
BERNARDIN VAN BAUWEL (1813-1892) 
Antwerpse apotheker en auteur 

Alm. G. De Munck & LI. Vandewiele 

(1) De Ijzerbode, 20 (1990), p. 674. 

De geboorteakte van Bernardin 
Van Bauwel (1813). 

Onze aandacht werd op Bernardin Van Bauwel getrokken door een 
citaat van R. Blondeau in Wetenschap in de taal der Vlamingen nr. 28. Vanaf Jacob 
Van Maerlant tot de stichting van de Academiën (1). Blondeau wijst op diens 
publicatie : Geneeskundig Handboek voor Zeevarenden, of Beschryving en Behan
deling van in- en uitwendige ziekten aen boord der schepen. 

Dit was een aanleiding om het boek eens nader te bekijken en op zoek 
te gaan naar deze 19de-eeuwse apotheker-auteur, die helemaal uit de belangstel
lingssfeer is verdwenen. 

Bernardin Gummair Joseph Van 
Bauwel werd geboren te Lier op 20 mei 
1813 en is overleden te Antwerpen op 28 
januari 1892. 

Jt4tJ dn 

J/ 'S? /~ ' ^'i/SP•••' • 

•-iï^gggggz. 

. .A, >/T i / / / ' " -/2% \£.-y' 

f P /-:' ''•"'"' 

Z../OOCCC e. 

. . . -1 

J&uSi a,r?/-zu 

of uc -rtHot, 

' Jtcwtfy; 

" Cc.3 •/? UsTMfltoVtiU. . 

]e^naÂsJo?p>\ycwrwrn cur'JoJe/i^O: 

^/"^LAVI Q*/«>- ïtit/ë* es>t- 'e>'i^ZCM^À^^ 

O/n Je! 
«*4 

?irrw 'f' 'nteSatuÇA tyeç/Vm \Ç&_ 

De geboorteakte luidt als volgt : 

L'an mil huit cent treize et le vingt-un mai 
à dix heures du matin, pardevant nous 
François Charles vanden Brande, adjoint 
maire, délégué par monsieur le maire 
pour faire les fonctions d'officier public de 
l'état Civil de la ville de Lierre, arrondisse
ment de malines Departement des deux-
nèthes, est comparu PIERRE GUIMMAJR 
VAN BAUWEL, épicier, âgé de quarante 
cinq ans, né à Oeleghem, arrondissement 
d'anvers, domicilié à Lierre à la place, S°" 
3- N° 631 lequel nous a presenté un 
enfant du sexe masculin, né hier vingt du 
mois Courant à six heures du matin, de 
lui déclarant Et De MARLE ELIZABETH 
NAETS, son épouse, âgée de quarante ans, 
native de Poederlé arrondissement de 
turnhout et auquel enfant il nous a 
déclaré vouloir donner les prénoms de 
BERNARDLN GUIMMAIRfOSEPH. 
Les dites présentation et de(c)laration fai
tes en présence de corneille fean Sebrechts 
accoucheur, âgé de quarante neuf ans, 
domicilié à Lierre rue de Malines, et de 
Joseph Corneille Avontroodt, pharmacien, 
âgé de vingthuit ans, domicilié rue droite 
en cette ville. Le père de l'enfant et les 
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témoins ont signé avec nous le pre
sent acte de Naissance, après que lec
ture leur en a été faite, 
(getekend) •. P. Gomm. Van Bauwel, 
C.J. Sebrechts, J.C. Avontroodt, F.C. 
Vanden Brande, adj. 

B. Van Bauwel werd tot 
apotheker gediplomeerd door de 
Provinciale Geneeskundige Commis
sie van Antwerpen op 7 september 
1839, huwde op 19 februari 1852 
Jeanine Roele (overleden te Antwer
pen op 15 juni 1883). Uit dit huwe
lijk sproten twee kinderen, een zoon 
die diamantslijper werd en een dochter die religieuse werd. Leon Frédericq plan van het havenkwartier waar apo-
schreef een notitie over hem in de Biographie Nationale (2). thekerB. Van Bauwel gehuisvest was. 

Op het gezag van Dr. Tricot Royer van Antwerpen schreef Frédericq, 
dat Van Bauwel een der meest gewaardeerde apothekers van Antwerpen was "un 
des pharmaciens les plus estimés d'Anvers", hoofdapotheker van het Bureel van 
Weldadigheid (*) en lid van het redactiecomité van de Journal de Pharmacie 
d'Anvers. 
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1. GENEESKUNDIG HANDBOEK VOOR ZEEVARENDEN 
ANTWERPEN 1857 (3) 

Dit werkje, dat hij schreef "met behulp van eenen geneesheer", is van bijzon
der belang omdat hier in detail de ziekten besproken worden, waarmede op 
de schepen bemanning en passagiers in de 19de eeuw het meest te kampen 
hadden. Anderzijds wordt een deskundige beschrijving gegeven van een 
medicijnkist uit die tijd, voorzien van 2 laden, één voor de medicamenten en 
één voor de instrumenten. 

