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INLEIDING 
In een archiefbundel afkomstig uit de officina van apotheker 
Ludovicus Félix De Prêter van Brussel bevinden zich een aantal 
documenten in verband met zijn apothekersexamen in 1829 (1 ). 

Met behulp van deze documenten is het mogelijk een goed beeld 
te krijgen van het examen voor apotheker zoals dat verliep tijdens 
de Hollandse periode. 

Louis Félix De Prêter werd geboren in 1799 te Rillaar bij Aarschot 
als vierde kind van notaris Pierre De Prêter. Na zijn middelbare 
studies ging hij in 1817 naar Brussel om er als leerling te werken in 
de officina van Jean Kickx in de Goudstraat, nu Broekstraat. 

In 1829 legde hij het examen voor apotheker af en nam in 1831 de 
officina van zijn leermeester over voor de som van duizend gulden 
Brabants courant. Datzelfde jaar overleed Jean Kickx. Louis Felix 
overleed, 48 jaar oud, 10 maanden na zijn huwelijk met Virginie 
Bosmans, die één maand voor zijn overlijden een zoon, Alphonse, 
ter wereld bracht. Hij nam later als apotheker de officina van zijn 
vader over (2). 

Het is belangrijk te weten dat Jean Kickx een eminent apotheker 
was: hij was doctor in de wis-en natuurkunde, lid van de Academie 
en professor aan de Ecole de Médecine. Hij had een bijzondere 
belangstelling voor de botanie en publiceerde o.a. de Flora 
Bruxellensis. 

De voorwaarden waaraan een leerling in de farmacie te Brussel 
moest voldoen om zich in te schrijven voor het examen van 
apotheker waren de volgende: ouder zijn dan 20 jaar, van goed 
gedrag en zeden, bij niet meer dan twee leermeesters gewerkt 
hebben, een goede kennis bezitten van het Latijn, de medicinale 
planten, de enkelvoudige geneesmiddelen, de samengestelde 
chemische stoffen, de officinale bereidingen, de medische 
voorschriften en de chemische principes (2). 

PROGRAMMA VAN HET EXAMEN 

Uit de onkostennota (fig. 1 ) opgesteld door De Prêter blijkt dat het 
examen heeft plaats gehad in mei en augustus 1829 en bestond 
uit drie delen: een examen over botanica, een over materia 
medica en een over chemie met daaraan verbonden een praktisch 
gedeelte "het maeken der operaties" zoals dat wordt genoemd. 
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De theoretische examens werden waarschijnlijk afgenomen in de 
maand mei aangezien het praktisch examen plaatsvond in 
augustus zoals blijkt uit de datum op het document n° 3.(fig.3) 

Het programma van het praktisch examen kunnen we 
reconstrueren aan de hand van de documenten n° 2 en 3. (fig.2,3) 

Het document n°2 toont de uit te voeren bereidingen door 
kandidaat n°1 nl: een half ons acidum hydro-cyanicum,1 ons 
nitras argenti Ofusum en 1 pond unguentum Daphnes mezerei, 
drie preparaten uit de Pharmacopoea Belgica 1823. In de tweede 
kolom zijn aangegeven de verschillende chemicaliën die hiervoor 
nodig zijn, behalve voor de zalf waarvoor de bestanddelen 
waarschijnlijk geleverd werden door de " drogist". 

In het document n°3 van een andere hand (misschien van zijn 
leermeester) wordt in het Latijn in het kort beschreven wat de 
kandidaat dag na dag dient uit te voeren. We geven hier in 
vertaling het volledige werkschema weer. 

De eerste dag moet dit alles worden uitgevoerd: 

1. de bereiding van zuiver kwikzilver uit 1 pond kwikzilversulfide 
"factitia" (t.t.z. niet gewonnen uit het natuurlijke mineraal cinnaber) 
en ijzervijlsel.Te destilleren uit een stenen retort. 

2. de bereiding van salpeterzuur uit 2 pond kaliumnitraat en 15 ons 
zwavelzuur. Destilleren uit een glazen retort waarvan de helm 
voorzien is van een buis en een tweehalzige fles. 

