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Apr. Guy Gilias 

Lezing tijdens het Congres van de Kring te Roermond (NL) op 2 en 3 april 2005. 

In de stadsarchieven van Leuven ontdekten we de Processen 
Verbaal van de zittingen van de Geneeskundige Commissie van 
1821 tot 1864. 
Na een grondige studie van deze documenten kon ik een interessant 
beeld ophangen van de gang van zaken bij de apothekers in die 
periode, en vooral over de visitaties (inspecties) door de 
Geneeskundige Commissie. 
Eerst enkele worden over DE GENEESKUNDIGE COMMISSIE 

Door de wet van 12 maart 1818, kregen de lokale "Commissies van 
geneeskundig toevoorzigt", overkoepeld door de "Provinciale 
Commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt", hun 
reglement bij Koninklijk Besluit van 31 mei 1818. Die fameuze wet zal 
meegaan tot in 1964 als basiswet voor de geneeskunde en de 
boeten zullen tot dan nog in guldens worden bepaald. 
We gaan op deze wet niet verder in: het volstaat aan te halen dat die 
wet, met haar 23 artikels, voor de apothekers zonder twijfel een fatale 
wet was wegens de omschrijving van hun bevoegdheid. Er wordt 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de medicinae doctores 
".. .de arts die op eene der hooge scholen van het Rijk den graad van 
medicinae doctor verkregen heeft...", en al de overigen die 
tweederangs practici waren, waaronder de apotheker, voor wie een 
getuigschrift van bekwaamheid, afgeleverd door de Provinciale 
Commissies, volstond. Dit liet duidelijk uitschijnen dat er voor de 
apothekers geen universitaire vorming in het vooruitzicht werd 
gesteld. ( Het is maar eerst bij de Wet van 15/7/1849 dat de graden 
van de kandidaat in de farmacie werden ingesteld.) 

De voornaamste opdrachten van de lokale Geneeskundige 
Commissies bestonden in het toezicht op de bekwaamheid van al 
diegenen die zich met geneeskunde bezighielden en met alle 
aanverwante ziekenverzorgende taken. De commissies moesten 
tevens waken over de uitoefening van de geneeskunde en dienden 
maatregelen te nemen om besmettelijke ziekten en epidemieën te 
voorkomen. Ook adviseerden ze de lokale besturen in alle 
gezondheidsaangelegenheden. (fig. 1). Samen met de 
arrondissementscommissarissen en de stedelijke en de 
gemeentelijke besturen, stuurden ze rapporten naar de Provinciale 
Commissies, die onder het onmiddellijk toezicht stonden van de 
Ministervan Binnenlandse Zaken en Waterstaat. 
Bij de installatie van de Genees-kundige Commissie van de stad 
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Leuven op 15 januari 1821, noteren we vijf leden: Jacmart, docteur 
en médecine et professeur à l'Université de Louvain; Baud, docteur 
en médecine et en chirurgie et professeur à la même Université; 
Michotte, chirurgien et accoucheur de cette ville; Heylighen, 
pharmacien, aussi établi en cette ville; Van Aenvanck, médecin en 
cette ville, (fig.2) (fig. 3) 

Vanaf 3 februari 1821 wordt er een register geopend om de 
leerlingen in chirurgie, farmacie en vroedvrouwen te noteren en 
wordt beslist om zonder onderbrekingen de officina's van de 
apothekers te gaan "visiteren" (inspecteren), evenals die van 
drogisten en de instrumenten van de chirurgen. Bij de visitaties zullen 
de leden van de Commissie vergezeld worden van een apotheker die 
géén lid is van de Commissie. Bij ieder bezoek moet het een ander 
apotheker zijn. De visitaties worden dus uitgevoerd door een 
meerderheid van geneesheren, soms op een vernederende en 
laagdunkende manier. Die ene toegevoegde apotheker die veel beter 
op de hoogte was van de scheikunde en haar samenstellingen, kon 
niet op tegen de vaak arrogante en foutieve opmerkingen of 
beslissingen van de het visitatieteam. Onnodig te zeggen dat de 
apothekers helemaal niet opgezet waren met deze controles. 

De eerste apothekers die worden opgeroepen om deel te nemen aan 
een visitatie zijn Van Roosbroeck (neveu) op 12 juli 1821 en Van 
Boeckelop 13 juli 1821. 

