
OVERLIJDENS 

Op 25 december 2001 overleed DIRK ARNOLD WITTOP KONING, 
medestichter van de Kring. Hij heeft de leeftijd van 90 jaar bereikt. De naam 
Wittop Koning zal voor altijd verbonden blijven met de farmaciegeschiedenis. 
Hij genoot - ook internationaal - een grote bekendheid en heeft zich tot op 
hoge leeftijd actief met dit vakgebied beziggehouden. De erkenning van zijn 
grote verdiensten resulteerde in het erelidmaatschap van een tiental buiten
landse verenigingen en het toekennen van een groot aantal onderscheidingen. 
Ter gelegenheid van de inaugurale les van dr. D.A. Wittop Koning aan de Sar
ton-leerstoel 1993-1994 Rijksuniversiteit Gent, werd door zijn leeftijdsgenoot 
en collega-stichter van de Kring dr. J.L. Vandewiele, een Laudatio uitgesproken, 
die de beste curriculum vitae is van ons overleden lid. 

Dirk Arnold Wittop Koning is de onbetwiste nestor van de farmaciehisto-
rici in Nederland. Hij mag ook terugblikken op een onafgebroken bedrijvigheid 
op het gebied van de studie van de geschiedenis van de farmacie en dit geduren
de 45 jaar. Reeds gedurende zijn studententijd heeft hij een 8-tal artikel gepubli
ceerd over deze discipline en in 1942 verdedigde hij aan de Universiteit van 
Amsterdam zijn doctorale thesis: De handel in geneesmiddelen te Amsterdam tot 
omstreeks 1637. Zijn promotor was prof. P. van der Wielen, die de geschiedenis 
van de farmacie zeer genegen was en bij Wittop Koning het heilig vuur voor 
deze discipline van de farmaceutische wetenschappen wist aan te wakkeren. 

Na zijn apothekersexamen in 1940 was Wittop Koning als officina-apo-
theker gevestigd te Amsterdam. Zijn volle aandacht moest hij aan het beheer van 
zijn apotheek besteden en de oorlogsomstandigheden waren niet de geschikste 
tijd om te publiceren. De Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Phar
macie bestond in 1942 honderd jaar, maar eerst na de oorlog kon het eeuwfeest 
worden herdacht. In september 1945 werd Wittop Koning door het hoofdbestuur 
van de Maatschappij verzocht de geschiedenis van de Maatschappij (1842-1942) 
te boek te stellen. Dit getuigt voor het krediet dat Wittop Koning toen reeds als 
jonge apotheker-historicus genoot. Van dan af zal de interesse voor de geschie
denis van de farmacie en zijn schrijversdrang hem niet meer loslaten. 

Hij werd in 1949 benoemd tot privaat-docent in de geschiedenis van de 
farmacie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de opening van zijn colleges 
hield hij een inaugurale les over Verschuivingen in het apothekersvak in de loop 
der eeuwen, een les die heden ten dage nog met veel nut kan nagelezen worden. 

In die tijd was er in Nederland nog een apotheker, die een drang tot de 
verbreiding van de historische kennis van de farmacie voelde nl. dr. P. H. Brans 
uit Rotterdam. Deze deed een oproep om een Kring voor de geschiedenis van de 
farmacie op te richten en dat in Beneluxverband. Brans en Wittop Koning waren 
mannen die elkaar aanvulden. Brans was un homme du monde, een man die 
contacten wist te leggen, een stichter. Wittop Koning was de man die inhoud 
wist te geven aan een stichting, aan een tijdschrift, de man van de wetenschap, 
de vorser, de auteur. Wittop Koning nam het op zich een Bulletin uit te geven 
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samen met apr. P. Van de Vyvere (Brugge), in 1993 gaf hij zijn ontslag na 43 jaar 
redacteur te zijn geweest. 

Brans en Wittop Koning namen ook contact op met prof. dr. George 
Urdang (1884-1960), een uit Duitsland uitgeweken apotheker, die in de U.S.A. 
president werd van het Institute for the History of Pharmacy in Madison/Wiscon-
sin. Uit deze bespreking ontstond de Union mondiale des Sociétés d'histoire phar
maceutique, waaruit nadien met prof. G. E. Dann uit Kiel de prestigieuze Acadé
mie Internationale d'Histoire de la Pharmacie is ontsproten. Wittop Koning werd 
vanzelfsprekend een der stichtende leden. Enkele vrienden en leerlingen van 
Urdang stichtten bij deze gelegenheid de George Urdang Medal, om van tijd tot 
tijd een van de meest eminente farmaciehistorici, waar ook ter wereld, te eren. 
Na prof. Hàflinger (Zwitserland), dr. Guitard (Frankrijk) en prof. Folch Andreu 
(Spanje) werd in 1957 voor de 4de maal de Urdang Medaille toegekend, ditmaal 
aan de betrekkelijk jonge apotheker dr. Wittop Koning, die verkozen werd vóór 
vele oudere eminente farmacie-historici als dr. Bouvet, prof. Zekert, generaal 
Roland Guerero, prof. Dann e.a. Dit wijst op het uitzonderlijke prestige dat Wit
top Koning toen reeds genoot. 

