
Maria la Real de Najera. De oude meubilering en 
apotheekbenodigdheden van het klooster werden 
aangevuld door allerhande geneeskundige kunst
en oudheidskundige voorwerpen, waarvan het boek 
in achtereenvolgende hoofdstukken behandelt : de 
vijzeis, waarover een degelijke studie is gemaakt ; 
de apofheierspofien, die ingedeeld worden naar 
hun oorsprong (Catalonië, Aragon, Talavera, Anda-
lusië, uitheemse) ; faboraroriummareriaaj ; documen-
tafiemaferiaaj, boekerij, die eerder pover aandoet 
bij de rijkdom van potten en vijzels, en ten slotte 
gravures en verscheidene voorwerpen (beeldjes — 
ex libris — postzegelalbum van hulde aan de Kina). 

Het boekje is gedrukt op glanzend papier en de 
159 afbeeldingen werden zeer keurig weergegeven. 
Het geheel kan wedijveren met « The Squibbe An-
cient Pharmacy », die het voor- en nadeel heeft een 
verzameling te zijn van potten en documenten over 
heel Europa verzameld, terwijl de verzameling van 
Cusi voor het grootste deel locale kleur heelt en een 
sterke schakel vormt in de Geschiedenis der Spaanse 
Pharmacie. L. V. 

GUILLEHMO FOLCH JOU y AUREA GOBELAS 
SWARTZ — Estudio comparativo de distintos re-
presentaciones de « Jesucristo como farmacéuti-
eo » (in : Anais da Faculdade de Farmacia do Porto 
Volume XIII). 

Rechts en links verspreid, zagen we reeds ver
scheidene afbeeldingen van Christus als apotheker. 
The Chemist and Druggist 1930, besprak dit thema 
en drukte een achttal reproducties af. Boussel geeft 
in zijn « Histoire Illustrée de la Pharmacie » een re
productie van een miniatuur uit « Chants royaux du 
Puy de Rouen », manuscript uit het begin van de 
XVIe eeuw. De « Illustrierter Apothekerkalender » 
publiceerde verscheidene afbeeldingen van Christus 
als apotheker. H. Peeters in « Aus Pharmazeuti-
schen Vorzeit in Bild und Wort » en Ganziger in 
« Apothekeraltertümer in Oesterreich », behandelden 
dit onderwerp. Doch een echte studie over deze af
beeldingen ontbrak nog. F o c h Y o u en 
S w a r t z hebben hiervan een verzameling en een 
degelijke studie gemaakt. Zij situeren al deze schil
derijen, die meestal in Duitssprekende landen, in 
musea en kerken voorkomen, tussen de XVIe en de 
XlXe eeuw. Na eerst het idee Christus als apotheker 
ontleed te hebben, gesteund op de H. Schrift en de 
Geestelijke Vaders der Kerk, gaan de auteurs over 
tot een indeling van de voorstellingen in groepen. 
Zij onderscheiden vijf groepen, ingedeeld volgens 
karakteristieke eigenschappen of groeperingen van 
personen en voorwerpen. Over de artistieke waarde 
der schilderijen durven de auteurs zich niet uitspre
ken ; ook diepen zij het thema niet genoeg uit om 
te bewijzen welke de eerste waren en welke ge
maakt werden onder inspiratie van andere, doch 
alle zijn even interessant voor de Kunsthistorie van 
de Pharmacie. 33 reproducties van schilderijen Chris
tus als apotheker voorstellend, illustreren deze stu
die. Het loont dan ook de moeite de nodige aandacht 
aan dit artikel te besteden. V.d.W. 

Apoth. Dr WOLFGANG-HAGEN HEIN (Frankfurt 
a.M.) — HlustrierterApotheker-Kalender 1956 — 
Mit einem Vorwort von Prof. Dr Georg U r d a n g 
(Madison, Wisconsin.) — Deutscher Apotheker-Ver
lag. Stuttgart. — II 4- 36 platen met tekst. — 17 x 
24,5 cm. — Pr. 6.80 DM. 

De door de betreurde Fr. F e r c h 1 ingestelde 
traditie van de jaarlijkse apothekerskalender ge
wijd aan de geschiedenis der pharmacie en aan 
pharmaceutische kunstuitingen, wordt met deze 15e 
jaargang nog eens op waardige wijze voortgezet. 
Wij hebben deze kalender reeds herhaaldelijk aan
gekondigd en geprezen, zodat wij op zijn uitstekende 
kwaliteiten niet meer moeten terugkeren. 