DEVISITATIE (inspectie) 

Bij de bespreking van de visitaties in Leuven zal ik me beperken tot 
de meest flagrante en meest interessante feiten: 
De P.V.'s zijn in de Franse taal opgesteld van verschillend 
handschrift, vaak moeilijk te ontcijferen. 

Als eerste wordt de apotheek van Heylighen aan inspectie 
onderworpen en goed bevonden, (fig.4) waarna de groep zich 
begeeft naar de officina van Rouchard en vervolgens naar 
Buytenaken en Servrangs. (fig.5 uitzonderlijk in het Nederlands 
opgesteld). De houding van deze drie apothekers en hun keuze van 
geneesmiddelen is niet in overeenstemming met wat een ijverig en 
ontwikkeld apotheker kenmerkt. Ze beloven het nodige te doen om 
hun officina in goede staatte brengen. 
Vervolgens begeeft de commissie zich naar apotheker Van Boeckel, 
wiens zaak in goede staat bevonden wordt. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 55 Nr 110 2006 [~ 57 



Daar het negen uur 's avonds is, zal de visitatie morgen verder gezet 
worden. 

.De inspecties verlopen verder op grondige wijze, maar we moeten 
wachten tot in 1845 vooraleer de PV's van de visitaties melding 
maken van de reden van de tekortkomingen. Tijdens de visitatie bij 
Desmet (4/11/1845) wordt castoreum (klieren van de bever tegen 
hysterie en krampwerend bij nervositeit) aangetroffen, verboden in 
de geneeskunde. In de apotheek van Carlier bevat het opium geen 
morfine, is het kwikpleister te bleek om een normale dosis kwik te 
kunnen bevatten, heeft de Liqueur Hoffman (ether en alcohohol 90° 
àà) onvoldoende alcoholgehalte en gebruikt hij een vervalsing 
(tridau?) in plaats van Lactucarium (sla-soorten, kalmerend in 
hoestsiropen en bij nervositeit) 

D'Ancré krijgt op 26/8/1847 een vermaning omdat hij zich niet houdt 
aan de verplichting dat dagelijks de bereidingen in een daartoe 
bestemd register chronologisch worden overgeschreven. Twee 
dagen later controleren de commissieleden dr. Lanthier, Vanhal en 
Gautier of D'Ancré orde op zaken heeft gezet. 

Een ernstige inbreuk wordt gemeld door dokter Stas van Rotzelaer. 
Hij stelt de onwettelijke uitoefening van de geneeskunde aan de kaak 
van apotheker Cordemans. De Commissie speelt de klacht door aan 
de Procureur des Konings, met de vermelding dat de Commissie 
deze apotheker reeds eerder streng vermaand heeft voor 
gelijkaardige overtredingen. 

Ter gelegenheid van de visitatie van apotheek Timmermans 
(22/7/1850) stelt de politiecommissaris Van Dijck voor de eerste keer 
een proces-verbaal op over de slechte staat. 

Uit de visitatie bij D'Ancré op 19/7/1850 blijkt dat de nux vomica 
(braaknoot) moet vernieuwd worden omdat die niet het alcaloïde 
strychnine bevat. Buytenaken mag zijn heemstsiroop (verzachtend 
slijmmiddel bij kinkhoest en prikkelhoest) niet vervangen door 
enkelvoudige siroop, zoals hij zelf verklaart, en zijn ijzersulfaat was 
niet gezuiverd (ongezuiverd ijzersulfaat bevat kopersulfaat, zink, 
mangaan, aluminium, magnesium en arseenzuur). 
De visitatie van Timmermans brengt heel wat aan het licht: de 
Kermes Minerai (natriumcarbonaat, antimoniumsulfide = 
expectorans, diaphoreticum, emeticum), onguent de garou (daphne, 
een revulsivum) en tevens zijn meerdere siropen en extracten slecht 
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bereid. Laudanum ( saffraan, kaneel, kruidnagel, opium, alcohol) 
werd niet met Spaanse wijn gemaakt en de Commissie vermoedt dat 
er niet voldoende saffraan in aanwezig is. (Hier bedoelt men 
likeurwijnen die minstens 15% alcohol bevatten, gebruikt voor het 
extraheren van rijke bestanddelen die uitermate bederfbaar zijn. Het 
is Malagawijn, Xereswijn, Lumelwijn, Grenachewijn, Madeirawijn. De 
gewone rode wijn daarentegen bevat slechts 10% alcohol en wordt 
gebruikt in versterkende dranken.) De "Elixir stomachique de Vienne" 
("Vinum amarum alcalisatum" = oranjeschil, Malagawijn, absinth, 
gezegende distel, duizendguldenkruid, gentiaan), blijkt een 
eenvoudige gentiaantinktuur te zijn met oranjeschilien, die door de 
inspecteurs onmiddellijk weggegoten werd. 
De voorzitter toont aan Timmermans een fles "tegen waterzucht" die 
zonder voorschrift in de apotheek bereid werd. De apotheker geeft 
toe deze drank gemaakt te hebben voor een arme, zodat die geen 
doktersbezoek zou moeten betalen. De voorzitter merkt op dat de 
apotheker toch twee frank gerekend heeft, in plaats van een aalmoes 
te geven. Politiecommissaris Van Dyck stelt een PVop. 