Dat het handboekje (13 x 18 cm, 122 pagina's) een bedekte reclame was voor 
de verkoop van zijn medicijnkisten, zoals op de eerste bladzijde te merken 
valt, nemen we er graag bij, te meer daar reclame voeren in die tijd tot de 
gewoonste gebruiken van de apothekers gerekend werd : «Het geneeskundig 
handboek en medicynkisten goed ingerigt en goed verzorgd zijn verkrygbaar 
by den schryver B. Van Bauwel, artsenykundige, Hoogstraat, N° 72, te Antwer
pen. " Zo kennen we meteen zijn adres aan het havenkwartier. (**) 

(2) Biographie Nationale. T IV, p. 15. 
(3) Stadsbibliotheek Antwerpen 

J 10684. 
(*) Het personeelsregister van het Ant

werps Bureel van Weldadigheid 
voor de periode 1874-1921 (OCMW 
Antwerpen - archief, BW 1020) 
maakt geen melding van B. Van 
Bauwel. Andere personeelsregisters 
ontbreken. Personeelsregisters van 
de Commissie van Burgerlijke God-
huizen vermelden evenmin B.V. 
Bauwel. 

C") Dit huis lag aan de St.-Jansvliet, een 
zijarmpje van de Schelde, die de 
Steenhouwersvest verbond met de 
stroom. In 1881-85 werd bij de her
aanleg van de Scheldekaaien de St.-
Jansvliet overwelfd en werden de 
huizen Hoogstraat 72, 70, 68 en St.-
Jansvliet 25, 27, 29, 31 in 1885 afge
broken. Sedert 1931 bepaalt het toe
gangsgebouw tot de voetgangers
tunnel onder de Schelde het uitzicht 
van dit plein. 
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BERNARDIN VAN BAUWEL (1813-1892) - ANTWERPSE APOTHEKER EN AUTEUR 
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Geneeskundig Handboek wordt ingedeeld in 8 
hoofdstukken 

/ . Voorwoord 

Hierin rechtvaardigt de auteur zijn publicatie. De 
reden ervan is te wijten aan het feit dat er geen goed 
geneeskundig boek tot het gebruik van zeevaarders 
voorhanden is. De bestaande boeken zijn ofwel te 
lang en alleen verstaanbaar voor geneesheren, ofwel 
te kort en bijgevolg volkomen onbeduidend en 
onbruikbaar. 

Deze nadelige staet van zaken heeft ons aengespoord 
tot het opstellen van een werkje, dat aen beide voor
noemde gebreken niet mank gaet, en wij vermeenen 
daerin gelukt te zijn met de hulp van eenen bekwamen 
geneesheer eenen onzer vrienden. 

2. Algemeene leefregel, en behoedmiddelen 
tegen ziekten. 

Voorplaat van het -Geneeskundig 
Handboek voor Zeevarenden: 

De spijzen moeten degelijk zijn en in voldoende hoe
veelheid. Er moet gezorgd worden voor afwisseling, 
voor verse groenten of aardappelen, één of twee kop
jes koffie na het eten helpt tot een gemakkelijke spijs
vertering. 
De kleren moeten droog zijn. Bij grote hitte lope men 
niet met onbedekt hoofd op het dek. 

De slaapvertrekken enz. moeten goed verlucht en rein gehouden worden. 
Onreinheid en bedorven lucht zijn de twee grote oorzaken van het ontstaan 
van ziekten, in het bijzonder van besmettelijke ziekten. 

De kapitein moet zorgen voor vermaak aan boord en rust. 

Ten einde verveling en mistroosting voor te komen is het goed het scheepsvolk 
het een of andere onschadelijk vermaak toe te laten. Regelmatige rust na groote 
inspanning is noodzakelijk tot herstelling van verlorene krachten. 

3. Beschryving en behandeling der ziekten 

Hier volgt dan een alfabetische lijst van de meest voorkomende ziekten aan 
boord. De auteur geeft telkens de definitie van de ziekte, de kenmerken, de 
behandeling en de medicatie. Soms komen er ook nog enkele bemerkingen 
bij. 

Aendrang tot stoelontlasting 
Als medicatie : casterolie (= ricinus - olie), laudanum, lavement van lijn-
zaedwater. 
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KIUENDOM. 

Er is aen de vereischten der wet voldaeii om den nadruk en 

de vertaling te beklten ; bygevolg wordt geen afdruk voor echt 

erkend, dan die het haudteeken van den schryver draegt. 
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Voorwoord. 
Algemeene leefregel, en behoedmiddelen tegen 

ziekten. 
Beschryving en behandeling der ziekten. 

Heelkundige bewerkingen. 
Verloskunde. 
Beschryving der Medecynkist. 
Beschryving en gebruik der instrumenten, enz. 
Bereiding der geneesmiddelen voorgeschreven in 

de behandeling der ziekten, enz. 

Beenbreuk 
Breuk van opperarmbeen, voorarm, dijbeen, onderschenkel. 

Beroerte of geraektheid 

Bloed/luimen of bloedspuwen 
(voortskomende van de borst of de maeg). 

Bloedzweer of karbonkel 

Buikloop, afgang of diarrhée 

Chanker of Venus-zweer 

Cholera 
1. de gewone cholera. 
2. de Asiatische cholera, een zeer gevaarlijke ziekte. 

