
maar er is geen enkele boom oud genoeg om uit de 
eerste periode van de Nederlandse vestiging te da
teren. 

Een interessant boek voor de geschiedenis der 
horti, maar evenzeer van belang voor de historie 
van de geneesmiddelenvoorziening van de Oost 
Indische Compagnie. Dr. D.A.W.K. 

VARIA 
De oudste Apotheek van België ? 

Een goed jaar geleden vierde het Limburgse 
Maaseik een eigenaardig feest : het 50;jarig be
roepsjubileum van Apoth. V a n V e n c k e n 
r a y . Deze gebeurtenis ging in pharmaceutische 
middens bijna onopgemerkt voorbij en dit was dub
bel jammer. Een 50-jarig beroepsjubileum is geen 
alledaagse gebeurtenis, maar bovendien woont deze 
collega in de oudste apotheek van België. 

Wij vonden in « Het Belang van Limburg » 
(20 Sept. 1951) over deze apotheek volgende bijzon
derheden, die wel dienen beter bekend te zijn 
onder collega's : 
. « Op de ruime Grote Markt kijken de gebroeders 

Van Eyck in de richting van een rij hoge statige 
huizen. Hieronder herkent men gemakkelijk de oude 
apotheek aan het uitgangbord: een groot herten-
gewei. Dit huis heeft een lange en roemrijke ge
schiedenis gekend. 

Boven de ingangsdeur, aan de binnenzijde, staan 
de namen geschilderd van alle voorgangers-apo
thekers, een lijstje dat teruggaat tot in het begin 
der J7e eeuw. 

De oudste bewoner heette J. Engelbert Lgngbeen, 
die het huis bewoonde van 1704 tot in 1745, opge
volgd door zijn zoon J. P. Philip Langbeen van 1745 
tot 1777. Hierna volgt Thomas Botti van 1777 tot 
1823. Hendrik Dresen van 1823 tot 1862. D.an komt 
de vader van de huidige bewoner Mr. Adam Van 
Venckenray, van 1868 tot in 1911. Zijn zoon Guil
laume Van Venckenray volgde hem op van in 1911 
tot op heden, dus 40 jaren lang als eigenaar, met 
daarbij nog 10 jaren bij zijn vader en voorganger. 

Die apotheek is zowat een museum geworden van 
allerlei oudheden. Men staat verbaasd over het 
groot aantal antiek Wauw Delfts poicelein uit de 
17e eeuw waarvan slechts een pot gedateerd werd 
nml. uit 1680. Twee rijen tinnen potten en kannen 
hebben een rijk verleden gekend. Deze zalf- en 
oliepotjes hebben namelijk elk voor twee verschil
lende doeleinden gediend, wdnt de naam van de 
respectievelijke inhoudsproducten staat er in mooie 
letters op gegraveerd. 

Orri nog maar bij de voorwerpen te blijven noe
men we nog een massieve, bronzen mortier van 
bijna een meter hoogte én met een koperen deksel. 
Een suikermortier uit 1634 met een stenen stamper,, 
die onlangs uit de Maas opgevist werd. 

Een ander soort eigenaardigheden zijn de oude 
registers en documenten met betrekking tot de vorige 
apotheken en hun eigenaars. Er is een register voor 
de verkoop van vergiften, uit 1812, door Tomas Botti 
aangelegd op last van het gemeentebestuur, dit 

register bevat de naam van het vergift, de hoeveel
heid, het doel en de handtekening van de cliënt. 
Hiernaast nog een repectenboek uit 1718, de eigen
domsacte van 1777, enz! ». 

Apoth. V a n V e n c k e n r a y moet in dit 
stemmig milieu wel een sympathieke cliënteel heb
ben, want er werd verleden jaar een feestcomiteit 
gesticht, dat hem op 23 Sept. 1951 een « Hulde-
Album G. V a n V e n c k e n r a y » aanbood 
met artikels van de hand van Dr. H e n d r i c k x. 
Dr. R e n s o n , S a n g e r s enz. , 

Het feestprogramma zag er als volgt uit : 
9.30 u. — Afhailing van de jubilaris door afge

vaardigden van het plaatselijk comité en het apo-
thekersgild, voorafgegaan door de Maaseiker Har
monie Concordia. 

10 u. — Plechtige dankmis in de hoofdkerk, ge
zongen door het Maaseiker a Capella-koor. Kansel
rede door Dr. E. H. S a n g e r s, kruisheer. 

11 u. — Academische zitting in de beurs. Gele
genheidstoespraken door de comité's en andere in
stanties. 

12 u. — Receptie van jubilaris en afvaardigingen 
en toespraak door de heer H. V a n d e r D o n c k , 
burgemeester der stad. 

13 u. — Banket in hotel Van Eyck. 
17 u. — Serenade door de Kon. Harmonie Con

cordia. Aanbieden van het Hulde-Album G. Van 
Venckenray » aan de jubilaris. — Van 17 tot 20 u. 
kreeg ieder gelegenheid zijn handteken in het Gul-
denboek te zetten als blijk van genegenheid voor 
de jubilaris. 
• 18 u. — Concert voor het huis van de jubilaris 
door de bekende Koninklijke Harmonie van Thorn. 
Duur 2 uur. 

20.30 u. — Volksfeest op de Grote Markt gevolgd 
door vuurwerk. 

Ook dit is geschiedenis en o.i. wel het vermelden 
waard. 

Of deze apotheek nu de « oudste van België » 
is, zoals « Het Belang van Limburg » als titel opgaf, 
is,sterk te betwijfelen. Wij kennen in ieder geval 
de Apotheek « In den Cleynen Thems » der familie 
De Wolf te Brugge, waar de collega's zich sedert 
1692 hebben opgevolgd en wel aldus : 

Lenaert De Witte vanaf 1692 
Balthazar De Witte 1727 
Aybert De Witte 1743 
Karel Rocheran 1752 
Philips Brand 1772 
Jan De Vos 1775 

• Dominicus De Vos 1793 
Wwe Dom. De Vos & 
lac. Em. Van den Steen . 1820 
Lodewijk Buylaert 1829 
Lodewijk De Wolf 1833 
Emiel De Boey (provisor) 1868 
Adolf De Wolf - 1868 
Karel De Wolf 1909 
Jules De Wolf 1949. 
Dit dus voor de privaat-apotheken, terwijl onder 

de openbare instellingen apotheken als die van 
St. Jan's Hospitaal te Brugge waarschijnlijk ouder 
zijn. . p. V. 
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