
100JAAR APOTHEEK lvtATTELAER 
TE KORTRIJK (1907 - 2007) 
Toespraak van apr. Jan Denecker 
tijdens de Academische zitting in het stadhuis van Kortrijk op 31 maart 2007. 

Bernard, 

13/12/1983 ... Je kwam me ophalen in Pittem en samen 
zijn we naar Brussel, naar de APB (Algemene 
Pharmaceutische Bond) getrokken. 
Jij als ontslagnemend bondsraadslid voor de laatste 
vergadering van een lange rij (van 1964-tot 1983) en ik 
nieuw gekozen bondsraadslid voor de eerste 
vergadering van een lange rij(van 1984 tot 2003). 
Samen dus goed voor circa 20 jaar dienst in opdracht 
van het A.V.K Apothekersvereniging van Kortrijk) 
Een hele termijn ... nooit gedacht. 

Geachte familie Mattelaer , dames en heren vrienden 
van de familie. 

Wat mij bijzonder is bijgebleven van deze eerste 
ontmoeting met Bernard, was zijn aanstekelijk 
enthousiasme, zijn engagement, zijn gedrevenheid, 
zijn inzet voor het beroep van apotheker ... ik was 
behoorlijk onder de indruk. 

Blijkbaar ben je in de familie niet alleen met deze eigenschappen, je zult het wel samen met 
je broer Jaak meegekregen hebben van vader Pierre en blijkbaar heb je het ook 
doorgegeven aan uw kinderen Bruno en Mia en nu ook aan de vierde generatie, Tim en 
Bram . Behoren deze eigenschappen nu tot het domein van de erfelijkheid of wordt in de 
familie duchtig gewerkt met de paplepel ? Of beiden ? 

In mijn voorbereiding van dit kwartiertje spreektijd vroeg ik mij af in welke gebieden van het 
apothekersberoep de familie Mattelaer actief is geweest en nu nog actief is. 
Het palmares is enorm . 
Ik som op: 

• -Geschiedschrijving 
• -Beroepsvereniging AVK en zijn tarificatiedienst 
• -A.P.B. 
• -D.G.O. (Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek) 
• -Wetenschappelijke dienst 
• -Orde van apothekers 
• - (SODIAP)? 
• -Groothandel-coöperatieve 
• -Voorzorgskas voor Apothekers 

Ik hoop dat ik niets vergeten ben. 
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Graag zou ik nu een summiere historische schets willen geven van al deze punten en de 
familie Mattelaer hierin plaatsen, uiteraard met bijzondere aandacht voor die punten waarin 
ze een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. 

1. GESCHIEDSCHRIJVING 

Geschiedschrijving is geen rechtstreekse 
dienstlevering, wel een onrechtstreekse dienst, maar 
het is wel belangrijk dat die er is . De socioloog Luc 
Huyse (Prof. Emeritus K.U.L.) heeft woensdag ll. een 
belangrijke prijs gewonnen voor een boek met als 
markante titel : 'Alles gaat voorbij, behalve het 
verleden'. Een briljante one-liner, een goede 
doordenker. .. 
De grote bezielers van 'De Kring van de 
Geschiedenis van de Farmacie in de Benelux' waren 
van bij de aanvang Ap. Vandewiele en Bernard 
Mattelaer. 
Bernard is er jarenlang secretaris en voorzitter van 
geweest. 
Bernard is een groot verzamelaar van alles wat met 
de 'apotheek' te maken heeft en 'het verzamelen' 
gaat meestal ook samen met een bijzondere 
interesse voor de geschiedenis en de 
geschiedschrijving ervan. 
Buiten publicaties, kon Bernard ons eindeloos 
onderhouden over zijn hobby , van de Griekse 

De tweede generatie: 
APOTHEKER BERNARD MATTELAER 

Bernard en Renée, 1985 

geneeskunde over 'Cosmos en Damianus' , de overdracht van kennis via Arabische en 
joodse artsen, kruidenboeken, de Europese renaissance - geneeskunde (brengt 
geneeskunde op basis van onderzoek) om te eindigen bij de hedendaagse geneeskunde, 
gesteund op onderzoek en bewijs ..... . 
Dank u Bernard. 