Dood 
Daer de sterfte op zee niet zelden voorkomt, zoo is het noodig de 
zekere kenteekens van de dood op te geven. 

Druiper 
Is doorgaens het gevolg van onreinen bijslaep. 

Ettergezwel - ontstekingsgezwel 
Dit gezwel ontstaat in de liezen en wordt daarom soms genaamd lies-
buil, bubon of poulain. In het gewoon leven draegt dit gezwel de naem 
Klapoor. 

Geelzucht 
Medicatie : engels zout en bitterkruidenthé. 

Inhoudsopgave en eigendomscertificaat 
van het geneeskundig handboek. 

Hik 
Medicatie : Hofmans druppels, Paregoric-Elixir. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 100 2001 5 
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Hoesten 
Medicatie : Paregoric-Elixir, spaensche-vlieg plaester op de borst of tus-
schen de schouderbladeren. 

Hoofdpijn 
Behandeling : aderlating. Medicatie : engels zout, desnoods quinine-
poeders. 

Keelontsteking 

Kneuzing 

Koliek 
Medicatie : laudanum, kamillethé. 

Koortsen 
Hieraan wordt een heel hoofdstuk gewijd, waaruit blijkt dat dit een 
veel voorkomende en gevreesde kwaal was. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen ontstekingsachtige koorts, maeg koorts, rotte koorts of 
typhus, geel-koorts en tusschenpoozende of koude koorts. 

Koud-Vuer 

Leverontsteking 
Is de lijder volbloedig, doe men eerst eene aderlating, men geve alle 2 
uren een Calomel-poeder, uitwendig doe men vryvingen met Mercuer-
zalf op de pynlijke plaets, en wel ter hoeveelheid van eenen geweerko
gel alle dry uren. 

Longontsteking 

Maegkramp 

Maeg (vuil) 

Misselykheid 

Nagelid-ontsteking of Veyt 

Neusbloeding 

Onmagt, flauwte ofkwalykte 

Ontvrichtingen (van verschillende lichaamsdelen) 

Oogontsteking 
Medicatie : aderlating en purgeermiddel : 2 lepels senne bladeren in 
twee thé-kopjes kokend water + engels zout. Op het oog koude omsla
gen, 3 maal daags enige druppels van het mengel : aluin, water en lau
danum. 

Pest 
Is eene besmettelijke ziekte die door persoonlijke aanraking met ande-
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re voorwerpen geboren wordt en tot hier toe haren oorsprong neemt in 
de oostelyke streken. (De scheepskapitein wordt veel voorzorgsmaatre
gelen opgedragen om die ziekte te voorkomen). 

Pisopstopping 
Doorgaens veeleer lastig dan gevaerlyk. 

Pleuris, fleuris ofzydewee 

Pokken 
De pokziekte overkomt den mensch meestal slechts een mael in zijn 
leven, en een byna zeker voorbehoeds-middel is de koepokinenting ; 
ook raden wy den scheepsbevelhebber ten sterkste aen geene onin-
geënte persoonen aen boord te nemen. 

Rhumatismus 

Roode Loop of Persloop 

Roode vonk of roode koorts 

Roos 
Ontsteking der huid, doet zich soms voor in de gedaente van groote of 
kleine blazen, wat men blijnroos of belroos noemt (blein = blaar, bel
roos of wondroos = erysipelas). 

Scheurbuik 
Als oorzaak wordt opgegeven : een vochtige koude lucht, byzonder op 
de noordelyke zee-oevers, het missen van versch voedsel aen het plan-
tenryk ontleend, het langdurig gebruik van gezouten vleesch, van 
bedorven water, droefgeestigheid, enz. Alle deze oorzaken vinden zich 
vereenigd op langdurige zeereizen. 
Medikatie : Drinkwater zuiveren met er houtskool in te werpen, als 
spijzen dagelyks aardappels en zuerkool, als drank water met azyn of 
beter tartaric-limonade en indien zulks mogelijk is water met citroen-
zap. 

Schurft 

Schyndood 

Speen of 'aambeyen 

Tandpyn 

Trommelzucht 
Is een veerkrachtige uitzetting van den onderbuik, welke by het aan
kloppen als eene trommel klinkt en door ophooping van lucht in de 
darmen is veroorzaakt. 

Vallende ziekte 

Verbranding (brandwonden) 
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Vergiftiging door den beet van giftige slangen 

Verstuiking 

Verstopping, moeilyke buikontlasting 

Verzweering 

Vyg wratten 
Zyn venerische uitwassen aen den eikel der roede, aen den aers of 
andere deelen en zyn gekenmerkt door een bloemkoolaerdig voorko
men. 
Medikatie : mercuer-zalf. 

Waenzienigheid der dronkaerds 
Verstand-verwarring, ziet allerhande niet-aenwezige dingen, zoo als 
vliegen, muizen, slangen, enz. of hy meent spoken te zien. 
Medikatie : 10 druppels laudanum in een wynroomer water alle uren in 
te nemen, zoo nodig een aderlating doen en mostaerdpappen aen de 
kuiten, later zorge men voor open lyf door lavementen van zeewater. 

