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C\ Een blijvende tentoonstelling over de geschiedenis van de 
^-^ Apothekersvereniging van Kortrijken Omliggende. 

Apr.H.Leupe 

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe lokalen van de A. V.K. 
op 18 oktober 2003 heb ik graag aanvaard een permanente 
tentoonstelling in te richten over het rijk verleden van deze 
apothekersvereniging. In vier toonkasten (foto's) heb ik deze schat 
voor de toekomst kunnen samenvatten, in vier thema's: 

1. de eerste apotheker te Kortrijk en de vele besturen tot op heden 
2. de boeken: eigen publicaties en handboeken van apothekers 
3. de tarificatiedienst en de verdediging van apothekers 
4. de feesten 

In de eerste kast kunnen we zeer ver teruggaan. We hebben het 
geluk van over een glasraam van de HH Cosmas en Damianus te 
hocrhiu-u-on in Ho hoofdkerk Sint Maarten te Kortrijk, gedateerd van 

1448. Het was van de nering van apothekers, 
chirurgijns en barbiers. In 1553 vinden we het 
eerste spoor van een apotheker terug, namelijk 
apotheker Jan Coelembier, fs Roelandts, 
vermeld in een verslag over de ketterij in Kortrijk. 
In 1683 krijgen de apothekers een keure door 
koning Karel II en een "Reglement van de 
neeringe van de HH. Cosmans en Damianus". 
Ondertussen zijn er te Kortrijk in 1872 vier 
apothekers en in 1890 zijn ze met tien. In 1895 
kwam er de APC of Alliance Pharmaceutique de 
Courtrai. De strijd voor een Nederlandse naam 
zal duren tot in 1928, wannneer de "Kortrijksche 
Apothekersvereeniging" ontstaat. 
Deze wordt later uitgebreid tot de omliggende 
gemeenten en steden als leper,Waregem, Tielt, 
Izegem en Roeselare. In 1927 waren ze met 35 
leden, in 1941 met 100 en in 2003 zijn er 245 
apotheken aangesloten en 400 apothekers. 
In deze kast wordt uitvoerig hulde gebracht aan 
belangrijke figuren zoals apr. Muiier, voorzitter 
van 1933 tot 1965, aan apr. Supply die een eerste 

geschiedenis schreef over AVK, aan apr. Dewitte, voorzitter van 1965 
tot 1985, apr. Ghysaert, de vier generaties aprs Mattelaeren nog veel 
anderen. 
Het honderdjarige bestaan in 1995 verdiende een koninklijke 
medaille en een titel van Koninklijke. Deze medaille ligtte kijk naast 
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de burgerlijke medailles van verdienstelijke apothekers. 

In een tweede toonkast zijn we er fier op dat enkele leden zich 
onderscheiden hebben door boeken te publiceren, zoals apr. Leon 
Vandenbussche (1890-1975). In Bulletin 97 van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, is hierover uitgebreid 
gepubliceerd. Ook het boek "Pondera medicionalia" van aprT. Geldof 
(1989) is aanwezig. Daarnaast vinden we enkele belangrijke 
handboeken van apothekers zoals het Kruidboek van Dodoens, de 
Medicina Pharmaceutica van Robertus Farvaquest (1741J, 
L'Officinevan Dorvault en een Belgische Pharmacopée V. 
We zien ook de mooie catalogi van de 
tentoonstellingen van AVK in 1965 en 1995 
en het gedenkboek van 100 jaar AV K. 
Allemaal stille getuigen van de onverdroten 
arbeid van onze collega's. 

In de derde vitrine hebben we archie
fbeelden van de Tarificatie-dienst, opgericht 
in 1961 onder leiding van mejuffrouw 
Supply, later geleid door apr. Dries 
Vierstraete en nu onder leiding van apr. 
Antoon Calus. We kunnen er de 
geanimeerde brieven lezen over de 
beroepsproblemen zoals de strijd tegen de 
verkoop van geneesmiddelen door dokters, 
de verplichte invoering van de zondagrust 
en de wachtdiensten, de nog steeds niet 
uitgeroeide gesel van de ristorno's, de 
onderhandelingen met de mutualiteiten, de 
verplichte analyses van de scheikundige 
grondstoffen in de apotheek, een 
toelatingsbrief van de Duitse bezetter om te 
mogen vergaderen (1940-1945) en de 
oprichting van een seniorenclub in 1988. 

In een vierde kast delen we in de feestvreugde van de apothekers. 
Feesten en zingen waren wel hun regel. Dat kunnen we vaststellen 
op de vele feestmenu's (foto) versierd door collega G. Callant, met 
gedichten van aprs. Impe, Callant en Vierstraete. Het hoogtepunt 
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HULDELIED 
aan ROBERT MULIER 

Woorden van J.I. Wijze: De Gilde Viert van Hullebroeck. 

A.V.K. houdt haar schoonste feest. 
Wij jublen bli) en om ter meest, 
het harte vol van vreugden. 
Wij juichen thans, met lust en zwier, 
Onz' Praeses toe, Robert Muller, 
en dit om al zijn deugden I 

REFREIN : De zielen hoog, de vlag In top. 
Zo laaie vrij ons geestdriit op, 
Wij wensen hem, bij klank en zang: 
Leev' hij lang, leev' hij lang, leev' hij lang 1 

Hij staat in 't Apothek«3rsschap 
reeds veertig jaar, steeds knap en rap. 
Als voorbeeld voor ons allen. 
Hij is voor ons de Wijze Man, 
Die alles steeds bereddren kan, 
naar iedreens welgevallen 

Refrein. 
Al dertig jaar, met vast beleid, 
heeft hij A.V.K. ten hoog geleid, 
ons bootje goed doen varen I 
Hij is voor ons van 't grootst bedled 
en hadden wij Muller hier niet, 
hoe zou het ons toch varen ! 

Refrein 

Wij eren hem met bloemenweeld, 
met Huldeblijk, met statig beeld. 
met giften mooi en milde. 
Wij zeggen hem ons dankbaarheid, 
en blijv' zijn naam voor allen tijd 
't Sieraad van onze Gilde ! 

Refrein. 

Deze tentoonstelling geeft een rijke verzameling van de 
geschiedenis van ons beroep met zijn problemen en zijn momenten 
van vreugde. Het was mijn bedoeling de geest weer te geven waarin 
de apothekers gevochten hebben voor hun rechten en gefeest 
hebben om samen een sterke beroepsvereniging op te bouwen. Een 
beroepsvereniging die in België dikwijls het voortouw heeft 
genomen. Naast de broodwinning bewezen de apothekers hun 
fijnheid van geestesontspanning en hun innerlijkheid. 
We zien vele foto's van overleden collega's die de leiding hebben 
genomen, hun geest en hun verwezenlijkingen zijn gebieven. 

De permanente tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de 
kantooruren van AVK in de Recollettenstraat 23,8500 Kortrijk. 
Tel 056/363800 

Daarnaast is er nog een blijvende tentoonstelling over de 
apothekers-uitvinders. Meer informatie daarover in de rubriek 
"Boekbespreking" van dit nummer: De apotheek, bakermat van 
uitvinders. 
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