3. de bereiding van unguentum Daphnes mezerei met cortex 
Daphnes mezerei. De schorsen stampen en infunderen in de 
reuzel. 

De tweededag: 
1. Bereiding van kwikzilveroxide uit kwikzilver en salpeterzuur. 

Oplossen en calcineren in een glazen vat. 

2. Bereiding van zilvernitraat: zilvernitraat en salpeterzuur 
oplossen enz. 

De derde dag: 

1. Bereiding van kwikzilvercyanide uit Berlijns blauw en 
kwikzilveroxide. 

2. Bereiding van cyaanwaterstofoplossing (acidum hydro-
cyanicum) met ijzersulfide, verdund zwavelzuur en opgelost 
kwikzilvercyanide. 
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UITVOERINGVAN HET PROGRAMMA 

Met behulp van de Pharmacopoea Belgica 1823 en de vermelde 
documenten is het mogelijk het verloop van het praktisch examen 
te beschrijven. 

Eerst en vooral heeft de kandidaat De Prêter het nodige materiaal 
en chemicaliën moeten aanschaffen. Het valt op dat in zijn 
rekening de chemicaliën met hun Franse benamingen worden 
aangegeven wat erop wijst dat deze benamingen in feite werden 
gebruikt. Hij schaft zich 6 flessen aan voor de chemicaliën en 2 
voor de afgewerkte bereidingen, cyaanwaterstofoplossing en 
zilvernitraatstaafjes (pierre infernale) .Verder een "pot voor de 
cyanure te zieden", een porseleinen schaal en een zalfpot in 
porselein. De benodigde chemicaliën en de grondstoffen voor de 
zalf heeft hij blijkbaar bij de "droguiste" aangekocht voor de som 
van 21,16 florijnen. Voor allerlei hulpmiddelen zoals kolen om de 
oven te stoken, kladpapier, zand, lak enz. betaalt hij 4,15 florijnen. 

Hij kan nu beginnen aan zijn laboratoriumwerk in aanwezigheid 
van Pierre Meert, vermoedelijk de "appariteur" en zijn zoon, die hij 
zal belonen voor hun hulp met resp. 14,7 en 9,45 florijnen. 

De eerste dag dient 370g Unguentum Daphnes mezerei 
(unguentum epispasticum) te worden bereid. Hiertoe wordt de 
bast van het rood peperboompje in een vijzel fijngewreven, er zorg 
voor dragend dat geen deeltjes in de ogen of de neus 
terechtkomen (inderdaad de bast bevat een zeer toxische 
blaartrekkende hars waarop het gebruik als epispasticum nl. het 
verwijderen van de ziekteverwekkende materie langs de blaren, is 
gesteund) .Men laat een uur macereren op een zacht vuur en na 
verwrijven wordt reuzel toegevoegd en gedurende twee uren 
gekookt onder omroeren. Wanneer het grootste gedeelte van het 
water is verdampt wordt gefiltreerd door een doek en tenslotte 
witte was toegevoegd. 

Verder moeten zuiver kwikzilver en geconcentreerd salpeterzuur 
worden bereid die zullen dienen voor de bereidingen van de 
volgende dagen. 

Zuiver kwikzilver wordt verkregen door het vrij te zetten uit 
kwikzilversulfide met ijzervijlsel door droge destillatie in een 
stenen retort. Zoals reeds gezegd werd dit sulfide bereid uit 
kwikzilver en zwavel. Door het terug vrijzetten verkrijgt men het 
zogezegde "hydrargyrum revivicatum" dat als het meest zuivere 
kwikzilver wordt beschouwd. Deze klassieke methode staat niet 
vermeld in de Pharmacopoea Belgica maar wordt in vele 
chemische traktaten beschreven (3). 
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De bereiding van het geconcentreerd salpeterzuur uit kaliumnitraat en 
zwavelzuur gebeurt volgens de Farmacopee en uit de aangegeven 
hoeveelheden zou theoretisch 1,2 liter salpeterzuur kunnen worden 
verkregen. 

