
Prof. Dr G. S o n n e d e c k e r (Madison) over
handigde in naam van het American Institute for 
the History of Pharmacy de George Urdang Medaille 
1955 aan de welbekende historicus Prof. Dr D. R a 
f a ë l F o l c h A n d r e u (Madrid), die zeer. 
onder de indruk van de plechtigheid met enkele 
woorden dankte voor de bijzondere eer. 

Na de pauze volgde een serie voordrachten over 
de rol van de apothekers bij de ontdekking van het 
lichtgas, waarin Dr M. B o u v e t , mede uit 
naam van R. D e r o u d i l l e (Parijs) behan
delde « Les pharmaciens français et la découverte 
du gaz d'éclairage », E. G. S t e w a r t (Lon
den) - The Birth of British Gas Industry » en Dr D. 
A. W i t t o p K o n i n g (Amsterdam) « J.P. 
Minckelers, the Inventor of gaslihgtning ». 

Woensdagnamiddag 21 september werden vol
gende mededelingen gedaan : Dr M. B o u v e t 
(Parijs) : La vente des remèdes secrets en France 
avant 1803, Prof. Dr G. S o n n e d e c k e r (Ma
dison) : the Bowl of Hygeia as a pharmaceutical 
symbol, G. E. D a n n (Kiel) : Klaproths Wand-
lung zum Antiphlogistiker, Dr D. A. W i t t o p 
K o n i n g (Amsterdam) : Dutch Editions of English 
Pharmacopoeas, Prof. Dr O. Z e k e r t (Wenen): 
Linné in England, Dr P. H. B r a n s uit naam van 
N. I a k s e v a c (Belgrado) : The case of British 
Consul Mr Hodges, Dr J e a n V a s s e (Parijs) : 
Pharmacopées du Nord de la France, waarna Miss 
A. L o t h i a n (Londen) een filmstrip met toelich
ting projecteerde : Pharmaceutical Eguipment. 

H. T a r t a 1 j a (Zagreb) las daarna een mede
deling over : Le traitement au sublimé dans l'oeuvre 
d'un médecin inconnu qui exerça à Kotor au milieu 
du dix-huitième siècle, A. S t a d l e r (Pàlic) : 
Neue Gesichtspunkte in der pharmazeutischen Ge-
schichtsforschung. Ten gevolge van afwezigheid van 
de auteurs vervielen de volgende voordrachten : 
DrH. D i e c k m a n n (Bielefeld) :^Theodor Fon-
tane in England, E. H. G u i t a r d (Toulouse) : 
Montaigne et l'art de guérir, Dr E. S a m a r e 1 1 i 
(Baronissi) : Historical subject on Gold. 

In het gebouw van de Wellcome Foundation, in 
de onmiddellijke nabijheid van de vergaderzaal aan 
Euston Road, was uit de rijke collecties van het 
Wellcome Historical Médical Museum een pharma-
ceutisch-historische tentoonstelling samengebracht, 
die beginnend met de cosmetica van het oude Egyp
te, de daarbij gebruikte mortiertjes, via potjes en fla
cons voor het bewaren van geneesmiddelen bij de 
Grieken en Romeinen, onze aandacht vestigde op 
de grote invloed van de Arabieren in de Middel
eeuwen op de ontwikkeling van de geneeskunst. 
Het Antidotarium van Nicolaas van Salemo, één der 
voorlopers van de pharmacopeeën, oude kruidenboe
ken en destilleerboeken, toonden naast oude destil-
leerapparatuur en prachtige exemplaren van Delftse 
en andere apotheekpotten en oude vijzels de verdere 
voortgang der wetenschap, het in gebruik komen 
van grondstoffen uit Indië en de Nieuwe wereld en 
oude pillenplanken, reisapotheken, enz. Het werk 
van Sertümer, Pelletier en Caventou in verband met 

de isolatie van alcaloïden en andere werkzame plan-
tenbestanddelen, dat van Claude Bernard als grond
legger van het begrip hormonen, het Nobelprijs-di
ploma van Ehrlich en Fleming's ontdekking van de 
antibiotica sloten deze vooruitgang in de therapie af. 
Deze tentoonstelling mocht zich terecht in een druk, 
belangstellend bezoek verheugen, waartoe in niet 
geringe mate bijdroeg het feit, dat bij elk voorwerp 
een uitvoerig toelichtend kaartje was bevestigd, het
geen het vermoeiende raadplegen van een catalogus 
overbodig maakte. 