Wonden 

Zee-koorts ofbeete koorts 
Overvalt de zeevarenden wanneer zij voor de eerste mael in warme kli
maten komen. 

Zee-ziekte 

Zonnesteek 

Zuer in de Maeg 

4. Heelkundige bewerkingen 

Aderlating verrichten aen den arm of de voet. 

Compressen leggen. 

Katheder inbrengen. 

Lancetten : Er moeten er 2 voorhanden zijn, een voor de aderlating en een 
voor ettergezwellen te openen. 

Lavementbuis 

Injectie-buis of Opspuitings-buis. een spuit van kleine omvang, die gebruikt 
wordt tot het opspuiten van geneesmiddelen in de pishuis in geval van drui
per. 

Omslagen, compressen van tamelyk grote oppervlakte. 
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Pappers 

Spalken 

Spaense-vlieg plaester 

Verband (windels, linnen doeken, enz.) : rond de romp, of het hoofd, voor de 
lies, voor den bil. 

5. Verloskunde 

Het is opvallend hoe Van Bauwel in zijn Handboek geen rekening houdt met 
de eventuele aanwezigheid van een scheepschirurgijn. Zijn bedoeling is de 
zeekapitein in staat te stellen de ziekten van elkaar te onderscheiden en goed 
te behandelen. Hij vond het zelfs nodig een hoofdstuk te wijden aan de ver
loskunde -in aenzien der menigvuldige landverhuizingen van gansche huisge
zinnen". 
Het was inderdaad zo, dat in het midden van de 19de eeuw, een emigratiegolf 
bestond : een reeks van misoogsten bracht een vreselijke hongersnood te 
weeg met zijn normale nasleep van epidemieën van tyfus en cholera. De 
thuisnijverheid ging ten gronde ten voordele van de machinale nijverheid. De 
lonen daalden, terwijl de prijs van de levensmiddelen de hoogte inging. Voor 
velen was de emigratie de enige uitweg om te overleven. Zo kwam het niet 
zelden voor, dat gedurende de soms weken lange overvaart, een vrouw in 
barensnood kwam te verkeren. Ook hier werd van de scheepskapitein hulp 
en bijstand verwacht. 
Daarom geeft de auteur enkele zeer praktische en eenvoudige raadgevingen 
voor het bijstaan van een kraamvrouw bij een normale geboorte. Wel worden 
enkele adviezen gegeven in geval van ±>loedstorting vóór of na de geboorte. 
Bij bloedstorting na de geboorte, bv. zal men koude omslagen op buik en bil
len leggen en desnoods met een lavementbuis «inspuitingen doen met koud 
azijn-water in het onderlyf der vrouw». «Een veel afdoende middel in dit geval 
is het uitpersen eener afgescheiden citroen met de hand binnen de baermoeder 
gebragt.» 

6. Medecynkist 

Een medicijnkist bestaat uit twee delen of schuiven. Het bovenste gedeelte 
bevat de geneesmiddelen, het onderste al wat nodig is voor heelkundige 
ingrepen, verzorgen van wonden, beenbreuken, enz. alsook enige instrumen
ten. 

In sommige scheepsmedicijnkisten bevindt zich een weegschaal met gewich
ten, «volgens ons inzien is zulks volkomen onnoodig, vermits men doorgans het 
wegen van een geneesmiddel kan vervangen door het meten van een zekere 
hoeveelheid van het zelve, wat voorzeker gemakkelijker is, bovendien is het 
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juist-wegen byna onmogelyk op een schip gedurig in beweging-. 

«De geneesmiddelen van eene buitengewone kragt voorzien en waervan men 
den zieken juist niet meer mag toedienen als by elk artikel voorgeschreven is, 
zyn alle op voorband in juiste dosis verdeeld om volgens aanduiding by iedere 
ziekte toegediend te worden». 

7. Inhoud der Medecynkist volgens alphabetische orde 
(genummerd van 1 tot 57). 

Aluin (ruwen), n° 39, wordt gebruikt als inwendig bloedstelpeld en... genees
middel opgelost in water. 

Ammoniac (geest van), n° 29, wordt uitwendig gebruikt gemengd met olie. 

Ammoniac-zout. n° 11, (= salmiak, ammoniumchloride). 

Basilicon zalf. n° 48 (= veelgebruikte teerzalf, uitgedacht door Scribonius Lar-
gus in 43, was bekend aan Avicenna, Serapion en Pseudo-Mesues, die zegt .-
Koningszalf is goed bij wonden die heet zijn, zij zuivert en doet bet vlees 
opgroeien). 

Bicarbonate van soda. n° 40. 

Bitter kruiden. n° 1, f= mengsel van gezegende distelkruid, gamanderkruid, 
alsemkruid en klein duizendguldenkruid). 

Bloedzuiverende kruiden. n° 2, (mengsel van jeneverbessen, venkelzaad en 
zoethoutwortel). 

Borstkruiden. n° 3, (mengsel van bloemen van heemst, kaasjeskruid, rozen-
kransje en toortsbloem). 

