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Vorig jaar vierden zowel de artsen als de daarvoor in Brussel waren gaan wonen omdat
/ apothekers in de Goudse Streek een jubileum, het leven daar toen veel goedkoper was dan

de artsen een eeuwfeest in de zomer, de in Nederland en hun kapitaal dientengevolge
apothekers kort voor de jaarwisseling de kon groeien.

/ herdenking van het 75-jarig  bestaan van het
Departement Gouda van de Koninklijke Het voor die tijd hoogst moderne ziekenhuis
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der werd in 1911 in gebruik genomen. Het was

! Pharmacie (K.N.M.P.). Beide groepen lieten toen alleen bereikbaar via de Krugerlaan; de
bij die gelegenheid een uitstekend verzorgd Van Itersonlaan werd pas in 1924 aangelegd.

I
boekwerk het licht zien. In opzet en Dat Willem Kromhout als architect werd
uitvoering vertonen beide uitgaven evenwel aangezocht had mogelijk iets te maken met
een duidelijk verschil. In het artsenboek zijn Goudse familierelaties; ook bezocht hij in

1 vormde de geschiedenis van hun organisatie Gouda de lagere school van Huber aan de
(de afdeling van de K.N.M.G.) de hoofd- Groeneweg.
schotel, in dat van de apothekers die van hun Verreweg het grootste deel van het ca. 60

I apotheken. Een voor de hand liggend verschil bladzijden tellende boekje is gevuld met, vaak
in benadering. historisch getinte beschrijvingen  van alle

Dat bracht wel met zich mee dat in de apotheken in het departement: in Bodegraven
/ uitgave van de apothekers de geschiedenis van (sinds 1840),  Boskoop (1956),  Gouda (1785),

het departement en van de farmacie in de Nieuwerkerk aan den IJssel (1973),  Oudewater
Goudse regio na 1865 beperkt werd (18 13),  Reeuwij  k (1975),  Schoonhoven
gehouden. (Die vóór dat jaar werd door de (onbekend, maar 19e eeuw), Waddinxveen
apotheker E. Grendel in 1957 beschreven in (1969) en Woerden (1837).
zijn lijvig proefschrift). Van elke apotheek is er een afbeelding van

Het in een aantrekkelijk bandje gestoken het gebouw, meestal met daarvoor de
boek van de apothekers opent met een Woord apotheker(s), en van het tegenwoordige
vooraf van voorzitter drs. F. Grendel (de personeel. Sommige foto’s zijn bepaald te
zesde apotheker met die naam sinds 1785), klein afgedrukt, wat de herkenbaarheid van de
gevolgd door een inleiding van prof. dr. H.A. afgebeelde personen niet heeft bevorderd.
Bosman-Jelgersma, waarin zij het een en Het boekje wordt afgesloten met
ander vertelt over de heroprichting van het afbeeldingen van onder meer vroeger
departement in 1913. (Een in 1846 opgericht gebruikte etiketten, ook historisch een
departement is na korte tijd geruisloos interessante documentatie.
verdwenen.) De eindredactrice drs. M.A,W.

I Algera-van der Schaaf verzorgde een bijdrage Tengevolge van de beperkte opzet waarvoor
over een apotheker die voor onze stad heel werd gekozen, komen moeilijkheden waarmee
veel heeft betekend, A.A.G  van Iterson, een de Goudse apothekers in de laatste driekwart
der oprichters van de Goudse kaarsenfabriek. eeuw hadden te kampen niet uit de doeken.
Zijn naam is tot voor kort bewaard gebleven -Zoals  die met de Ziekenfondsen, waaronder
in het Van Itersonziekenhuis en leeft nog de Goudsche Vereeniging voor genees-, heel-
voort in een straatnaam. en verloskundige hulp, die een tijdlang aan de

Het ziekenhuis kon in 1910 worden * Westhaven een eigen apotheek had, en die
opgericht doordat de beide dochters van Van met de apotheekhoudende huisartsen in de
Iterson hun gehele vermogen nalieten aan de dorpen. Zo was er ongeveer dertig jaar
gemeente Gouda, met de bedoeling dat geleden in het dorp Bodegraven al een tweede
daarvan een nieuw ziekenhuis zou worden apotheek. Die was gevestigd in een pand aan
gebouwd. Het tekent de tijd dat de zusters de Overtocht, dus in het gedeelte van het
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graven dat toen nog tot de 1dorp Bode-
gemeente Zwammerdam behoorde. 7 . >

De apotheek was wel volledig toegerust, maar
was nooit voor het publiek opengesteld. Zij
was opgericht met medewerking van het

