
gelegenheid van de Algemene Vergadering der 
Maatschappij te 's Hertogenbosch in een kleine ten
toonstelling aan de leden getoond, die grote be
langstelling toonden. In België en Luxemburg deed 
onze Kring, dank zij de medewerking van de vak

pers in die landen, een soortgelijke vragenlijst uit
gaan, die tevens diende om nieuwe leden te win
nen. Dit laatste gaf tot resultaat, dat het ledental 
bij de oprichting een 20 bedragend, aangroeide tot 
meer dan 100. Ter gelegenheid van de Voorjaars
vergadering 1953, die op 18 en 19 April werd ge
houden en samenviel met het driejarig bestaan van 
onze te Rotterdam opgerichte KRING, werd van de 
door Maatschappij en Kring verzamelde Ex-Libris, 
aangevuld met welwillend beschikbaar gestelde 
particuliere collectie's een Tentoonstelling van Phar-
maceutische Ex-Libris gehouden, die ingeleid werd 
door een .causerie van Dr P. H. B r a n s (Rotter
dam). Deze tentoonstelling was opgesteld in de 
vergaderzaal van het gebouw van het Departement 
Rotterdam van de K.N.M.P. In de wetenschappe
lijke vergadering sprak collega A. C o u v r e u r 
(Brussel) over « Le Merveilleux dans la Pharmacie 
au 18ème siècle », Dr D. A. W i t t o p K o n i n g 
(Amsterdam) over « Noord- en Zuid-Nederlandse 
Vijzels », L. V a n d e w i e l e (Gent) over « De 
oudste gegevens over Apothekers in België » en 
E. G r e n d e l (Gouda) « Over de apothekers
familie Grendel ». 

Voor de najaarsvergadering in 1953 viel de keus 
op Brugge, mede met het oog op het feit, dat velen 
zouden willen doorreizen naar de vergadering van 
de FIP te Parijs. Op Zaterdagmiddag 12 September 
kwamen de leden bijeen in Hotel St Hubert voor 
een causerie door P. v a n d e V y v e r e 
(Brugge) over « 't Boeck van de Neeringhe van de 
Cruythalle der Stede van Brugge », waarna Colo
nel Pharmacien W. P r o o t (Anseremme) sprak 
over « Mummia » en J. C o p i n (Brussel) over 
•< L'étain de l'ancienne pharmacie », waarna een 
bezoek aan de verlichte gebouwen en grachten van 
Brugge volgde. Zondag 13 September werd bezocht 
het Museum Gruuthuuse en de apotheek van het 
St Jans Hospitaal. 

Inmiddels waren door het Genootschap voor Ge
schiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuur
wetenschappen besprekingen geopend met het Co
mité Belge d'Histoire des Sciences over een te hou
den Benelux Congres voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen en vanwege genoemd Genootschap, 
waarmede onze KRING vanaf het begin de pret
tigste betrekkingen had onderhouden, werd de me
dewerking van onze KRING gevraagd, terwijl voor 
Luxemburg de Groupe Luxembourgeois d'Historiens 
des Sciences werd uitgenodigd. In het comité voor 
de voorbereiding van het Congres namen voor onze 
KRING zitting Dr D. A. W i t t o p K o n i n g 
en Dr P. H. B r a n s, welke laatste tot Secreta
ris-Generaal en Co-President van het Congres werd 
gekozen. Men besloot het Congres in het voorjaar 
van 1954 te Haarlem te doen plaats vinden en onze 
KRING bepaalde daarom geen eigen voorjaarsver
gadering te houden, doch de leden op te wekken tot 
deelneming aan het Ie Benelux Congres voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen, dat stond onder 
auspiciën van de Union Internationale d'Histoire 
des Sciences 6ii dot op 23 April 1954 te Leiden aan-
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ving en op 24 en 25 April te Haarlem werd voort
gezet. 