Braek-poeders. n° 33, (verm. Tartarus emeticus s. stibiatus uit P.B.I. 1854). 

Calomel-poeders. n° 34. 

Camomilbloemen. n° 6. 

Camphor (poeder), n° 38, om camphor-Spiritus mede te maken in geval de 
voorraed verbruikt is, de aenwending op schepen is dikwerf nodig. 

Camphor-Spiritus. n° 19. 

Castor-olie. n° 18. 

Chlorure van kalk. n° 12. 

Copaïv-balsem. n° 20. 
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Dowers-poeders. n° 35. 

Duivelsteen. n° 56. 

Elixir antichlorera. n° 25. 

Elixir van Vitriol. n° 28, bloedstelpend en vringend geneesmiddel, voorts zie 
Scheurbuik. (Het gaat hier om de Elixir Vitrioli Mynsicht ook genaamd Tinctu-
ra aromatica acida of T. Cinnamomi acida, met kaneel, Uardemoon, kruidna
gels, gember, galanga, suiker, zwavelzuur en alkohol). 

Engelsch zout, n° 7, in pakjes van 1 dosis. 

Gomplaester. n° 53-

Goulards-extrakt. n° 21. 

Hecht-plaester. n° 55. 

Hoffmans-druppels. n° 30. 

Talap-poeders. n° 36. 

Kina-poeder. n° 13, Bij gebrek aen Quinine-poeders kan kina-poeder gebruikt 
worden. 

Laudanum. n° 31. 

Lynzaedmeel. n° 4. 

Maeg-elixir. n° 22. 

Mercuerpillen. n° 44 (In P.B.I. : Pilulae Hydragyricae, p. mercuriales). 

Mercuerzalf. n° 49, Deze zalf wordt ook uitwendig gebruikt om ongedierte te 
doden. 

Moederzalf. n° 50 gebruikt bij etterwonden, kan de Basilicon vervangen (= 
Unguentüm Matris of Emplastrum fuscum, teerzalfmet kwik). 

Mostaerd-bloem. n° 5. 

Niter of Salpeter. n° 41 (= kaliumnitraat). Inwendig genomen een pisafdry-
vend geneesmiddel. 

Opodeldoch. n° 23. 

Paregoric-elixir. n° 26. 

Poeder voor Venus-drup. n° 14, Zie druiper (= Mercurius dulcis, sublimaat en 
kwik). 
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Purgeer-pillen. n° 45 (Geen nadere beschrijving ; in de P.B.I. 1854 •. Pilulae 
Jalappae sp. purgantes en Pilulae Purgantes Haenii). 

Ouinine-poeders. n° 37. 

Rhubarber. n° 42. 

Scheurbeuk-elixir. n° 24, wordt gebruikt om de mond te spoelen in geval van 
scheurbuik (= mengsel van wijnsteen, lepelbladeren en vitriololie). 
Volgens Plenck (4) : met veel water vermengt heelt het de vuilen stinkenden 
mond der scbeurbuikigen). 

Spaenschevlieg-plaester. n° 54. 

Schurft-zalf. n° 51, (Geen nadere beschrijving. Plenck (4) geeft een schurft-zalf 
formule. De P.B.I. heeft enkel een zalf tegen schurft bij de schapen). 

Senne-bladeren. n° 8. 

Spiritus nitri dulcis. n° 32, pisafdryvend en zweetverwekkend geneesmiddel, 
wordt gebruikt in de hoeveelheid van eenen koffylepel in een glas water twee-
mael daegs (= wijnspiritus en salpeterzuur). 

Styfsel-poeder of ameldonck. n° 10, tot bereiden van dik styfsel-water als ver
zachtend lavementvocht te gebruiken. Tamelyk dikke styfselpap wordt gebruikt 
om er mede te bestryken de windels by beenbreuken en ontwrichtingen gebe
zigd. 

Sulphur of zwavel. n° 15. 

Tandpyn-elixir, n° 27. 

Tartaric-zuer. n° 43, tot vervaerdigen van tartaric-limonade. 

Trek-zalf-papier. n° 52, wordt gebruikt om vesicatoriën op te houden. 

Vlierbloemen. n° 7. 

Wond-balsem. n° 46 (Er bestaan veel formules voor wondbalsem, men vindt er 
enkele bij Plenck (4)). 

Wynsteen. n° 16. 

Zeem of wit leder. n° 57, om plaesters mede te maken. 

De recipiënten waarin deze medicijnen zijn verpakt dragen ieder een num
mer, om na gebruik gemakkelijk op de juiste plaats in de medicijnkast terug 
gezet te worden. Hierin ziet men de hand van een ordelijke apotheker. 

(4) JJ. Plenck, Heelkundig Artzeny-
Winkel of Chirurgyns-Apotheek, Ant- ife^S 
werpen 1798. 
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Inhoud der schuif 
(genummerd van 58 tot 75). 

We zagen dat een medicijnkist uit twee delen bestaat, in de bovenste lade zit
ten de medicijnen, in de onderste de instrumenten. 

Spelden. n° 58. 

Grouw lint. n° 59-

Spons. n° 60. 

Windels. n° 6l. 

Pluksel. n° 62. 