2. BEROEPSVERENINGING (K.)A.V.K. 

1895 : ' Alliance Pharmaceutique de Courtrai', traditioneel Franstalig in aanzet, wordt het 
onder druk van de vervlaamsingsgolf na de eerste wereldoorlog definitief A.V.K. (1940 ?) 
Voor de tweede wereldoorlog was het eerder een confraternele bedoening, n.l. tussen pot 
en pint afspraken maken over prijzen en openingsuren .. 
Na de grote oorlog werden alle beroepsverenigingen veel actiever, veel meer 
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gestructureerd, bruisend van organisatie ... 
Kortom : een dienstverlening voor de apotheker, dichtbij de apotheker en een spreekbuis 
naar het hoger echelon : de A.P. B. 
Haar economisch belang neemt nog toe na het invoeren van de derde betalingsregel : de 
apotheker int zijn tegoeden bij de ziekenbonden via de tarificatiediensten. 
Nu kunnen we zeggen dat nagenoeg alle beroepsverenigingen zeer professioneel gerund 
worden: informatica neemt een belangrijke rol in, boekhouding, juridisch en sociaal advies, 
interim-bureau, wetenschappelijke nascholing, ondersteuning van apothekers in 
opleiding, enz ... 

1913 : Pierre Mattelaer komt voor op de Lijst. Ik heb niet kunnen achterhalen of hij actief 
geweest is in de beroepsvereniging? 

1944: Jaak komt in het bestuur en na zijn vroegtijdig overlijden in 1961 neemt Bernard in 
1963 de draad weer op. In 1964 wordt hij de vertegenwoordiger van A.V.K. in de A.P.B. en 
neemt hij gedurende 20 jaar deel aan alle bestuurvergaderingen en algemene 
vergaderingen van A.V.K. 

1984 : Bernard is ook korte tijd ondervoorzitter geweest om een hiaat op te vullen : geen 
kandidaat voor het bestuur van stad Kortrijk. 

De familie 'Mattelaer' heeft dus een zeer, zeer actieve rol gespeeld in het plaatselijk 
beroepsleven en de nodige bijdrage geleverd tot het moderniseren van de 
beroepsvereniging. 

Dank u 'Familie Mattelaer'. 

1. A.P.B. 

Ook de Algemene Pharmaceutische Bond, de vereniging van de beroepsverenigingen, 
werd na wereldoorlog Il gestructureerd. 
Zij vertegenwoordigd 85 % van de openbare officina-apotheken, is federaal (Nl. en Fr) en 
democratisch van samenstelling en heeft als doelstelling zowel de materiële als 
immateriële belangen van haar leden te verdedigen. 
In functie van haar aangesloten leden heeft elke beroepsvereniging stemrecht in de 
beslissingen van de vergaderingen van de bond , alias de 'bondsraad'. 
A.V.K. met haar 250 leden kan één afgevaardigde aanduiden, Brugge ook één en dit op een 
totaal van 24. De 24 leden kiezen onder elkaar een bestuur. 
De A.P.B. kan verder onderverdeeld worden in een 

- Dienstverlenende afdeling : D.G.O., wetenschappelijke diensten, juridische
sociale en economische diensten, ontwikkeling van databanken en statistische 
gegevens, ... 
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- Politieke afdeling, n.l. het dagelijks bestuur, dat zowat met alle medespelers in de 
gezondheidszorg contacten onderhoudt 

Zetten we eens alle grote dossiers op een rijtje, waarmee "Mattelaer" te doen had: 

• De decumul van de artsen , n.l. het verbod voor de artsen om geneesmiddelen af 
te leveren : vermits uw broer Jaak in 1954 bondsraadafgevaardigde was, zal dit 
dossier hem wel wakker gehouden hebben. Wegens het uitdovend karakter in 
de wetgeving bestaat het probleem nu niet meer. Van dan af , Bernard, komen 
uw dossiers op tafel 

• Het eigendomsrecht van apotheek of de apotheek aan de apotheker : Onze 
burgemeester heeft indertijd een wetsontwerp in die zin ingediend. 
Waarschijnlijk zal dit nooit gerealiseerd worden, tegenstrijdige belangen in ons 
land en ... Europa nietwaar. De vraag is of we daar zelf niet een 'mea culpa' 
moeten slaan in verband met de bescherming van de weduwen van gestorven 
apothekers 

• De spreidingswet op de apotheken in 1973 en later nog eens herschreven. 
Nieuwe vestigingen of verplaatsingen van apotheken moeten voldoen aan een 
demografische- en geografische behoefte. Een goede wet. 

• De ristorno-problematiek : de etter , die nu deels is weggewerkt , maar een 
probleem dat Bernard steeds gekwetst heeft en dat hij steeds met een nooit 
aflatende hardnekkigheid heeft bestreden. 