Al deze bewerkingen, die niet zonder gevaar zijn, zullen wel de volledige 
dag in beslag hebben genomen. 

De volgende dag wordt het kwikzilveroxide bereid, nodig voor het 
maken van de cyaanwaterstofoplossing gedurende de derde dag. Dit 
kwikzilveroxide wordt volgens de Farmacopee bereid door het zuivere 
kwikzilver en het geconcentreerde salpeterzuur te koken in een glazen 
retort met opgezette helm tot de massa wit en droog is en door verder 
verhitten het mengsel in een rode kleur overgaat: dit is het 
kwikzilveroxide of rood precipitaat dat door koken met water van het 
gevormde kwikzilvernitraat wordt bevrijd. 

De tweede bereiding is zoals blijkt uit de onkostennota, de "pierre 
infernale" of het nitras argenti fusum onder de vorm van 
zilvemitraatstaafjes. Het benodigde zilvernitraat wordt eerst verkregen 
door uitkristalliseren van een oplossing van zuiver zilver in salpeterzuur. 
Daarna wordt het zilvernitraat in een "porcelijne capsule" verwarmd tot 
vloeibaar en tot de massa donker olijfkleurig is geworden waarna ze in 
ingevette koperen vormen wordt gegoten. 

Na deze drukke dag wordt de derde dag volledig besteed aan de 
bereiding van de cyaanwaterstofoplossing (acidum hydro-cyanicum). 

Eerst wordt het kwikzilvercyanide (prussias hydrargyri, cyanure de 
mercure) bereid door koken van het kwikzilveroxide met Berlijns blauw 
in een "pot voor cyanure te zieden" onder voortdurend omroeren tot het 
mengsel geel is gekleurd. Het neergeslagen ijzeroxide wordt door 
filtreren verwijderd en het filtraat wordt ingedampt tot zich kristallen van 
kwikzilvercyanide vormen. 

Tenslotte wordt het verkregen kwikzilvercyanide in water opgelost en 
men laat een stroom van zwavelwaterstof door de oplossing borrelen tot 
alle kwikzilversulfide is neergeslagen. Het gas wordt verkregen door 
inwerking van zwavelzuur op ijzersulfide. 

Na affiltreren van het neerslag wordt nog eventueel aanwezig 
zwavelwaterstof neergeslagen met loodcarbonaat. Na filtreren verkrijgt 
men een oplossing van (theoretisch) 2,5% cyaanwaterstof in water, het 
zogenaamde acidum hydro-cyanicum. Deze bereiding is een 
geneesmiddel dat in het begin van de 19de eeuw veelvuldig werd 
aangewend tegen allerlei kwalen in vervanging van het 
laurierkerswater. Het was door het werk van von Ittner, farmaceutisch 
chemicus, die in 1809 de structuur van het blauwzuur ophelderde, dat 
deze door de chemie verkregen oplossing het gebruik van het 
natuurlijke laurierkerswater verdrong. Door het feit dat er geen 
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waardebepaling ter beschikking stond werden te sterke oplossingen 
gebruikt met als gevolg vergiftigingen die zelfs dodelijk waren (4). 

Uit de gegevens van de onkostennota kunnen we afleiden dat de 
kandidaat telkens de door hem bereide intermediaire stoffen en de 
eindproducten aan de jury moest tonen, aangezien De Prêter 7 flessen 
heeft gekocht om daarin te brengen kwikzilver, salpeterzuur, 
zilvernitraat in kristallen, kwikzilveroxide (précipité), kwikzilvercyanide, 
zilvemitraatstaafjes (pierre infernale) en cyaanwaterstofoplossing 
(acide hydrocyanique). 

De afgewerkte producten werden in de aangepaste recipiënten 
gebracht die voorzien werden van een etiket, verpakt in "gecouleurt" 
papier met zijden lint en in een "mandeken gepresenteerd" aan de jury. 