Lynwaed. n° 63-

Houten spalken en verband. n° 64. 

T^ ~ l - ~ ~ —O / ^ / 
l Y U S S C l l U C S . 11 U*±. 

Kartonnen spalken. n° 66. 

Trechter. n° 67, dient tot mengeling van vochten enz. Men zal hem na elk 
gebruik goed afwasschen en droogen (hier weer de zorgzame apotheker). 

Lepel, n° 68, (Het moet een dubbele lepel zijn, aan de ene einde een soeplepel 
en aan de andere een koffielepel). 

Zalfmes. n° 69-

Borstel. n° 70. 

Lancet, n° 71, voor aderlating. 

Cathéter of Sonde. n° 73. 
n° 72, tot opensteken van ettergezwellen. 

Lavementbuis. n° 74. 

Injectiebuis of Spuitebuis. n° 75 (voor in depisbuis of in de etterwonden). 

Het kan wel enige verwondering baren dat, gezien het artikel over verloskun
de, er van een verlostang geen spraak is. 

8. Bereiding der Medecynen in de behandeling 
der ziekten voorgeschreven. 

Hierin worden de bereidingen beschreven, die aan boord kunnen verricht 
worden. 
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BERNARDIN VAN BAUWEL (1813-1892) - ANTWERPSE APOTHEKER EN AUTEUR 

Afkooksel van Kina 
Aftreksel van kruiden of thé 
Brand-zalf (Goulards-extract en olijfolie) 
Gersten-water 
Lynzaed-water 
Ryst-water 
Lynzaed-pappen 
Mostaerd-pappen (1/2 lijnzaadmeel en 1/2 mosterdbloem) 
Sedatief-water : keukenzout, water, ammoniac, gerst, camphor spiritus. Goed 
schudden. (Dit is het Aqua sedativa uit het Formularium toegevoegd aan de 
Pharmacopoea Belgica van 1854. De gerst is een eigen toevoeging). 
Soda-water : tartaric-zuer in water oplossen, toevoegen bicarbonate van soda 
om het schuimend te maken. 
Tartaric-limonade : tartaric-zuer in water + suiker om den drank aengenaem 
te maken. Wil men deze limonade bruischend maken, voege men by dezelve in 
ieder glas een snuifje bicarbonate van soda. 
Wynsteen-limonade : wynsteen in kokend water oplossen, laten afkoelen, door 
een linnen doek gieten, suiker by voegen. 
Witwater of Goulards-water 
Vluchtig of volatil Liniment : 3 soeplepels olyfolie en 1 soeplepel ammoniac-
geest, in goed gestopt flesje (In P.B. II vinden we dit liniment terug onder de 
naam Linimentum ammoniacale, Linimentum volatile). 

EINDE 

2 . D E ROL VAN BERNARD VAN BAUWEL 
IN DE SOCIÉTÉ D E PHARMACIE D'ANVERS 

Bernard Van Bauwel werd als «membre effectif de la Société de Pharmacie 
d'Anvers» door de Algemene Vergadering van 6 november 1855 verkozen tot 
lid van het redactiecomité van de Journal de Pharmacie voor een periode van 
3 jaar (1855-1858) (5). Hij bleef redactielid tot 1865. 

Als kersvers redactielid dient hij in 1856 twee wetenschappelijke artikels in, 
waarvoor hij van het Bestuur de toelating tot publicatie in de Journal de Phar
macie bekomt (6). 

Een eerste artikel handelt over «de l'action de quelques médicaments astrin
gents sur les préparations féculentes ou mucilagineuses les plus en usage en 
médecine» (7). 

Hierin geeft hij een schematisch overzicht «sous forme de tableau» van 16 
onverenigbaarheden uit de praktijk (f'ai entrepris quelques expériences sur cet 
objet») tussen decocten en mucilago's en adstringentia. Hij besluit zijn studie 
met de geneesheren erop te wijzen in hun receptuur rekening te houden met 
deze onverenigbaarheden. 

In een tweede artikel «Nouvelle application de la méthode de déplacement» (8), 

(5) Journal de Pharmacie d'Anvers 
1855, tome 14, p. 651. 
(6) Journal de Pharmacie d'Anvers 
1856, tome 15, p. 274-322. 
(7) Journal de Pharmacie d'Anvers 
1856, tome 15, p. 171-176. 
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ontwikkelt hij een verbeterde extractiemethode voor 
o.a. opium en moederkoorn. Hierbij voegt hij glaspoe
der en glasschilfers toe aan moeilijk extraheerbare 
grondstoffen die vetten of harsen bevatten, zodat 
conglomeraten worden vermeden. 

In 1857 verschijnt dan zijn Geneeskundig Handboek 
voor Zeevarenden. 

Kende dit boek en de bijhorende medicijnkoffer zulk 
enorm succes ? Hoewel hij redactielid van de Journal 
bleef, duurde het in elk geval tot in 1861 voor hij terug 
publiceerde en wel naar aanleiding van een boterver-
valsing «Beurre frelaté : analyse" (9). 