Voor de eerste maal geeft de Commissie een uitstekende score. De 
officina van Renson wordt op 26/7/1850 als "extrêmement statisfaite" 
gequoteerd. Carlier daarentegen laat te wensen over: er ontbreken 
meerdere medicamenten zoals de vinum colchicum, Fioraventi 
balsem, extract van nux vomica, wassen, l'onguent de garou, en de 
Laudanum werd bereid met onvoldoende saffraan en zonder 
Spaanse wijn. 
Enkele dagen later krijgt Van de Vin een slecht rapport alhoewel de 
officina beter bevonden wordt dan de vorige jaren. Er ontbreken 
echter geneesmiddelen die door de farmacopee verplicht worden, 
zoals: viooltjessiroop, heemstsiroop, gewassen zwavel, antimoon, 
bereid rood precipitaat (rood kwikoxide). 

Tijdens de zitting van 22/10/1850 besluit de Commissie een 
tegenbezoek te brengen aan de eerder gevisiteerde apotheken van 
Carleer, D'Ancré, Smets, Buytenaken en Timmermans, om na te 
gaan of het assortiment geneesmiddelen gegroeid is, de apotheken 
frisser zijn en of ze betere bereidingen hebben dan de vorige keer. 

13/11/1850: de Geneeskundige Commissie begeeft zich naar 
apotheker Desmet om de spiritus carminativus (marjolein, kaneel, 
muskaatnoot, kruidnagel) en de Fioraventi balsem (muskaat, 
kruidnagel, gember, kaneel, myrrhe, galbanum, styrax, laurierbes, 
terpentijn) te onderzoeken die niet bereid waren volgens de normen 
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van de Belgische Farmacopee. Het was ook het geval bij apotheker 
D'Ancré voor zijn braaknoot extract. 
Apotheker Timmermans die op 22 juli geverbaliseerd werd, dient nu 
een boete te betalen van 53 francs en de kosten. 

Op 4/12/1850 beslist de Commissie terug een bezoek te brengen 
aan de apothekers Desmet, D'Ancré en Carleer om er zich van te 
verzekeren dat de eerder afgekeurde geneesmiddelen nu in goede 
staat bevonden worden. Wegens ongesteldheid van Carleer zal de 
Commissie binnen de week terugkomen. De andere apothekers 
voldoen aan de normen. 

Bij apotheker Desmet worden op 9/7/1851 verschillende 
onaanvaardbare geneesmiddelen aangetroffen: de Laudanum werd 
niet met Spaanse wijn gemaakt, aqua mentha piperita was bereid 
met water waaraan enkele druppels muntessence was toegevoegd, 
slecht venkelwater, de zogenaamde "teinture de mon apéritive" was 
een huisbereiding en werd weggegooid omdat ze niets van een 
goede tinktuur vertoonde, de pillulae cynoglossum ( hondstong, 
bilzekruid, opium, myrrhre, olibanum of wierook, saffraan, 
castoreum) bevatten geen castoreum. 
Bij D'Ancré, overigens in goede staat bevonden, werd de opmerking 
gemaakt dat hij voortaan tinctura colchicum en vinum colchicum 
moet voorradig hebben, zodat hij meer de wijn zou kunnen 
gebruiken voor de tinktuur en vice-versa. 