Op 24 April werden de congressisten door Burge
meester en Wethouders van Haarlem ten stadftuize 
ontvangen en volgde een bezoek aan het sprookjes
achtig verlichte Frans Halsmuseum. De wetenschap
pelijke voordrachten vonden op 24 April plaats in 
het gebouw van de Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen, op 25 April in de aula van het 
eveneens aan het Spaame gelegen Teylers Mu
seum. Daar spraken over pharmaceutische onder
werpen : Dr D. A. W i t t o p K o n i n g (Amster
dam), die behandelde « De Geschiedenis van de 
Groothandel in geneesmiddelen in Nederland en 
België » en Dr P. H. B r a n s (Rotterdam) < Gil
den in België, Nederland en Luxemburg, waartoe 
apothekers hebben behoord ». Dit Congres, dat een 
succes genoemd mag worden en dat om de 3 jaar 
in één van de Beneluxlanden zal worden voortge 
zet. had voor onze KRING nog een zeer belangrijk 
gevolg. De medewerking van onze Benelux-partner 
Luxemburg in onze KRING had zich beperkt tot een 
subsidie van de vakvereniging van de Luxemburgse 
apothekers en om meer belangstelling te wekken, 
reisden de President en de Penningmeester van onze 
KRING in de zomer van 1953 naar Luxemburg voor 
besprekingen met Luxemburgse collegae. Behalve 
de allervriendelijkste ontvangst en het toetreden 
van enkele leden was het voornaamste resultaat 
van het bezoek de mededeling van onze collegae 
aldaar, dat een Luxemburgse geschiedenis van de 
pharmacie niet bestond. Met deze wetenschap voor 
ogen zag onze KRING hier een taak opbouwend 
te werken en te trachten door een vergadering in 
'Luxemburg de belangstelling voor de pharmaceuti
sche geschiedenis aldaar te wekken. Een grote de
legatie Luxemburgse Apothekers, die het Congres 
te Haarlem bezocht, schiep de mogelijkheid plannen 
te bespreken om in het najaar van 1954 voor de 
eerste maal een vergadering van onze KRING in 
Luxemburg te doen plaats vinden en zo kwam, door 
de voortreffelijke medewerking van Luxemburgse 
collegae en enkele historici niet-apothekers onze 
KRING op 2 en 3 October 1954 te Luxemburg bijeen. 
In Hotel Cravat had het Syndicat des Pharmaciens 
Luxembourgeois een ontvangst georganiseerd, waar 
de Luxemburgse Minister van Landbouw en Open
bare Gezondheid de bezoekers, in het bijzonder die 
uit Nederland, welkom heette. Vervolgens vonden 
in het Auditorium van het Atheneum de wetenschap
pelijke voordrachten plaats. Vooraf reikte de Presi
dent van de KRING, Dr P. H. B r a n s de ver
sierselen en de perkamenten oorkonde uit van het 
erelidmaatschap van het Nobile Collegium Chimico-
Pharmaceuticum te Rome verleend aan de secre
taris van onze KRING, collega L. V a n d e -
" i e l e . Te Rome waren deze onderscheidingen 
reeds verleend aan de President Dr P. H. B r a n s 
en de redacteur Dr D. A. W i t t o p K o n i n g , 
aan wie beiden ook te Rome ter gelegenheid van 
het aldaar gehouden Internationale Congres voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie het erelidmaat-
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schap verleend werd van de Associazione Italiana 
di Storia della Farmacia. Evenals in het verlenen 
van de eerste Medaille Parmentier door de Société 
d'Histoire de la Pharmacie te Parijs aan President 
Dr P. H. B r a n s , moeten wij, naast het belonen 
van persoonlijke verdiensten van de begiftigden, 
hierin toch ook zien blijken van erkenning en waar
dering voor onze KRING. 

In het Luxemburgse Atheneum spraken achter
eenvolgens de Heer S p r u n c k (Luxemburg) 
over « L'Histoire du Pays de Luxembourg », collega 
N i m a x (Luxemburg) over « Histoire de la Phar
macie Luxembourgeoise », de heer J. H a r p e s 
(Luxemburg) over « Vieilles Officines et vieux 
Apothicaires de Luxembourg », Prof. A. G 1 o d e n 
over i De chemicus Kerckhotf van Nederlandse origi
ne », collega L. V a n d e w i e l e (Gent) over 
" De Codex Montensis of de Pharmacopée van Ber
gen », waarna met zeer veel aandacht werd bijge
woond de première van de prachtige kleurenfilm, 
samengesteld door collega L. S e a e r s (Brussel) 
over oude apctheken in België, die van het vele 
schoons, aanwezig ir oude apotheken en particulier 
bezit, een voortreffelijk beeld gaf. Na deze boeiende 
film werd nog met belangstelling gevolgd de ver
toning van de kleurenfilm, samengesteld door de 
Société d'Histoire de la Pharmacie te Parijs, die 
door onze zustervereniging welwillend was beschik
baar gesteld voor de projectie. Na een geanimeerde 
maaltijd in Hotel Cravat bood de Stad Luxemburg 
de congressisten een autobusrit aan ter bezichti
ging van de verlichte gebouwen en bastions, welke 
verlichting speciaal ter onzer ere nog was ont
stoken. 