Vanaf 1862 worden zijn artikels militanter. 
In «Le permis de débiter des drogues exploité par les 
médecins de campagne» (10) oefent hij kritiek uit op 
plattelandsartsen die geneesmiddelen verkopen aan 
z.n-IYV-11 val**. z-ij i i w v i L g v - £ . i \ - n , Laai. j i a a n w n v j v ^ i ^ w v - m . »jLv̂ i_y-

ben. Hierbij haalt hij gevallen aan uit 1859 en 1860 
waarbij tijdens een epidemie van intermitterende 
koorts geneesheren of bij hun afwezigheid hun echtge
note of meid dagelijks tot 30 of 40 flessen kininesiroop 
verkopen aan de diligence-voerders, die ze doorver
kochten. 

.101 UMI, 

PHARMACIE 
PUBLIÉ l'Ait 

I-A SOCIÉTÉ DE PHARMACIE D'A.NVEKS, 

sous la direction «l'un comité compost*, ilt 

I I . « I M S , Cü. 81G0ÜTS, S1R0ÜX, VAS BAUWËL 

et VAS DER HKÏDEJL 

Ad utilitaLcm fine uuinift t-imsilia 
l.irtaque unaira itit-ipcuda sunl. 

TtClTK. 

IMPRIMERIE Dïï. ! . . 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 
21 oktober 1862 (11) klaagt hij in een schriftelijke 
motie (12) de bereiding en verkoop van geneesmiddelen aan door drogisten, 
marktkramers en kruideniers. 
Hij stelt voor een «Comité de surveillance" op te richten die de overtredingen 

-moet vaststellen,-zodat-de Société de Pharmacie de nodige maatregelen- kan-
nemen om de belangen van de leden te verdedigen. 

T O M E D O U Z I È M E . 

ANVERS, 

. DE C011T, F O S S É - A U X - C R A P A U D S . 

4836. 

Voorplaat van het tijdschrift Journal de 
Pharmacie: 

De Société stemt met eenparigheid van stemmen in met het voorstel, geeft 
aan Van Bauwel volmacht om de leden van het Comité aan te duiden en kent 
hem een werkingstoelage toe van vijftig frank. 

En de toon van zijn publicaties wordt met de jaren scherper, ja zelfs pamflet-
tair. 

Op 20 mei 1863 lanceert hij zijn oproep «A nos confrères" - «Jamais la pharma
cie, profession libérale, sous un ministère éminemment libéral, n'a été mécon
nue, délaissée ou mal traitée comme à présent. 
Que voyons-nous, malgré tous nos travaux scientifiques, notre dévouement, 
nos sacrifices personnels et notre responsabilité sociale, un charlatanisme 
effréné, des annonces scandaleuses, une mauvaise interprétation des lois faites 
pour sauvegarder notre existence et le bien public... Oh, quel bonheur d'être 
pharmacien !... Esclave de son devoir, dévoué au bien général, prêtre desser
vant de l'hygiène publique, toujours prêt à prodiguer son intelligence, ses 

(8) Journal 
1856, tome 15, 
(9) Journal 

1861, tome 17, 
(10) Journal 
1862, tome 18, 
(11) Journal 
1862, tome 18, 

de Pharmacie d'Anvers 
281-282. 
Pharmacie d'Anvers 

565-566. 
Pharmacie d'Anvers 

. 452-454. 
Pharmacie d'Anvers 

558-560. 
(12) Verslagboek Société de la Pharma
cie d'Anvers, periode 1854-1863. 

P-
de 
P-
de 
P-

de 
P-
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talents ou son savoir, acquis par des études et des travaux pénibles, parfois 
dangereux, il reçoit pour récompense l'indifférence, le mépris, l'ingratitude... 
Oui, je le dis avec douleur, pour moi il n'y a pas de profession plus noble, plus 
utile, plus importante pour le bien public que la pharmacie, mais en même 
temps il n'y a d'état ni plus ingrat ni moins protégé. 

Le gournement nous oublie, nos représentants nous méconnaisent ; les lois 
presque toujours mal interprétées et en notre défaveur, les commissions médi
cales ou insouciantes ou mal secondées par les autorités et, pour comble de 
malheur, l'empiétement toujours croissant du charlatanisme, des droguistes et 
beaucoup d'autres choses illicites... n'est-ce pas plus que trop, pour notre 
anéantissement complet ? N'est-il pas vrai que nous marchons à grands pas 
vers notre décadence, vers notre ruine ? Est-il étonnant que beaucoup parmi 
nous, découragés et abattus par le dégoût, préféreraient mille fois un autre 
état, une autre position pour assurer l'avenir de ce qu'ils ont de plus cher... 
leur famille et leurs enfants» (13). 

Verder roept hij in het artikel op tot een «pétitionnement-général» gericht tot 
de regering en zet zich af tegen de stroom van specialiteiten die vanuit Frank
rijk ons land overspoelen. 

Bernardin Van Bauwel spreekt in zijn artikel een gespierde taal : hij klaagt 
aan ; maar schuilt er ook iets van een historicus in deze apotheker ? 

In 1863 publiceert hij over 3 afleveringen van de Journal een uitgebreide stu
die, in navolging van Docter C. Broeckx, zoals hij zelf zegt, over Apotheker 
Charles-Jacques Franck (14). 