Carleer laat veel te wensen over, besluit de zitting van 11/7/1851: 
slechte teinture de mars (ijzeracetaat), teinture cydoné (kweepeer, 
rode kina, echte calomel (kwikchloride)); de hondstong pillen 
ontbreken, l'onguent de garou ziet er niet uit zoals het zou moeten, 
namelijk een scherpe smaak en een licht groene kleur dank zij de 
opperhuid van de verwerkte schorsen, reukloos, zonder geur van 
vet of was; slecht melissewater (citroenmelisse, citroenschil, kaneel, 
kruidnagel, muskaat, coriander, engelwortel). Bovendien ontbraken 
er pleisters, akkerhonigklaver (mélilot) en duivelsdrek (asa foetida).. 
Enkele dagen later is het Hospitaal aan een visitatie toe, met 
opmerkingen over de narcotische extracten die onvoldoende 
poeders bevatten, in de ipecabereiding was een te grote 
hoeveelheden poeder aanwezig, het rabarberpoeder was niet 
conform. 
De apotheek van Timmermans was beter dan de vorige jaren, maar 
liet toch nog altijd te wensen over. 
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Visitatie bij Van Roosbroek op 18/7/1851. Er zijn vele opmerkingen: 
de narcotische extracten zijn niet bereid met de plantenpoeders die 
de Farmacopee voorschrijft; de garou zalf vertoont niet de 
natuurlijke groen kleur van de garouschors; het kwikpleister heeft 
niet die donker grijze kleur en de apotheker geeft toe ze bereid te 
hebben volgens een buitenlandse farmacopee; het laurierkerswater 
bevat teveel oliën die zelfs een neerslag vormen (slechte distillatie 
van de laurierkersbladeren in bronwater); er ontbrak rode 
kinatinktuur, het bryoniawater (alcoholatum bryoniae compositum = 
heggerank, wijnruit, pouliot (=mentha pulegium), valeriaan, echte 
cammomille, malrove, zevenboom, castoreum) kleurde bruingeel 
hetgeen het gebruik van slechte castoreum laat vermoeden. 
Bij Cordemans stelde men vast dat het samengestelde 
bryoniawater niet de veronderstelde verhouding castoreum bevatte. 
Alhoewel het laurierkerswater er goed uitzag, was het niet bereid 
volgens de richtlijnen van de farmacopee: het was niet met een 
glazen alambic gedistilleerd. 
In dezelfde periode vindt men bij Vandevin Laudanum dat zonder 
Madeirawijn gemaakt is en hij heeft ook geen cynoglossumpillen 
(hondstong) in huis. De apotheek van Van Orshoven is niet proper en 
zijn laurierkerswater is verzadigd van olie. 
Hier wordt ook voor het eerst melding gemaakt van een "le dépôt 
pour les asphixiés" (drenkelingen) aan de Naamsepoort, waar een 
goed beheer is en waar de voorwerpen toevertrouwd aan de 
ontvanger Van Loock in goede staat zijn. 

Tijdens de zitting van 6/8/1851 neemt de Commissie er genoegen 
mee een klassement op te stellen over de bezochte apotheken. We 
krijgen drie categorieën van beoordeling: Renson, D'Ancré, Debrou, 
Smout, Burgerlijk Hospitaal, Van Roosbroek, Bruylants, Cordemans, 
Van Leeuw, Buytenaken: goede staat. 
Van Orshoven, Vandevin enTimmeramns: matige staat 
Carleer, Desmet: slechte staat. 

Bij D'Ancré is in1852 het samengestelde bryoniawater rosachtig van 
kleur, wat laat vermoeden dat er Engelse castoreum werd gebruikt. 
(Er bestaat Amerikaanse of Canadese castoreum en Russische of 
Siberische castoreum. De eerste geeft in alcoholische oplossing een 
donkerbruine kleur, terwijl de tweede nauwelijks gekleurd is. De 
Russische is rijker aan casstorine). 
Ook Desmet voldoet niet overal: de "fleurs de zinc" (zinkoxide) is 
helemaal gecarboniseerd, het samengestelde bryoniawater vertoont 
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dezelfde ontaarding als gisteren bij D'Ancré. De Commissie stelt dit 
jaar toch een merkbare verbetering vast. 
Bij Vandeven (=Vandevin) is de thé du magique (?) verjaard, de 
Laudanum Sydenham werd bereid zonder Spaanse wijn. De hele 
apotheek wordt als onzindelijk beschreven en onverzorgd, zoals de 
diacodesiroop die aan het gisten was, medicijnen die in bokalen 
bewaard werden met een ander etiket en zelfs het laurierkerswater 
werd aangeboden onder een andere naam. 