Tijdens de geanimeerd verlopen jaarverga-

departement Gouda om te voorkomen dat de
dering  van Oudheidkundige Kring ‘Die

huisarts die daar toentertijd woonde (en zelf
Goude’ werd het 750-ste  lid feestelijk

niet meer apotheekhoudend was) bij het
aangekondigd. Dat ia dr. J. Koch,  die van het

overdoen van ziin praktiik een opvolger zou
Goudse historisch genootschap een kado

1
tw4xr;~n

krijgen die wel zelf voor de geneesmiddelen
‘n;e Goude’-voorzitter ing. A.J.M.

vanzijn  patiënten wilde zorgen. Toen het
~fi~:~~~  Lpy*L’vu-UL  *AA-* noreerde in zijn toespraak de

Zwammerdamse deel van het dorp
snelle groei - en signaleerde een duidelijk

Bodegraven bij een latere grenswijziging ook
gestegen belangstelling bij de Gouwenaars
voor hun historische stadsschoon. Sedert ‘Die

tot de gemeente Bodegraven ging behoren,
was die apothetheek al weer opgeheven.

Tenslotte enige aanvullingen en enkele
kleine verbeteringen. Bij de vijzel afgebeeld
op blz,  3 en gebruikt als vignet op het
titelblad, ontbreekt elke toelichting. Evenals
de pot (met menu-opschrift) van blz. 55 werd
hij in 1963 gemaakt ter gelegenheid van het
gouden jubileum van het Goudse departe-
ment. Er werd slechts een klein aantal
exemplaren van gegoten, alleen voor de
leden, en de gietvorm is daarna vernietigd.
Het is een echt pronkstuk, ontworpen door
Henri Etienne op initiatief van apotheker drs.
P. Weijer. Het randschrift vermeldt:
LABORAVI MULTO CUM GAUDIO-
GOUDA MCMXIII - MCMLXIII; om de
voet leest men: MISCE: FIAT
PROSPERITAS NOBIS ET ETIENNE QUI

Goude’ een eigen pandje aan de Dubbele
Buurt betrok, is het ledental per jaar met 100
gestegen.

Romaanse en gotische kunst in Frankrijk
was het onderwerp van de lezing met dia’s,
die op 16 januari j.l. werd gehouden door de,
heer Cor van Vliet uit Dordrecht. Dat deze
materie vele leden en (nog) niet-leden
aansprak, bewees de goedgevulde zaal van
“Het Brandpunt”. Voor de pauze werd in een

ME FECIT. Vrij vertaald respectievelijk: “Ik
heb met veel plezier gewerkt” en “Menge
hiermee voorspoed voor ons en Etienne die
mij heeft gemaakt”. De beeldhouwer
Hendricus Johannes Etienne (Delft, 18 juni
1895 - ‘s-Gravenhage, 6 november 1968) was
een veelzijdig kunstenaar, o.m. als docent
verbonden aan de Technische Hogeschool in

“Romaanse verkenning” getoond welke \
verschillen er waren in de bouwstijlen en
andere kunstvormen uit deze periode in
Bourgondië, Auvergne, Normandië en de
Provence.  Ook werd aandacht geschonken aan
twee belangrijke kloosters. die van Citeaux en
Cluny, en de ir
uitgegaan op dl

Delft.
In enkele namen‘is een fout geslopen:

Gezelschap (p.4)  moet zijn Genootschap;
Koolen (p.8)  moet zijn Koole; Smitt (p.19)
moet zijn Smit; mevr.Scheygrond-Ditmars
(p.26) moet zijn W.A.A. Scheygrond-
Ditmarsch; Frederikze (p.26) moet zijn
Fredrikze; Latenstein (p.34) moet zijn
A. Latenstein; L.G. Grooters 193%?  ($40)
moet zijn mej. L.G. Grooters 1935 en 1936;
W. Kraal? ($40)  moet zijn M. Kraal 1937 en

Romaanse mili
Na de pauze werd de aandacht ,gerïcht  op

de gotiek, voornamelijkdie uit de bakermat
van deze bouwstijl, het Ile de France.  Diverse
facetten van de gotiek kwamen hierbij aan de
orde, zoals glasschilderkunst en beeldhouw-
kunst; de verschillen per kathedraal werden in
onderlinge vergelijking getoond. Veel
aandacht werd hierbij besteed aan de \
symboliek van in de bouw toegepaste vormen.
De kathedralen van Amiëns, Chartres,  Reims

; trokken in een bonte stoet van1938.
I

en Beauvais
Het boekie levert een waardevolle bijdrage 0 heelden aar

tot de geschiedenis van de gezondheidszorg in
de Goudse streek. Het is in de boekhandel
verkrijgbaar.

- - ------ ____- I het oog voorbij.
De voortreffelijke keuze van de bij het

klankbeeld opgenomen muziek gaf aan de
presentatie een welluidende dimensie.

dr. A. Scheygrond H.v.D.-d.W.