• De jaren '80 (Bernard) : De wetten Dehaene, die het begin inluidden van een 
gestage neergang van de apotheker als ' bereider' van geneesmiddelen. De 
bittere ervaring van het organiseren van een staking, weetje nog ... 

• De jaren '90 : de opkomst van de informatica in de apotheek was niet meer voor 
jou weggelegd 

• Het nieuwe millennium : het afstappen van de procentuele, economische 
vergoeding van de apotheker naar een honorariumsysteem, een vergoeding 
voor de intellectuele, begeleidende act van de apotheker. Ook de inschrijving 
van de taken van de apotheker in een wet. 

Bernard, we zouden samen uren kunnen praten over het wel en wee van 40 jaar 
beroepsverdediging, van de vele slapeloze nachten ... 
Maar soit: bedankt Jaak, bedankt Bernard voor dit grote werk. 
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2. D.G.0. 

In 1885 werd een wet voor apothekers uitgeschreven, een wet die nog steeds functioneert 
maar nu toch herschreven wordt. Een enorm 'revolutionaire' wet in die tijd. Waarom? 
Een 'no-nonsens' wet die 'avant-la-lettre' het in feite had over én 'productaansprakelijkheid' 
én 'adviesaansprakelijkheid' van de apotheker, d.w.z. 

1 . dat de apotheker geacht wordt hoogkwalitatieve producten en bereidingen af te 
leveren en daar bovenop ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn advies, 
zelfs als de voorschrijvende arts fout gaat. 

2. dat de patiënt/kliënt, benadeeld door de apotheker, ten alle tijde de apotheker in 
kwestie bij de rechtbank kan aanklagen en de apotheker zijn verantwoordelijkheid in 
eerste instantie niet kan afwenden op derden. 

3. dat de apotheker alle binnenkomende producten vooraf dient te controleren op hun 
kwaliteit en dit -ter controle- schriftelijk dient op te tekenen. 

Voor de oorlog werkten we met kruiden, thee's en tutti quanti, veel anorganische- en reeds 
enkele organische verbindingen. Na de oorlog was dat niet meer houdbaar gezien de 
opkomst van de vele specialiteiten. 
De wet bleef, maar voegde eraan toe dat voor specialiteiten de apotheker de controle aan 
een derde kon overlaten, mits hij er zelf voor betaalde ... en dat doet hij nog steeds. Ver 
vooruit dus op de dioxinecrisis en op een sluitende aansprakelijkheidswetgeving bij de 
artsen. 
De dienst voor D.G.O. ontstond in de jaren 50 en Jaak werd er eerst ondervoorzitter van en 
later voorzitter. Het oprichten van een labo was geen 'sinecure' ... Nu is de DGO een 
performant toonaangevend labo in de analyse, vol hooggekwalificeerde medewerkers. 

DankuJaak. 

3. WETENSCHAPPELIJKE DIENST 

Ook de wetenschappelijke dienst in de A.P.B werd na de oorlog opgericht. 
1 n 1959 werd Jaak als voorzitter verkozen van het A.V. V . 
Hij zag zeer vlug het belang in van 

- een hoog kwalitatieve wetenschappelijke dienst, waarvan de leidende 
personaliteiten zich ernstig moesten bezighouden met kwaliteitsstudies. 
- de noodzaak om de universitaire opleiding steeds aan te passen aan nieuwe 
noden 
- het belang van het oprichten van een 'Pharmaceutisch Tijdschrift voor België', 
waarvan hij de redactie samenstelde. 

Deze drie benaderingen zijn nu nog steeds actueel. 
Deze vernieuwende inbreng heeft hij echter nooit kunnen afmaken. 
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Jammer genoeg stierf hij vroegtijdig. 

Jaak, post mortem, toch een grote dank. 

4. DE ORDE VAN APOTHEKERS 

Ook de Ordes werden in 1950 opgericht. 
Jaak werd er de eerste secretaris van, tot aan zijn ontslag en broer Bernard nam in 1956 
over. 
De ordes worden nu politiek ter discussie gebracht, maar ik ben overtuigd dat apothekers 
en artsen vragende partij zijn voor het verder bestaan ervan, wel in een modernere vorm 
waarin de patiënt op_een rechtmatige manier beter aan zijn trekken komt. 
Een derde partij kan onmogelijk even goed de gevoeligheden over wat kan en niet kan 
begrijpen dan de beroepsgroep zelf. Oordelen, veroordelen en bestraffen 'inter pares' 
werkt. ... 
Ook hier dank aan Jaak en Bernard. 