Tijdens het bezoek van 29/7/1852 stelt men een hele verbetering 
vast bij Timmermans en ook in het Burgerlijk Hospitaal waren de 
medicamenten goed, behalve de spiritus Mindererus 
(ammoniumacetaat oplossing) die 5° te sterk geconcentreerd was; 
bovendien waren alle pleisters slecht omdat ze bereid waren met 
gewone olie in plaats van met goede olijfolie. 
Ook de drogist Coolen ondergaat een visitatie (fig. 6). Er zijn geen 
opmerkingen, behalve dat men zich de vraag stelt of het hem wel 
toegestaan is het aangetroffen Engels castoreum te verkopen. 
Bij Van Roosbroek stoot men op een jalappahars dat bijna helemaal 
oplost in zwavelether. Alhoewel zijn onbeduidende kleur 
overeenstemt met jalappahars op andere plaatsen, stelt zich hier een 
vraag. Het is zo dat guajakhars en vele andere harsen bijna helemaal 
oplosbaar zijn in ether. Het volstaat dus de kleur van de verdachte 
hars te vergelijken, die, indien niet vervalst, slechts heel licht mag 
zijn. Het kwikpleister was niet bereid volgens de farmacopee en 
bevatte niet de nodige hoeveelheid kwik. Ook hier weer was het 
bryoniawater niet conform van kleur, maar rosachtig geel, wegens 
gebruik van verkeerde castoreum. 

Op 31 juli 1852 vindt men bij Cordemans een bereiding met door 
water gereduceerd ijzer. De apotheker zegt er nooit in huis gehad te 
hebben en dat deze bereiding bovendien niet opgenomen is in de 
farmacopee. Men kan bijgevolg veronderstellen dat hij gewoon 
ijzervijlsel gebruikt heeft. (Ijzeren metaalplaatjes moeten immers 
bewaard worden in goed gesloten en droge potten, waarin wat 
droogkalk, opgerold in papier.) 
Er werd eveneens een bezoek gebracht aan de "dépôt pour les noyés 
au canal", (de drenkelingen van de Leuvense Vaart = Leuven-
Mechelen) die goed onderhouden wordt. Welke apotheker daar 
verantwoordelijkheid heeft wordt niet vermeld, maar we vermoeden 
dat deze depot dezelfde is als de eerder genoemde Depot des 
asphyxiés. 
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Weer bij Van Roosbroek stelt men op 13/10/1852 vast dat het 
kwikpleister niet volgens de farmacopee bereid is. De jalappahars 
daarentegen die bij een vorige visitatie verdacht overkwam wegens 
zijn oplosbaarheid in ether, was toch van goede makelij. De oorzaak 
lag bij de gebruikte ether die gealcoholiseerd was en zodoende niet 
het vereiste gehalte van de farmacopee bereikte. 
Ook bij Vandevin werd de jalappahars weer onderzocht en nagegaan 
of de juiste ether aanwezig was. De ether leek fel op de liqueur 
Hoffman (helft ether en alcohol). Hij kon echter niet gewogen worden 
daar Vandevin geen etherweegschaal bezat. Ook hier was er onjuiste 
ether in het spel en geen slechte jalappahars. 

Apotheker Vanorshoven wordt aangeraden op 6/4/1853 geen 
reclame meer te maken vooreen oogbalsem die alle oogziekten zou 
genezen, en deze niet meer te koop aan te bieden, daar hij niet 
anders is dan andere balsems van hetzelfde genre, en alleen gericht 
is op duperen en geld verdienen. 

Halverwege 1853 neemt de Commissie contact op met de 
politiecommissaris om de ongeoorloofde verkoop van 
geneesmiddelen bij sommige apothekers te doen stoppen. 
Tijdens een visitatie bij Desmeth bereikte de azijnether niet de 
nodige dichtheid. 
Erger was het gesteld bij Van Roosbroeck: gedehydrateerde ether 
ontbrak, de liqueur Hoffman bevatte slechts 48°, verschillende 
gedistilleerde waters waren niet in voorraad, het melissewater was 
bedorven, het extract van waterscheerling was bereid zonder 
poeder, het kwikpleister met een te laag kwikgehalte was nog steeds 
hetzelfde als bij het bezoek van vorig jaar en het register was niet 
gedateerd. 
Een kleine opmerking ook voor het Burgerlijk Hospitaal waar de 
Laudanum niet verzadigd lijkt te zijn met de vereiste hoeveelheid 
saffraan, en voor Cordemans waar het aroma van het melissewater 
en het laurierkerswater onvoldoende was (slechte distillatie). 
Beter nieuws komt uit de apotheek van Bruylants, die door de 
Commissie gelauwerd wordt omwille van zijn netheid en goede staat. 