Het examen dat in totaal vijf dagen heeft geduurd, heeft aan De Prêter 
veel zweet gekost aangezien hij voor 1,3 florijnen bier heeft besteed 
"voor zijn paert". De juryleden werden eveneens bedacht met 6 flessen 
wijn van 2 frank per stuk. 

Bovendien heeft hij voor de gelegenheid nieuwe kledij aangeschaft voor 
de som van 66,9 florijnen (fig. 4). 

CONCLUSIE 

Het examen voor apotheker blijkt een dure aangelegenheid te zijn 
geweest. De totale onkosten door De Prêter betaald liepen immers op 
tot 354,54 florijnen. Dit is een aanzienlijk bedrag als men bedenkt dat de 
jaarwedde van een inspecteur generaal toen 2.800 florijnen bedroeg (5) 

Over de kwaliteit van het praktisch examen en van de afgeleverde 
producten kunnen we nu moeilijk een oordeel vellen. Gezien echter de 
gebruikte methoden kunnen we wel enige twijfel hebben over de 
zuiverheid ervan. De beoordeling door de juryleden kon slechts 
macroscopisch gebeuren aangezien analysemethoden in de 
farmacopee volledig ontbraken. 

Wat betreft het theoretisch examen kunnen we het oordeel van 
professor in de chemie Van Aenvanck citeren in zijn verslag over het 
examen voor apotheker van J.Van Roosbroek te Leuven in 1800: ". 
I'inhabitude d'écrire et le défaut de saisir le véritable sens des questions 
proposées sont les principales raisons de I' inexactitude de ses 
réponses. J'ai observé ce même défaut dans tous les candidats 
pharmaciens dont j'ai eu l'occasion de voir les résolutions depuis cinq 
ans." (6). 

Maar misschien was De Prêter beter opgeleid door zijn leermeesters 
Kickx, vader en zoon, zoals wordt beweerd in een schrijven aan het 
cliënteel van de apotheek bij de overname ervan door De Prêter in 1831 : 
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" Mr L.F. De Prêter, pharmacien, qui, formé par feu mon père, a 
dirigé mon établissement pendant les dix dernières années. J'ose 
espérer que vous voudrez bien continuer d'accorder la confiance à mon 
successeur qui n'épargnera rien pour la mériter: l'exactitude qui le 
distingue et l'expérience qu'il s'est acquise, par treize années 
d'habitation chez nous, m'en sont un sûr garant." Getekend J.Kickx, Dr. 
(7). 

In ieder geval blijkt het praktisch examen voor een kandidaat apotheker 
zonder universitaire opleiding een niet gemakkelijke opdracht te zijn 
geweest waar nu nog menig student zou tegen opzien. 

SAMENVATTING 

Documenten nagelaten door apotheker Louis Félix De Prêter hebben 
het mogelijk gemaakt het praktisch examen voor apotheker te Brussel 
tijdens het Hollands bewind te reconstrueren. De volledige bewerkingen 
die de kandidaat diende uitte voeren worden beschreven. 

RESUME 

Certains documents des archives du pharmacien Louis Félix De Prêter 
ont permis de reconstruire l'examen de pharmacien pendant la période 
hollandaise. Les opérations que le candidat devait effectuer pour 
l'épreuve pratique sont décrites en détail. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Documentenbundel L.F. De Prêter, Archief van het Museum Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen, n° D 23, K.U.Leuven. 

2. G.Gilias, Een archiefbundel van apotheker L.F. De Prêter, Brussel 
van 1829 tot 1849. Private uitgave, Haasrode 2002. 

3. Moyse Charas. Pharmacopée royale, galénique et chimique. Paris, 
1681. 

4. W. Schneider. Geschichte der pharmazeutischen Chemie. 
Weinheim, 1972. 

5. Le Moniteur Belge 1831. 

6. Stadsarchief Leuven n° C.1 D.79D 

7. J. Copin. La Pharmacie en Belgique de 1800 à 1835. Bulletin de 
Pharmacie 1967 in: Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux no 40,1968. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 31 