Thans is de platenreeks voorzien van een inlei
dend woord van Prof. Dr G. U r d a n g, de be
kende voorzitter der « Académie Internationale de 
l'Histoire de la Pharmacie », tevens leider van het 
Amerikaans Instituut voor de geschiedenis der Phar
macie te Wisconsin. Prof. U r d a n g wijst er 
op dat Apoth. Dr W o l f g a n g - H a g e n 
H e i n er in gelukt is een reeke uitstekende me
dewerkers aan te werven, als daar zijn, de Oosten
rijker Dr G a n z i g e r , de Hollander Dr 
W i t t o p - K o n i n g , de Duitser Dr S c h n e i 
d e r en de Zwitser Dr M ü n z e 1 en verheugt 
er zich in, dat het schone werk van F e r c h 1 
wordt voortgezet. 

De gekleurde Jitelplaat is het wapen van de 
Ziiricher Apothekersfamilie C 1 a u s e r (ong. 
1550). Er zijn verder weer titelplaten van oude phar-
macopeeën of andere merkwaardige oude boeken, 
afbeeldingen van instrumenten, gevelversieringen, 
zichten van apotheken, mooie potten of standflessen 
en een groeiende reeks van portretten van verdien
stelijke collega's als Prof. A. T s c h i r c h , Apo-
thek. Matthaus K e i l e r , de pharmacohistoricus 

Edw. K r e m e r en de betreurde Prof. C. A. 
R o j a h n (Halle), wiens « Jahresberichte der 
Pharmazie » destijds zo dankbaar ontvangen werden. 

Iedere plaat geldt voor 10 dagen en de herden
king van geboorte- en overlijdensdagen van ver
dienstelijke apothekers wordt stilaan uitgebreider. 
Literatuur en bronnen worden talrijker geciteerd, 
zodat de kalender ook wetenschappelijke waarde 
heeft. 

Druk en presentatie verdienen vol succes als 
kerst- of nieuwjaargeschenk. P. V. 

Prof. Dr Otto ZEKERT (Wien). — Beriihmte Apo
theker. Mit 84 Abbildungen. — 1955. Deutscher 
Apotheker Verlag. Stuttgart. — in 8° — 160 blz. — 
Pr. geb. linnen : 24,50 DM. 

Prof. O. Z e k e r t is een bekende Oostenrijkse 
pharmacohistoricus die ons reeds onder de titel 
« Deutsche Apotheker » een eerste uitgave van dit 
boek bezorgd heeft. Dit werk gaf echter enkel apo
thekers uit de duitssprekende landen. Thans wor
den ook merkwaardige persoonlijkheden uit andere 
landen opgenomen en daar de kring aldus veel 
groter werd en later mogelijks nog zal verruimd 
worden, is het boek thans in twee delen gesplitst. 
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Dit eerste deel omvat beroemde apothekers uit de 
15de, 16de, 17de en 18de eeuw. De tweede band 
vertegenwoordigers uit de 19de en 20ste eeuw. 

Schrijver kreeg de medewerking van Apoth. Dr 
François H o f m a n (Parijs) voor de biographi-
sche gegevens en de portretten van Franse geleer
den. 

Er 2ijn 67 prachtig geïllustreerde biographiën van 
beroemde apothekers opgenomen, die ons een in
drukwekkend beeld geven van de onder de Renais
sance en met het Humanisme zich ontwikkelende 
eerste grote apothekers en hun werk. Zij toch sticht
ten in oude steden apotheken, die soms eeuwen' 
trotseerden en het is in de laboratoria der apothe
kers, dat de in de 17de en 18de eeuw opkomende 
practische chemie haar eerste successen kende. 

Wij vinden hier soms korte, maar ook langere 
levensberichten van reeds dikwijls geroemde voor
gangers als B. B e s 1 e r, N. L e m e r y, P. 
S e i g n e t t e, C. W. S c h e e 1 e, J. L. 
P r o u s t , B. P e l l e t i e r , L. N. V a u q u e -
1 i n, A. G. L a b a r r a q u e, F. W. S e r -
t u r n e r , J. B. C a v e n t o u en van minder 
bekende persoonlijkheden als Christ. W i r s u n g, 
A. J. H e t z i u s, J. T. L o w i t z, W. A. L a m -
p a d i u s, P. L. G e i g e r, H. R o s e en 
vele andere. 

De tekst islevendig geschreven en lijkt ons goed 
gedocumenteerd en betrouwbaar. Johan Friedrich 
B o e t t g e r, de man die er voor het eerst in 
gelukte in Europa porselein te fabriceren, dat met 
het zeer gezocht chinees porselein kon wedijveren, 
kreeg de eer van het titelbeeld van dit kunstvol uit
gegeven werk. 