5. GROOTHANDEL-COOPERATIEVE 

De groothandels-coöperatieven liggen zeer, zeer nauw aan het hart van de apothekers. Ze 
worden er dagelijks mee geconfronteerd en de kwaliteit van dienstverlening van de 
apotheker hangt er rechtstreeks van af. Meermaals daags een correcte, punctuele 
bediening zijn kwaliteitslabels van de groothandels. 
In een steeds concurrentiële markt is schaalvergroting een 'must' 
De fusie -enkele jaren terug- tussen drie grote groothandels-coöperatieve 
(WVU Antwerpen/Limburg) werd door de apothekers dan ook toegejuicht. 
Het was een moeilijk proces, waar Bruno zeer actief, zo niet doorslaggevend in is geweest. 

Dank u, Bruno. 

6. DEVOORZORGSKAS 

En tenslotte het 'KROONJUWEEL' van de familie Mattelaer: de Voorzorgskas, Het 'Kastje', 
'De Brandkast'. 

In de jaren 60 kennen we de grote artsenstaking tegen de gratis geneeskunde, het zgn. 
Engels model. 
Een akkoord kwam tot stand tussen de artsen en de regering, en tandartsen en apothekers 
hingen hun wagonnetjes aan de locomotief met voor de apothekers een overeenkomst op 
voorwaarde ze er zich 'collectief' (in tegenstelling met de artsen die 'individueel' 
optreden) toe verbonden om de derde betalerregeling correct toe te passen, de bijdrage 
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van de patiënt conform de wetgeving aan te rekenen, en bovendien al hun geneesmiddelen 
(zowel specialiteiten als bereidingen) aan vaste prijzen af te leveren. Dan alleen kunnen de 
apothekers individueel genieten van een RIZIV-bijdrage, te storten in een pensioenkas en 
eventueel te verdubbelen door de apotheker voor belastingsaangifte. Dit ter compensatie 
van het verlies van inkomsten tengevolge van de overeenkomst. 
Kozen de artsen voor een collectief systeem, dan kozen de apothekers resoluut voor een 
individueel kapitalisatiesysteem. De apothekers hadden het bij het rechte eind. De artsen 
veranderden in de jaren '90 het geweer van schouder en stapten ook over naar het 
individueel kapitalisatiesysteem. 
De voorzorgskas voor apothekers werd dan ook in 1968 opgericht en één van de mede
stichters was jawel : Bernard Mattelaer. Na het overlijden van de voorzitter Boris Brus werd 
Bernard voorzitter van de beheerraad, een taak die hij waarnam tot in 1990, datum waarop 
zijn zoon Bruno 'afgevaardigde-beheerder' werd van de Voorzorgskas. Een ontslag - zo 
herinner ik me - dat hij met fierheid en gaarne genomen heeft, temeer daar de aanvaarding 
van Bruno buiten zijn weten werd beslist en elke verdenking van 'nepotisme' onder de mat 
werd geveegd. 
Het kastje is een hele brandkoffer geworden, die meer dan 10 miljard oude BF ( 250 miljoen 
€) beheert voor de apothekers. 
Zij zijn gespecialiseerd in pensioenvorming, zijn bijzonder performant en adequaat in de 
verzekering van de beroepsaansprakelijkeid van de apotheker, hebben een uitgebreide 
portefeuille in alle andere vormen van verzekerbaarheid en stellen nu bovendien hun 
know-how ten dienste van kinesisten. 

Bernard en Bruno, een bijzondere dank voor dit kroonjuweel van jullie. 

Zo, ik ben rond. Na ieder item heb ik mijn dank betuigd voor het specifieke werk. In naam 
van gans het apothekerskorps nogmaals een grote dank en een grote waardering voor het 
enthousiasme, het engagement, de gedrevenheid en inzet van de familie Mattelaer. 

Er rest mij nog een schitterende toekomst te wensen aan de jongste generatie Mattelaer, 
de 'juniores', als het kan graag in ons apotheekmidden. 
We weten dat we op de huidige actieve generatie, de 
'junior-veteranen', kunnen rekenen en dat ze hun taak 
tot een goed einde zullen brengen. En aan hen die in de 
avondtijd van hun leven zijn, de 'seniores' wens ik een 
goede gezondheid, dat het jullie goed ga en geniet van 
het stille samenzijn. 

Maar na alles die ene bedenking : 
ALLES GAAT VOORBIJ, BEHALVE HET VERLEDEN 
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