Op 3/7/1854 begaat J. Cordemans een grote overtreding door het 
afleveren van een "mixture" zonder medisch voorschrift. Er wordt 
proces-verbaal opgemaakt voor de Procureur des Konings . Hem 
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wordt een boete van 53 francs opgelegd in december 1854 voor alle 
begane overtredingen. 

In de maand augustus 1854 krijgt Desmet de goede raad zijn 
antimoniumsulfide in de toekomst zelf te bereiden om dit metaal te 
kunnen afleveren zonder mispikel (arseensulfide), een onzuiverheid. 
Van Roosbroeck heeft een Diacode siroop met een bedenkelijke 
samenstelling, die trouwens in gisting was; zijn toortsbloemen 
(koningskaars) waren verjaard. 
Het Burgerlijk Hospitaal (apotheker Vanden Eynde) voldoet niet aan 
de eisen en bovendien laten veel enkelvoudige en samengestelde 
geneesmiddelen te wensen over. De Commissie besluit terug te 
keren en dreigt ermee streng te zullen optreden naar gelang de wet 
het toestaat indien dit zou nodig zijn. De Commissie overlegt een 
klachtenbrief te sturen aan Vanden Eynde. In de maand maart 1856 
stelt apotheker Renson van Leuven voor om voorlopig de apotheek 
van het Burgerlijk Gasthuis te leiden. Dit wordt goedgekeurd voor een 
duur van twee maanden, waarna de apotheek zal gesloten worden 
indien er geen verantwoordelijke apotheker gevonden wordt, t.t.z. en 
gediplomeerd apotheker die geen apotheek uitbaat in de stad. De 24 
jarige Lambert Emile van Gosselies, gediplomeerd door de Jury van 
Luik op 9/9/1854, zal de verantwoordelijkheid opnemen in oktober 
1855. Maar reeds in februari 1856 verlaat deze de stad. In een brief 
gedateerd 13 februari 1856 neemt apotheker Renson voorlopig weer 
het beheer van de apotheek op zich, in afwachting van een wettelijke 
regeling. 

Wegens het overlijden van apotheker Buytenaken (december 1853), 
zien de gezusters Buytenaken zich bij visitatie verplicht hun 
apotheek op te geven en ze nemen apotheker G. Desmet aan als 
verantwoordelijke. De Geneeskundige Commissie geeft niet toe aan 
de filantropische gevoelens van Desmet omwille van het feit dat één 
apotheker geen drie verschillende apotheken kan verzorgen. Hij is 
immers reeds verantwoordelijk voor deze van weduwe Van Orshoven 
en voor zijn eigen apotheek. 
Ze besluit: 
"- Gezien de wet van 18/3/1818 geen enkel standpunt inneemt bij de 
beslissing die de Geneeskundige Commissie moet nemen bij het 
overlijden van een apotheker; 
In overweging nemende dat reeds in 1823 er zich een gelijkaardig 
geval heeft voorgedaan bij het overlijden van apotheker Minet; 
- Gezien de wet van 25 thermidor an XI de la Rép. Fr., die zich in die 
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zin uitspreekt bij het overlijden van een apotheker, zal zijn weduwe de 
officina mogen verder uitbaten gedurende één volledig jaar, mits de 
aanwezigheid van een leerling-apotheker goedgekeurd door de Jury 
en onder het toezicht van een gediplomeerd apotheker; 
- Wordt J.Buytenaken, kandidaat in de botanica en in de 
geneeskunde, benoemd om de apotheek van wijlen zijn vader uit te 
baten gedurende het jaar 1854, 
- Wordt apotheker Vanhal, onze secretaris, gevraagd toezicht te 
willen houden." 

Desmet krijgt weer een bezoek in juli 1856. Het antimoniumsulfide 
was niet gewassen, de Laudanum was niet bereid met Malagawijn en 
vooral de spiritus Mindererus was slecht en zelfs bereid met gewone 
azijn. Hij bezat ook geen calomel die voldeed aan de eisen van de 
farmacopee. 
Vandevin heeft copaivabalsem in huis die gemengd is met ricinusolie 
(dus vervalst. Gebeurt ook vaak met terpentijnolie) en zwavelether 
die slechts 55° weegt. Er is geen klaargemaakte viooltjessiroop en de 
kaliumjodide is alkalisch ( te rijk aan kaliumcarbonaat). 
De Commissie is helemaal niet tevreden over de staat van de 
apotheek van Timmermans, waar bovendien het register slecht is 
bijgehouden. Binnen korte tijd zal een nieuwe visitatie plaatsvinden 
en zullen er strenge maatregelen genomen worden, indien nodig. 
De apotheek van G. Cordemans in de Diestsestraat staat er vervallen 
bij en verkeert in slechte algemene staat. Er zal een tegenbezoek 
volgen. 