Zondagmorgen 3 October 1954 werd in de leden
vergadering voldaan aan het reeds in het Atheneum 
gedaan verzoek vai» Colonel-Apotheker W. P r o o t 
(Anseremme), dat onze KRING zou ingrijpen /oor 
behoud van door apotheker-beeldhouwer F r a i -
k i n vervaardigde beelden van het in afbraak zijn
de Noordstation te Brussel. Hoewel collega P r o o t 
dit helaas niet meer heeft mogen beleven, worde 
hier dankbaar vermeld, dat het aan zijn initiatief 
en daarna aan het werk van collega S e g e r s Jr 
uit Brussel te danken is, dat deze beelden zijn ge
spaard gebleven en op de a.s. Wereldtentoonstel
ling te Brussel zullen aanwezig zijn. Na de verga
dering bracht een mooie autotocht door de naaste 
omgeving van de stad Luxemburg ons bij het Mu
seum en Stadhuis, waar het gemeentebestuur ont
ving. De burgemeester bracht in hartelijke bewoor
dingen tot uiting de eer, die Luxemburg ondervond 
door onze vergadering in Luxemburg te houden en 
ondersteunde deze vriendelijkheid met een glas 
wijn, waarop de president van de Kring uitdrukking 
gaf aan de vreugde van onze KRING thans in de 
stad van de <s LUX » van onze KRING te zijn, dank
baar voor de vriendelijke ontvangst van de zijde 
van de autoriteiten, de spontane medewerking van 
de Luxemburgse collegae en historici en het be
wustzijn, dat onze KRING hierdoor heeft bijgedagen 
tot het bestaan van ook een Luxemburgse geschie
denis van de pharmacie. 
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Na de vergadering ging van de KRING een rond
schrijven uit aan alle Luxemburgse apothekers en 
hieraan danken wij het feit, dat thans in de leden
vergadering een achttal nieuwe leden uit Luxem
burg toelating vraagt. Het past hier te gedenken het 
verlies, dat onze KRING in 1954 leed door het over
lijden van het erelid Prof. Dr J. A. H a f 1 i g e i 
(Luzern) en de leden H. G e r r i s ('s Herto-
genbosch). Dr Q u i n t u s B o s z (Utrecht) en 
Colonel-Apotheker W. P r o o t (Anseremme). 

Mogen wij de eerste vijf jaar van onze KRING 
samenvatten in het vaststellen van de feiten, dat 
onze KRING niet alleen levensvatbaarheid heeft ge
toond, maar in velerlei opzicht ook het nut van zijn 
bestaan heeft bewezen en dat Bestuur en leden, 
gesteund door de medewerking van onze beroeps
verenigingen, tijdschriften, autoriteiten en industrie 
met vol vertrouwen de verdere bloei en groei van 
onze KRING tegemoet zien. 

BERICHTEN 

Kring voor de Geschiedenis van Pharma
cie in Benelux 

Verslag van de vergadering te Breda op 11 No

vember 19S5. 

Om 10.15 u. opende de president Dr P. H. B r a n s 
(Rotterdam) de ledenvergadering. Hij herdacht het 
overleden bestuurslid DrA. C o u v r e u r (Brus
sel). Diens plaats als vice-voorzitter zal worden in
genomen door collega I. E t i e n n e (Verviers) 
terwijl het in deze vergadering nieuw benoemd be
stuurslid apotheker L. S e g e r s (Brussel) het 
penningmeesterschap zal overnemen. Vervolgens 
overhandigde de president aan Dr D. A. W i t 
t o p K o n i n g (Amsterdam) het diploma van het 
corresponderend lidmaatschap van de Academia 
Americana de la Historia y de la Ciencia, waartoe 
deze zowel als Dr B r a n s werd benoemd. 

