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Uw e-mail adres ! ! 

Onlangs werd door ons bestuurslid Evelien Vanden Berghe de eerste digitale 

Nieuwbrief verzonden naar de leden die ons reeds hun e-mail adres 

meedeelden. 

Om alle leden die over een e-mail adres beschikken vlot te kunnen informeren, 

doet het bestuur hierbij een dringende omroep om uw e-mail adres op te geven 

aan Peter van den Hooft: p.c.vandenhooff@uu.nl 

Een elektronisch bericht aan onze leden spaart papier, spaart op 

verzendingskosten en spaart in tijd. 

Informatie gevraagd over A.M.van Prooijen 

Apotheker Stefaan Debruyne zoekt verder informatie over Antonius Maria van 

Prooijen (Den Helder 1907-Wenum-Wiesel 1990). 

Inlichtingen met betrekking tot artikels van en over deze apotheker, studies en 

andere gegevens zijn welkom bij stef.debruyne@wb.org of 0032 495 167 324. 

Ter verduidelijking volgen hierna nog enkele referenties over A.M. van Prooien 
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Antonius <Anton) Maria van prooijen werd op 30 juni 1907 geboren in Den 
Helder. Gestorven 23 maart 1990 en begraven te Wenum-Wiesel. Hij heeft gewoond in 
Apeldoorn, Vught, 's Hertogenbosch, Enschede, Wateringen en ................... . 

De naam ya~Prooäen schrijft of wordt gedrukt in het Pharmaceutisch tijdschrrrt2 
vanaf Aräkel Amica, als prooijen, tot en met artikel Spartium ~ en daarvoor 
Prooven. Als het van Prooiien of van ProoHen <van erooven - van Prooyen) is 
kan ik niet uitmaken, maar op zijn graf staat wel degelijk PRQOIJEN. De naam is 
zeker In 2 woorden geschreven. 
Zijn publicaties die we kennen zijn: 

1. A. M, yan PROODEN 
Schetsen uit de Geschiedenis der Drogerijen 

[1] 
80 p.p" jaar: 1933 met voorwoord van prof. dr. N. Schoorl [ll, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht (Uitgave van A.M. yan Prooijen te Wateringen). Uitgever: 
Enschede Bronsema (Bronsema's Drukkerij, Enschede) 
Dit aller-onderhoudendst boekje begint met een inleiding over het dWeist~- en 
apothekersbedrijf in den loop der eeuwen en dan volgen een kleine erti artikelen 
over een aantal drogerijen. 

2. A, M. van PRQOIJEN 
Pharmacohistorische studiën 

Uitgegeven en gedrukt in het Pharmaceutisch tijdschrift' 

apr Paul 'lande Ywere[
2

Jr2J uit Brugge, Redactie in 1939, Pharmaceutisch tijdschrift 

vanaf artikel 00, Absinthalsem tot artikel ~ @) Spartium - Brem'. 

Absintalsem verscheen in: Pharmaceutisch Tijdschrift 1937 - 1sOO jaargang blz 2 - 6 en 
Spartium - Brem in Farmaceutisch Tijdschrift > 1973 - saste jaargang. Alle artikelen 
verschenen tussentijds en zijn grotendeels niet meer verkrijgbaar of alleen in oude 
archieven of bibliotheken (APB: Brussel - KAVA: Antwerpen - Museum: Urk - KNMP: 's 
Gravenhage) . , 

[3][3] 

vraag: ls er iemand die daarover bezig is of meer weet en/of alle artikelen op papier bezit 
( of digitaal)? Is er iemand bezig met bestuderen ervan, lezen, digitaliseren (Word), of ...... . 
? 

[1] SchoorlProf. dr. Nicolclils (laandijk, 19 augustus 1872- Vreelandr4juni 1942) 
Vanaf 1923 Gewoónhoo!;ilèraar DErartseµijberèidkunde, de toxicologie, de analytische chemie! de ~, de 
leveösmli:ii:lelenleer. 

[2JVyvere Paul Vande (1897 - 1973). Brugs apotheker en plantkundige. 'Van Kruidenier tot 
Apotheker -Overzicht van de Gesdliedenis der Brugse apothekers. 

[:3] 
Pha~utisch tijdschrift: 4(1926J-12{1934); 11(1939} 19(1941) 

Marmac:eµtisdttljclsdllift ~oor Vlaanderen: 2.0(1942}·21(194l) (1942-1944) 

PharmaceutiSch tijdscMft voor België: 23(1946)-4 7( 1970) ( 1946-1973). 
Farmaêeutisdt tijdsèhrtft: voor België: 48(1971 }{1999) 
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