Tijdens een inspectie bij Vandevin in de maand juli 1857 stelt men 
vast dat hier alleen maar Engelse calomel gebruikt wordt ( 
Hydrargyrum dulce praecipitatum, Kwikchloride dat minder zuiver is 
en alleen voor uitwendig gebruik aangewend wordt). De voorzitter 
wijst erop dat die alleen mag gebruikt worden indien die specifiek 
voorgeschreven is, zoniet dient de zachte kwik (in stukjes) van de 
farmacopee gebruikt te worden(hydrargyrum dulce vaporosum). 
Drogist Louis Dillen deelt aan de Commissie op 7/10/1857 mede dat 
hij de apotheek en de drogisterij van apotheker Desmeth 
overgenomen heeft. Daar hij als leerling meerdere jaren stage 
gedaan heeft, vraagt hij de toelating om de apotheek te mogen 
verder zetten onder het toezicht van een apotheker die de 
Commissie zou aanduiden of door een gediplomeerd apotheker. De 
Commissie beslist dat Dillen zijn drogistendiploma moet tonen en dat 
hij de apotheek dit jaar mag voortzetten indien de Commissie kan 
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kiezen uit één van drie apothekers die hijzelf moet voorstellen. 
Detroch, die als apotheker werd aanvaard te Brussel op 12 mei 1855, 
laat begin 1860 weten aan de Commissie dat hij zich ontfermt over de 
apotheek Desmeth , maar de Commissie antwoordt dat hij niet kan 
geregistreerd worden bij de apothekers van de stad Leuven, daar hij 
ingeschreven is aan de Vrije Universiteit van Brussel en dus niet in 
Leuven woont. (Reeds bij wet van 15/7/1849 werden de graden van 
de kandidaat in de farmacie ingesteld). 
Doch in de maand oktober 1859 stelt de Commissie vast dat Dillen 
na het vertrek van apotheker Desmet, toch persoonlijk gaat werken 
in de apotheek die zijn eigendom is. Dillen maakt immers medische 
bereidingen en verricht alle handelingen die een diploma van 
apotheker vereisen.. Hij gebruikt daarbij valselijk de naam van 
apotheker Detroch, die geweigerd was als gérant De Commissie 
beslist regelmatig Dillen te controleren, om vast stellen of er een 
apotheker woont in het huis van de apotheek. 
In de maand augustus 1860 schuift de Commissie het dossier door 
naar de Procureur des Konings. Maar in oktober van dat jaar meldt 
drogist Dillen dat hij apotheker Goris (examens Brussel 21/12/1842, 
visa van Geneeskundige Commissie van Brabant) heeft aangesteld 
in zijn apotheek Grand'place, en er ook woonachtig is. 

De visitaties gaan intussen verder: bij Van Arenberg worden 
meerdere slechte siropen gevonden; de Laudanum bevat te weinig 
saffraan; enkele kruiden zijn verjaard en de netheid van de apotheek 
laat te wensen over. 

Een Besluit van het Hof van Beroep van 4 april 1861 bepaalt dat 
vanaf nu de inspectie der apotheken alleen mag gebeuren door de 
Provinciale Geneeskundige Commissie. De visitaties door de lokale 
Leuvense Geneeskundige Commissie zouden dus verboden 
worden. Doch de Gouverneur van Brabant had reeds een circulaire 
gestuurd, gedateerd 8/10/1860 (!), naar de Commissie met de 
bevestiging dat het Leuvense College de visitaties verder mag 
uitvoeren, zich steunend op het Koninklijk Besluit van 1818 die kracht 
van Wet heeft en waarvan men slechts kan afwijken door een andere 
Wet.TijdensdeVergadering van de Commissie van 1 mei 1861 wordt 
ter bevestiging nog eens lezing gedaan van die omzendbrief van de 
Gouverneur. 