Al met al genoot de geschiedenis van de pharma
cie tijdens het congres van de FIP verblijdende be
langstelling en de samenwerking tussen FIP en 
Union Mondiale heeft voor beiden een nuttige en ge
waardeerde vorm gevonden, hetgeen o.a. bleek uit 
het feit, dat evenals de voorzitters van de sectie's, 
ook de samensteller van dit verslag, als hoogstaan-
wezend bestuurslid van de Union Mondiale bij de 
officiële banketten aan de hoofdtafei werd gepiaatst. -

Dr P. H. BRANS, 
President van de Kring Benelux voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie 
(Cercle Benelux d'Histoire de la 

Pharmacie) ; 
Secretaris Generaal van de Accadé-
mie Internationale d'Histoire de la 

Pharmacie ; 
Permanent Secretaris van de Union 
Mondiale des Sociétés d'Histoire 
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BOEKBESPREKINGEN 

Apoth. W. F. DAEMS (Leiden) en Apoth. L. J. 
VANDEWIELE (Gent). — Noord- en Zuid-Neder
landse Stedelijke Pharmacopeeën. — Geïllustreerd 
met 136 reproducties. — 1955. Drukkerij-Uitgeverij 
Itico N.V. Mortsel-bij-Antwerpen en N.V. Uitgeverij 
Littera Scripta Manet. Joppe (Nederland) — 200 blz. 
— Pr. ingen. 225 fr. ; in simili-leder : 275 fr. 

Dit merkwaardig werk, dat de vrucht is van jaren
lange opzoekingen in de bibliotheken van de Neder
landen en zelfs uit het buitenland, tracht e^n zo vol
ledig mogelijke lijst te geven, met alle onontbeer
lijke bibliografische gegevens, van de pharmaco
peeën « en alle daarvan afgeleide uitgaven, die in 
de loop van de 170 jaren tussen 1636 en 1805 zijn 
ontstaan met het doel te voldoen aan de behoefte 
van de - plaatselijke pharmaceutische verzorging». 

Een voorafgaand probleem, dat hierbij oprees, 
was te weten, wat eigenlijk een pharmacopée is. 
Schrijvers hebben de bekende definitie van Dr U r -
d a n g als grondslag van de discussie genomen 
en stellen nu een eigen bepaling voor, die luidt : 
« Een pharmacopée, in historische zin, is een boek
werk, hoe ook genoemd, waarin ten behoeve van de 
(officiële) geneesmiddelenbereiding aanwijzingen en 
voorschriften worden gegeven door de samenstel-
ler(s), welk werk op enigerlei wijze door een door 
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apothekers en artsen aanvaard gezagsorgaan ver
plicht werd gesteld, ook al is deze verplichting niet 
in de titel verwerkt ». Ze gaan in hun werk bewust 
nog iets verder met ook alle daarvan afgeleide voor-
schriftenboeken te bespreken waarvan kan worden 
verondersteld, dat ze op enigerlei wijze verplicht 
gesteld werden. 

Verder behandelt de inleiding op wetenschappe
lijk verantwoorde wijze de oudste pharmacopée en 
de afstammingsgeschiedenis van deze voor de ge
schiedenis der cultuur en meer in het bijzonder voor 
de geschiedenis der pharmacie zo merkwaardige 
bronnen. ' 

Schrijvers bespreken daarna de pharmacopeeën 
van Alkmaar, Amsterdam, Batavia, Bergen, Brugge, 
Brussel, Ceylon (in 1679 onder Nederlands bestuur), 
Dordrecht, Doornik, Dowaai, Duinkerken, Gent 
's Gravenhage, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, 
Leiden, Luik, Rotterdam, Rijsel, St. Omaars, Utrecht 
en Valenciennes en delen nog tal van wetenswaar
digheden mede over het gebruik van Nederlandse 
pharmacopeeën in andere steden. 

Het werk is zeer rijk geïllustreerd met foto's van 
titelbladzijden en platen en thans ongetwijfeld het 
beste en volledigste boek over onze Nederlandse 
pharmacopeeën in ruime zin. Het zal aan historici, 
bibliothecarissen en verzamelaars toelaten bepaalde 
exemplaren zeer precies te situeren en er de waarde 
van te schatten. Schrijvers hopen ook, dat ontbre
kende tot nu toe onvindbaar gebleven uitgaven, als 
b.v. het <• Codiculum Dunkercae », naar aanleiding 
van deze publicatie voor de dag zullen komen. 

Voorwaar een belangrijke bijdrage tot de geschie
denis der Pharmacie die wij gaarne aanbevelen. 

P. V. 

Apoth. Dr. Georg URDANG (Wisconsin) und 
Apoth. Dr. Hans DIECKMANN. — Einfiihrung in die 
Geschichte der Deutschen Pharmazie. — Govi-
Verlag GmbH (Pharmazeutischer Verlag) Frankfurt 
am Main. 1954. — 142 bladz. 8 kunstdrukplaten. 
Pr. geb. 8.50 DM. 

