
IN MEMORIAM DR D.A. WITTOP KONING 

Op 25 december 2001 overleed Dirk Arnold Wittop Koning. Hij heeft de leeftijd van 90 jaar bereikt, 
en daarmee was een van zijn vaak geuite hartenwensen vervuld, Een andere wens, het meemaken van 
de millenniumwisseling, was al eerder in vervulling gegaan. 

De naam van Wittop Koning zal voor altijd verbonden blijven met de farmaciegeschiedenis. Hij 
genoot - ook internationaal - grote bekendheid en heeft zich tot op hoge leeftijd actief met dit vak
gebied bezig gehouden. De erkenning van zijn grote verdiensten resulteerde in het erelidmaatschap 
van een tiental buitenlandse verenigingen en het toekennen van een groot aantal onderscheidingen, 
waaronder de Urdang-medaiUe van The American Institute for the History of Pharmacy, de zilveren 
erepenning van de KNMP en de penning van verdiensten van de Commissie voor de Geschiedenis 
van de Farmacie. Wittop Koning had belangstelling voor alle facetten van de farmaciegeschiedenis, 
maar zijn specifieke deskundigheid lag ongetwijfeld op kunsthistorisch terrein. Van zijn ongelofelijke 
kennis van apothekerspotten en vijzels is door velen dankbaar gebruik gemaakt, en zijn boeken over 
Nederlandse vijzels, apothekerspotten en gewichten zijn nog altijd veelgebruikte standaardwerken. 
Wittop Koning was een uiterst behulpzaam mens, en hij had de hoffelijke gewoonte altijd per 
omgaande brieven te beantwoorden. In 1957 werd hij secretaris van GeWiNa, en van 1960-1965 was 
hij voorzitter. Tiidens zijn voorzitterschap werd in 1963 het 50-jarig bestaan van het Genootschap 
luisterrijk gevierd. 

Daarnaast is Wittop Koning ook een hele actieve officine apotheker geweest, en hij heeft ook in de 
praktijk van het apothekersberoep en de opleiding van apothekers-assistenten zijn sporen verdiend. 
Na de studie farmacie te Amsterdam deed hij op 28 mei 1940 apothekersexamen. Op 1 februari 1941 
begon hij als zelfstandig apotheker in een apotheek aan de Overtoom te Amsterdam, op het moment 
van overname beslist geen bloeiend bedrijf. Door de grote inspanningen van Wittop Koning, met 
name op het gebied van dienstverlening in deze moeilijke tijden, ging het in zakelijk opzicht al snel 
zoveel beter, dat nog tijdens de oorlogsjaren het interieur van de apotheek kon worden vernieuwd. 
De inkomsten uit de apotheek waren echter niet voldoende om er een gezin van te kunnen onder
houden, Daarom begon Wittop Koning met een particuliere opleiding van apothekersassistenten. Pas 
in 1970 werd deze opleiding gestaakt. De opleiding heeft altijd Wittop Konings w^arme belangstelling 
gehad, hij was vele jaren lid van de examencommissie en werd in 1976 voorzitter van de Groep van 
Besturen en f^irecties van de opleidingen voor apothekersassistent. 

In 1942 promoveerde Wittop Koning op het proefschrift De handel in geneesmiddelen te Amsterdam 
tot omstreeks 163/. In 1949 werd hij toegelaten als privaatdocent in de geschiedenis van de farmacie 
aan de Universiteit van Amsterdam, een functie die hij tot 1975 heeft bekleed. In 1973 kwam er een 
einde aan de beroepsuitoefening als apotheker toen de apotheek aan de Overtoom werd overgedra
gen aan zijn oudste zoon. Vanaf dat ogenblik heeft Wittop Koning zich nog intensiever met de farma
ciegeschiedenis bezig kunnen houden. 

Farmacie en farmaciehistorie vormden op den duur zo'n belangrijk onderdeel van zijn leven dat 
alles daarmee te maken leek te hebben. Zo wist hij alles van carillons ('want een klok is toch gewoon 
een omgekeerde vijzel') en een van zijn lievelingsgerechten was gebakken lever met salie {'dat vind ik 
zo'n mooie farmaceutische combinatie'). De laatste levensjaren zijn niet de makkelijkste voor hem 
geweest. Na het overlijden van zijn vrouw in 1995 en de verhuizing naar Harderwijk werd het stiller 
om hem heen, en een toenemende doofheid belemmerde hem sterk in het contact. Toch was hij nog 
aanwezig op de farmaceutisch-historische dag in september jl. en heeft daar zo te zien nog heel erg 
genoten van de huldeblijken ter gelegenheid van zijn 90-ste verjaardag. Voor ons blijft de herinnering 
aan een bijzonder mens, aan een enthousiast en bevlogen farmaciehistoricus, altijd bereid om ande
ren van zijn kennis te laten profiteren. Moge hij rusten in vrede. 

Annette Bierman 
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