Bij de rondvraag werd voorgesteld het lidmaat
schap voor studenten meer aantrekkelijk te maken 
terwijl Dr W i t t o p K o n i n g het plan opper
de een bibliographie op historisch pharmaceutisch 
terrein voor Benelux samen te stellen. Hierna volgde 
de wetenschappelijke vergadering. Apoth. M a t -
i e 1 a e r (Kortrijk) was verhinderd zijn voordracht 
te houden. In de plaats daarvan vertoonde Dr P. H. 
B r a n s de filmstrook van de historische verzame
ling van de Pharmaceutical Society of Great Britain. 
Daarna sprak A. M. v a n P r o o y e n (s'Her-
togenbosch) « Over de ontwikkeling van het apo
thekersberoep en de etymologie van het woord apo
theker ». 

Na de gemeenschappelijke koffietafel werd de 
vergadering voortgezet. De zoon van wijlen collega 
C o u v r e u r las een voordracht voor getiteld 
« Les pharmaciens et la Gastronomie », die zijn va
der nog opgesteld had. Vervolgens sprak apotheker 
v a n d e V i j v e r e (Brugge) over « De geschie

denis van de apotheek — De cleyne Thems — te 
Brugge », voor zover thans bekend de oudste apo
theek van België. Het woord thems betekent zeef. 
Aangezien het tijd geworden was voor het bezoek 
aan het Museum moest de voordracht van Dr 
B r a n s uitgesteld worden tot de volgende keer. 

In het museum werd het gezelschap rondgeleid 
door de beheerder de Heer Kimmel die speciaal 
de aandacht vestigde op de apothekerspotten af
komstig uit de stadsapotheek en het herbarium van 
J. Ingenhousz. Diens vader was apotheker te Breda 
waarvan de grote vijzel in het museum nog getuigt. 

Ondanks het feit dat de vergadering op een dag 
gehouden werd waarop de apotheken in België ge
sloten zijn was de opkomst voor deze geanimeerde 
bijeenkomst te gering. 

D. A. WITTOP KONING. 

De Geschiedenis van de Pharmacie ti j 
dens de vergadering van de FIP te Lon
den 

De organisatie van de vergaderingen op het ge
bied van de pharmacie tijdens de Vergadering van 
de FIP te Londen was gelegd in handen van de 
Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceu
tique. In de vergadering van het Bureau van de 
Union met de gedelegeerden van de aangesloten 
verenigingen op Woensdag 21 september onder 
voorzitterschap van Dr M. B o u v e t (Parijs) 
werden de verslagen goedgekeurd van de Perma-, 
nente Secretaris Dr P. H. B r a n s (Rotterdam) 
en van de Penningmeester Dr D. A. W i t t o p 
K o n i n g (Amsterdam). Nadat de toelating van 
een aantal nieuwe verenigingen was goedgekeurd 
door de vergadering, telt de Union Mondiale nu 
meer dan 4000 historici over de gehele wereld in 
de aangesloten verenigingen. 

Dinsdag 20 september vond in Friends House on
der presidium van Dr M. B o u v e t plaats een 
plechtige zitting van de Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie. Na een inleidend woord 
van de Vice-President van de Academie G. E. 
D a n n (Kiel) werd een rede voorgelezen van de 
afwezige president Prof. Dr G. U r d a n g (Ma-
dison), waama de Secretaris Generaal Dr P. H. 
B r a n s (Rotterdam) een overzicht gaf van de 
lotgevallen van de Academie sedert de bijeenkomst 
te Rome in september 1954. Hij deed daarin ook 
mededeling van de leden, die de Academie door 
sterfgeval verloor en van de leden, die werden be
noemd als lid. Een dezer was afwezig en zo ontving 
Miss A. L o t h i a n (Londen) als eerste vrouwe
lijk lid van de Academie de versierselen uit handen 
van Vicepresident D a n n, waarna zij in een 
voordracht getiteld « Vessels for Apothecaries in 
London Collections », waarin zij haar auditorium aan 
de hand van een kaart van London geleidde. 
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