Hij geeft de voorkeur aan de studie rond deze apotheker «qui a eu le bonheur 
de vivre sous le régime de la limitation anversoise... et parce qu'elle n'est pas 
assez appréciée par les pharmaciens de nos jours.» 

In de eerste helft van zijn artikel gaat hij over 11 bladzijden eens te meer 
tekeer tegen het charlatanisme dat heerst onder de apothekers en waarvoor 
hij o.a. het te groot aantal apothekers verantwoordelijk acht. Hierbij gaat hij 
uit van de positieve invloed van een ordonnantie uit 1742 die toeliet het aan
tal apotheken te beperken wat een gunstigere invloed moest hebben op de 
uitoefening van het beroep. De Stad Antwerpen was de enige stad waar deze 
beperking op de vestigingen werd toegepast. De apothekers en de gilde der 
merceniers verzetten zich echter heftig tegen deze maatregel. Het duurde nog 
tot in 1778, wanneer op 6 april werd gedecreteerd dat het aantal apothekers 
te Antwerpen niet hoger mocht zijn dan 14 voor 40.000 inwoners. 

(13)Journal de Pharmacie d'Anvers 
1863, tome 19, p. 241-245. 

(14)Journal de Pharmacie d'Anvers 
1863, tome 19, p. 289-299, 437-442, 
486-491. 

(*) Quiévrain, grensstad in Henegou
wen - d'outre Quiévrain, eufemis
me voor Frankrijk. 

In het tweede deel van zijn artikel beschrijft hij dan de figuur van Apr. Char
les-Jacques Franck, geboren te Antwerpen op 19 juli 1751. Deze behaalde na 
een stage van 3 jaar bij Apr. Ignace Van Wamel, zijn magister-titel op 6 sep
tember 1782 voor het Collegium Medicum Antverpiensis. 

Ook in dit deel kan Van Bauwel het niet nalaten tekeer te gaan tegen het 
heersende charlatanisme en de invoer van buitenlandse specialiteiten (d'outre-
Quiévrain) (*). 

1 6 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 100 2001 



Franck opende een apotheek, Steenhouwersvest 63 te Antwerpen. Hij vervol
ledigde zijn kennis door zelfstudie en was begaan met de opleiding van zijn 
leerlingen. Wanneer op 7 maart 1786 te Antwerpen een ordonnantie verschijnt 
omtrent de geneeskunst, waarbij een school voor chirurgijns wordt opgericht, 
betreurt Frank het dat voor de apothekers opleiding niets is voorzien. Om de 
leerling-apothekers bij te staan in hun studies publiceert hij een studieboek : 
Lumen Chemico Pharmaceuticum (15), waarin hij in 39 hoofdstukken de 
galencia beschrijft. 

Franck stierf op 11 november 1799 maar zo besluit Van Bauwel «avant de 
mourir, il eut la douleur de voir détruire par les vandales de la France toutes 
nos institutions nationales en général et la limitation du nombre des pharma
ciens en particulier-. 

Een laatste artikel van zijn hand is de commentaar in 1865 op een publicatie 
van Apr. M. Wanty, verschenen in het Bulletin de la Société de pharmacie de 
Bruxelles (16). Hierin argumenteert de auteur dat de invoer en het gebruik 
van farmaceutische specialiteiten niet meer te stoppen is en dat hiertegen 
geen wetgeving opgewassen is. B. Van Bauwel becommentarieert namens de 
rciaactie van de Journal dit artikel en weenegt punt voor punt de argumentatie 
van Wanty. 

Dit is het laatste flamboyante artikel van B. Van Bauwel. Na zijn verdwijning 
uit de redactieraad verdwijnt hij ook in de vergetelheid. 

Hij verhuist naar Berchem (A), komt in 1881 terug in Antwerpen wonen en 
verblijft er op drie verschillende adressen, respectievelijk Korte Clarastraat 8 
(27/04/1881), Blindestraat 11 (02/05/1889) en Halfmaanstraat 23 (13/05/1890). 

Bij zijn overlijden in 1892 verschijnt zelfs geen bericht in de necrologie van 
het tijdschrift, wat anders een vaste gewoonte was binnen de vereniging. 

Dankzij zijn Geneeskundig Handboek voor Zeevafëiïden vervoegt hij onbe
twist de galerij der eminente Antwerpse apothekers. 

Dr. Apr. LJ. Vandewiele, Destelbergen. 
Apr. G. DeMunck, Hoboken. 

(15) Journal de Pharmacie d'Anvers 
1863, tome 19, p. 489. 
Lumen Chimico Pharmaceuticum, quo 
tyrones adeo illuminentur, ut brevissi-
mo tempore sine ullo magistrorum 
auxilio singulas compositiones usitatio-
res chimico pharmaceuticas omni secu-
ritate prceparare possint, autore Carolo 
Franck, pharmacopceo antverpiensi. 
Antverpiae, typis Philippi Franck, in 
plateâ dicta Lombaerdevest 1791, in 8e 

de 128 pages. 
(16) Journal de Pharmacie d'Anvers 
1865, tome 21, p. 1-8. 
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