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Deze monografie, geschreven door een farmaceut met duidelijke historische 
belangstelling en kennis, belicht de handel en het transport van geneesmiddelen 
tussen Nederland en de handelsposten van de West-Indische Compagnie. 
Als zodanig biedt dit boek een overzicht over de talrijke aspecten van de farma
cotherapie in die tijd, met inbegrip van de gangbare geneesmiddelen en van de 
belangrijkste ziekten die toen te behandelen waren. 
De karakterisering 'farmaco-sociaal' is voor het besproken onderwerp zeker op 
zijn plaats. 
Al met al gaat het om een lezenswaardige en onderhoudende monografie, die 
farmaceutisch-historisch gezien goed onderbouwd is. 
Als onderhoudende historisch-farmaceutische literatuur is deze monografie zon
der meer aanbevolen voor degenen die zich voor deze problematiek interesse
ren. 
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In het voorwoord geven de auteurs op dat deze nieuwe «Leitfaden» bedoeld is als 
opvolger van het in 1951 bij Govi Verlag verschenen boek van Danner. Het was 
niet de opzet de lezer met details te belasten, maar een leesbaar overzicht te 
geven van de belangrijkste gegevens uit de geschiedenis van de farmacie, waarbij 
gesteund werd op langdurige didactische ervaringen opgedaan aan de universi
teiten van Frankfurt en Düsseldorf. Achterin het boek worden een aantal litera
tuurverwijzingen gegeven. De auteurs zijn in hun opzet goed geslaagd. 
Zo wordt vanaf de Oudheid de ontwikkeling van de farmaciehistorie op de voet 
gevolgd ; de geneeskunde bij Grieken en Romeinen, de erfenis van de antieken, 
de groei van de botanische kennis tot de farmaceutische botanie, van alchemie 
tot moderne synthese, van natuurproduct tot werkzame bestanddelen. De behan
deling van de stof gaat niet diep. Namen als Lemery, Boerhaave en Van Leeu-° 
wenhoek zal men tevergeefs zoeken. Er wordt wel aandacht besteed aan china-
best, maar geen woord aan ipecacuanha en Piso. Alles bijeen toch een duidelijk 
overzicht, gemakkelijk leesbaar met een prettig zetsel en goede illustraties. Het 
boek kan niet alleen studenten, maar ook ieder die zich wil oriënteren over de 
geschiedenis van de farmacie, goede diensten bewijzen. Aanbevolen. 
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