Hij had ook niet stil gezeten: hij gaf de Nederlandse Apothekerkalender 
uit, waaruit hij dan naderhand een boek samenstelde onder de titel De Pharma
cie en de Kunst, waarvan intussen Deel VI is verschenen. In binnen- en buiten
land gaf hij jaarlijks verscheidene lezingen en verschenen van zijn hand talrijke 
bijdragen. Met K.M.C. Zevenboom publiceerde hij Nederlandse Gewichten in 
1953, in hetzelfde jaar Nederlandse Vijzels, waarvan hij in 1989 een herbewerkte 
uitgave verzorgde. In 1954 verscheen zijn boek Delftse Apothekerspotten, een 
standaardwerk dat hij nu in 1991 aangevuld heeft heruitgegeven onder de meer
omvattende titel Nederlandse Apothekerspotten. 

Met apr. E. Segers (Brussel) gaf hij De Oude Apotheek in de Benelux 
(1958) uit, waarin tal van nog bestaande oude apotheken in de Beneluxlanden 
worden beschreven en afgebeeld. In de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der wetenschap
pen, hield hij een lezing over De apotheek in de middeleeuwen (i960). Hij publi
ceerde in de reeks Monographien zur pharmazeutischen Kulturgeschichte, in 
1972 Pharmazeutische Münzen und Medaillen en in 1975 Bronzemörser. Samen 
met prof. dr. W.-H. Hein publiceerde hij in dezelfde reeks nog: Deutsche Apothe
ken Fayencen (1977), Die Apotheke in der Buchmalerei (1981) en Pbarmazie und 
Graphik (199D- In 1976 publiceerde Wittop Koning zijn boek: De farmacie in 
tekening en prent en in 1979 Geneeskunde en Farmacie in de Nederlandse politie
ke prent. 

In 1986 zag dan zijn rijkgeïllustreerd monumentale werk Compendium 
voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Nederland het licht. Dit magistraal 
werk, dat een heruitgave moest zijn van Stoeder's Geschiedenis van de Pharma
cie van Nederland is in feite aangevuld met een bijna halve eeuw persoonlijk 
werk en studie over het onderwerp. Het is geen verhaal geworden maar een 
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werkdocument, een verzameling van gegevens, die een leidraad zal blijven voor 
al wie over de studie van de farmacie in Nederland verder wil werken. 

Ondertussen heeft Wittop Koning een 250-tal tijdschriftartikels geschre
ven, een hele reeks boekbesprekingen en inleidingen bij de uitgifte van facsimi
le-uitgaven. Op talrijke bijeenkomsten in Benelux en in het buitenland heeft hij 
lezingen gehouden in verscheidene talen. 

Het kon niet anders of er werd op hem een beroep gedaan om allerlei 
functies te bekleden: zo was hij van 1952 tot i960 penningmeester en van 1975 
tot 1983 president van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie, 
thans erevoorzitter; van 1975 tot 1979 was hij voorzitter van de Union Mondiale 
d'Histoire de la Pharmacie; hij was secretaris en voorzitter van het Genootschap 
voor de Geschiedenis van de geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en 
techniek (GeWiNa), vice-president van de Internationale Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie en bestuurslid of lid van tal van andere verenigingen. 
Hij was curator van het Medisch-Pharmaceutisch Museum te Amsterdam, van het 
Veluw Museum te Harderwijk, van de Kruidentuin van het Nederlands Open
luchtsmuseum te Arnhem, enz. te veel om op te noemen. 

Aan dr. Wittop Koning werden zowat alle bestaande onderscheidingen 
op farmaco-historisch gebied toegekend o.a. zoals gezegd de prestigieuze Urd-
ang-medal U.S.A., de Schelenz-Plakette (Duitsland), de Ferchl-medaille en de 
Winkler-Plakette (Oostenrijk), de Lauri del Palatino en de Conci-medaille (Italië) 
e.a.m. Hem werden van een tiental buitenlandse verenigingen het corresponde
rend- of het erelidmaatschap aangeboden, o.m. door Zuid-GeWiNa in 1961. 

Wat de mens nog het meest siert is zijn bereidheid tot helpen. Zo 
iemand een beroep doet op zijn fotografisch geheugen of zijn uitgebreide docu
mentatie, laat hij zijn eigen werk staan en stelt zich ten dienste om de nodige 
opzoekingen te doen en verdere documentatie aan te wijzen. De auteurs die hem 
dan ook in hun publicaties bedanken zijn zeer talrijk en de keren dat hij geci
teerd wordt zijn ontelbaar. Het leven van dr. Wittop Koning is een toonbeeld van 
werkkracht en enthousiasme, van taaie wilskracht, volharding en idealisme en 
gerust mag hij zoals Horatius van zichzelf getuigen: Exigi monumentum aere 
perennius et non omnis moriar. Ik heb voor mezelf een gedenkteken opgericht 
duurzamer dan brons. Ik zal nooit geheel sterven. 

De Kring condoleert hierbij de getroffen familie. 
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