De visitaties gaan dus verder: het duo apotheker Goris- drogist Dillen 
krijgt als een van de eersten bezoek: alles wordt er in goede staat 
bevonden. 
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Maar op 4/4/1862 wordt er een etiket in beslag genomen waarop 
vermeld staat "Dillen, drogisterij en apotheek". Men stelt zich de 
vraag naar de wettelijkheid dat de drogist zich de titel van apotheker 
aanmeet, vermits Goris de verantwoordelijke is? Alle etiketten 
zouden zijn naam moeten dragen en tevens het adres van de 
apotheek vermelden. De politiecommissaris gaat vaststellen of het 
waar is dat deze apotheker nog steeds afwezig is. Begin januari 1863 
stopt Goris gérant te zijn van de apotheek Dillen. Hij verlaat de stad. 
In januari 1862 wordt aan de leerling-apotheker Defastré door de 
Geneeskundige Commissie van Brabant toegestaan de apotheek 
van de overleden Timmermans (overleden 2/10/1861) te bedienen, 
onder toezicht van Van Arenberg. 

Vanaf half 1861 rapporteert het Register van de Zittingen van de 
Geneeskundige Commissie van Leuven eigenlijk geen visitaties 
meer, doch worden aangelegenheden vermeld in verband met het 
apothekersberoep. Het is meer een Inspectie geworden van op 
afstand dan wel een visitatie ter plaatse. 

Het is bij K.B. van 11 december 1893 het "toezicht op de apotheken 
regelende", dat de apothekersinspectie werd opgericht. Vanaf nu 
worden de apothekers geïnspecteerd door apothekers en niet meer 
doorgeneesheren. 

Besluit 

In het belang van de volksgezondheid was een inspectie van de 
apothekers een goede zaak. Dat gebeurde trouwens al veel eerder 
spontaan in sommige steden, vooraleer het bij Wet verplicht werd. De 
frequentie van bezoek verschilde van stad tot stad, maar moest 
minstens ééns per jaar per apotheek plaatsvinden. Het feit dat die 
inspectie gebeurde door een groep geneesheren, (weliswaar met 
een toegevoegd apotheker) die vaak geen of heel weinig scheikunde 
kenden en de apothekers minachtend vanuit de hoogte 
controleerden, werd niet in dank aangenomen. Het waren trouwens 
ook de geneesheren die de farmacopees samenstelden en ze 
prepareerden bovendien zélf hun geneesmiddelen. 
Uit de verslagen van de Commissie blijkt dat de meeste apothekers 
hun officina goed hielden, terwijl steeds dezelfde recidivisten 
vermaningen kregen voor het bewaren van vervalste of bedorven 
geneesmiddelen. Ook de aard van de vervalsing was vaak dezelfde. 
Met de drogisten had men blijkbaar nog het meeste last van al: ze 
verkochten geneesmiddelen, maakten onwettige reclame, stonden 
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als charlatans op markten of werden eigenaar van een apotheek die 
ze zonder diploma trachtten uitte baten. 
Vanaf 1861 zien we geen verslagen meer van visitaties door de 
lokale Commissie. De Provinciale Geneeskundige Commissie heeft 
die taak overgenomen. Of de degelijkheid en de frequenties van de 
visitaties daarmee in het gedrang is gekomen weten we niet. We 
moeten in ieder geval nog dertig jaar wachten (december 1893) op 
een volwaardige Farmaceutische Inspectie, geleid en uitgevoerd 
door apothekers. 

Résumé 

L'existence de l'inspection des pharmacies était nécessaire pour 
garantir une bonne santé publique. Avant d'être obligées par la Loi, 
plusieurs villes l'appliquaient déjà spontanément. La fréquence des 
« visites » des pharmacies variait de ville en ville, mais devait 
s'effectuer au moins une fois par an. Le fait que des médecins (il est 
vrai avec l'assistance d'un seul pharmacien), mal ou ne pas au 
courant de la chimie, effectuaient le contrôle des pharmacies avec 
mépris envers le pharmacien, causait beaucoup de 
mécontentement. 
Les Procès-verbaux prouvent que les pharmaciens tenaient en 
général leur pharmacie d'une bonne façon, tandis que les 
récidivistes étaient toujours les mêmes ainsi que la nature des 
falsifications des médicaments. Les droguistes causaient le plus de 
problèmes : ils vendaient des médicaments, se faisaient des 
publicités, vendaient les marchandises aux marchés comme des 
charlatans ou exploitaient des pharmacies sans diplôme. 
Depuis 1861 les Commissions médicales Provinciales ont repris la 
tâche des commissions locales. Il faut attendre jusqu'en décembre 
1893 avant qu'une Inspection Pharmaceutique valable, exécutée par 
des pharmaciens, ne contrôle les pharmacies. 
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