Uitvoering en druk zijn weer prima en ieder apo
theker zal Z e k e r t ' s werk als geschenk, met 
genoegen voor zijn bibliotheek ontvangen. P. V. 

Agenda 1956 van N.V. Philips-Roxane, Amster
dam. Deze firma heeft dit jaar uitgegeven een in 
fraaie kleurendruk vervaardigde agenda, die na 
gebruik en verwijdering van de datumbladzijden, 
vooral de. kunstzinnige en historisch georiënteerde 
collegae nog veel vreugde zal geven. De gekleurde 
en niet gekleurde platen behandelen de geschiede
nis van instellingen van weldadigheid te Amster
dam ; de vier « bedeelende Godshuizen », die van 
stadswege werden bestuurd : de Huiszitten, de Gast
huizen, Leprozenhuizen en de Weeshuizen. Vanzelf
sprekend zijn de Gasthuizen en de Leprozenhuizen 
of pesthuizen zo verwant aan ons beroep, dat ken
nis van de historie van deze alleen daarom al alle 
aandacht verdient. In de Leprozenhuizen van ver
schillende steden werden oudtijds huidzalven ge
maakt, waarvan de roem nog in onze dagen voort
leeft. Het is te hopen, dat de firma Philips-Roxane 
op deze weg wil voortgaan en aan de pharmaceu-
tische historie ook nog verder aandacht zal willen 
schenken. Dr P. H. BRANS. 

HMW-Johrbuch 1956. Al enkele jaren achtereen 
worden wij verblijd met het verschijnen van een 

uitgave van de « Heilmittelwerke Wien », die dit 
jaar tot ondertitel draagt : « Kunst in Medizin und 
Pharmazie » en die samengesteld is door de bekende 
historicus op pharmaceutisch gebied Professor Dr 
Otto Zekert uit Wenen. Niet minder dan 18 opstellen 
met vele fraaie reproducties bevat het boekje. 
Dr K. Ganzinger schrijft over de « Ikonographie der 
mittelalterlichen Apotheke » met een fraaie afbeel
ding van St. Lucas de geneesheer ; bij het artikel 
van Dr K. Schadelbauer « Die Medizin in der Kunst 
Tirols » vinden wij o.a. een plaat van Troger met 
Cosmas en Damiaan, de patronen van arts en apo
theker ; Dr G. Wacha schrijft over « Sceptrum facul-
tatis medicae », waarbij een afbeelding van de 
scepter van de medische faculteit in Wenen en Dr 
K. Ganziger geeft een schitterende afbeelding en 
een boeiende beschrijving van de schilderingen van 
het plafond van de apotheek van het klooster van 
de Barmhartige Broeders te Wenen. In het artikel 
over de laatbarok bronsbeelden van Dr G. Wacha 
ontbreekt een afbeelding van een buste van de 
hollandse arts van Swieten niet, die als lijfarts van 
Maria Theresia beroemd geworden is. Een andere 
kloosterapotheek wordt behandeld in het opstel van 
Mr O. Novotny en men moet wel zeggen : gelukkig 
moge zijn het land, dat zoveel kunstschatten bergt. 

Dr P. H. BRANS. 

PERSONALIA 

Als erkenning voor zijn verdiensten op het inter
nationaal terrein van de geschiedenis der pharmacie 
werd P. H. Brans, President van de Kring voor de 
Geschiedenis der Pharmacie (Cercle Benelux d'His
toire de la Pharmacie) te Rotterdam benoemd tot 
corresponderend lid door de Société d'Histoire de la 
Pharmacie, tot erelid door de Sociedad Espagnola 
de Historia de la Farmacia en tot erelid-redacteur 
van de Avance de la Biologia Moderna. 

VARIA 

Enige historische gegevens op her gebied 
van de Organische Scheikunde (eerste 
mededeling) 

C a t t e 1 a i n E. — Ann. Phaim. Franc., XII, 
1954, 392-394. 

I. De benamingen ortho, meta, para. 
Deze voorvoegsels werden voorgesteld door Wi l 

h e l m K ö r n e r (Kassei, 1839 — Milaan, 1925) ; 
hij was achtereenvolgens leerling van K e k u 1 é 
in Gent, van W u r t z in Parijs, van O d 1 i n g 
in Londen en van C a n n i z z a r o in Palermo, 
waarna hij hoogleraar werd in de organische schei
kunde aan de landbouwhogeschool te Milaan. De 
betreffende publicatie verscheen in 1867 : 

« Faits pour servir à la détermination du lieu chi
mique dans la série aromatique » (Bull, de l'Aca
démie royale des Sciences de Belgique). Enige jaren 
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