Deze inleiding tot de geschiedenis der Duitse 
pharmacie is de vrucht van de samenwerking van 
de bekende pharmaco-historicus Apoth. Dr. Georg 
U r d a n g, bestuurder van het « American Insti-
tute of the History of Pharmacy » (Wisconsin) en 
tevens voorzitter van de « Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie » met een zijner beste 
oud-leerlingen van het Instituut te Wisconsin, die 
meteen « Docteur de l'Université de Paris, mention 
pharmacie » is. 

Hermann S c h e 1 e n z's beroemd en grond-
leggend werk * Geschichte 'der Pharmazie » (1904) 
is sedert lange tijd alleen nog moeilijk antiquarisch 
te krijgen en A. A d 1 u n g en G. U r d a n g's 
« Grundrisz der Geschichte des deutschen Pharma
zie » (1935) die althans voor Duitsland als nieuwe 
basis dienen kon is eveneens uitgeput en zeldzaam 
geworden, terwijl K r e m e r s en U r d a n g ' s 
« History of Pharmacy » (1951, 2de Uitg. Philadel-
phia) voor studenten te uitvoerig moet geacht wor

den en zich bovendien niet tot Duitsland beperkt. 
Het is op voorstel van zijn leerüng Dr. H. D i e c k-
m a n n dat U r d a n g dan ook besloot het 
kapittel « The Development in Germany » uit zijn 
grotere « History » te verwerken met de andere 
gegevens betreffende Duitsland uit zijn werk en 
enige aanvullingen om tot een « Einfiihrung » te 
komen, die aan de eisen voor het onderwijs zou vol
doen. 

Schrijvers hebben hun taak trachten te volbren
gen, niet door weglatingen maar door concentratie 
van de stof, zodat geen enkel essentieel onderdeel 
onberoerd blijft. Dit is uiteraard een moeilijk te be
reiken doel en men zou bezwaarlijk kunnen zeggen, 
dat dit werk in alle bijzonderheden steeds geslaagd 
is, maar het vormt toch een goede basis voor stude 
renden. 

De stof is in vier kapittels ingedeeld : I. Voorge
schiedenis. II. Ontwikkeling der Europeese Genees
kunde en Pharmacie. III. Ontwikkeling der Duitse 
Pharmacie en IV. Internationale pharm. samenwer
king. 

Vooral dit laatste kapittel is verheugend, omdat 
het voor het eerst de internationale samenwerking 
eerst in het algemeen en daarna op pharmaco-
historisch gebied schetst. 

Samen met H. M ü l l e r - H e s t e r ' s « Weg-
bereiter der deutschen Pharmazie » (Vgl. Bulletin 
Nr 8, April 1954, laatste binnenbladz. v.d. omslag) en 
met F e r c h I's « Geschichte der Pharmazie in 
einer Stunde » (Pharm. Tijdsch. XXXI Jg. Nr 5 — Mei 
1954, bl. 126) of eventueel met V a 1 e n t i n's 
« Geschichte der Pharmazie und Chemie in Form 
vom Zeittafeln » 3de Uitg. — Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft m. b. H. Stuttgart) zullen de 
Duitse studenten nu over voldoende inleidende lite
ratuur beschikken. 

Het boek is uitstekend gedrukt en voortreffelijk 
uitgegeven. P. V. 

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPANA, S.A. 
MASNOU (BARCELONA) ESPANA. — « Museo 
Retrospectivo de Fgrmacia y Medicina de los 
Laboratorios del Norle de Espana, S.A. ». — 1952. 
— 78 p., 159 afb. Niet in de handel. 

De Laboratoria del Norte de Espana, bij ons beter 
bekend onder de benaming « Cusi », hebben ter ge
legenheid van hun 50-jarig bestaan, op eigen persen, 
een boek gepubliceerd over hun verzameling voor
werpen, die op geschiedkundig gebied, de pharma
cie in het bijzonder en de geneeskunde in het alge
meen aanbelangen. Het boek wordt uitgeven onder 
het motto : 

« Reverenciar el Pasado 
Es ennoblecer el Presente 

wat we in vertaling kunnen weergeven : 
Wie eert het verleden 
veredelt het heden. 

Na de genesis en ontwikkeling van de Laborato
ria geschetst te hebben, wordt verteld hoe in 1924 
het Museum tot stand kwam door de aanwinst van 
een apotheek uit het begin der XVIIIe eeuw, voort
komend uit het Benediktijnerklooster van Santa 
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