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Guy Gilias 

Gelegen tussen Lobbes en Beaumont, op de N 559, (en niet ver van 
het pittoreske Thuin met zijn hangende tuinen) rijst het hooghartige 
en sombere silhouet van het kasteel van Fosteau boven de 
omliggende weilanden uit. Ondanks de talrijke verbouwingen bezit 
het nog de zes torens, die kil tegen de horizon afsteken. 
Het prachtig onderhouden kasteel in een merkwaardig park met tuin 
in terrassen, is zeer het bezoeken waard: het rechthoekig gedeelte 
van de versterkte woning uit de 14• eeuw, de westenvleugel uit de 
17" eeuw en het 19• eeuwse logiesgedeelte voor het personeel. 

Merkwaardig en interessant is " het Levend Museum van de 
Apotheek" - " Ie Petit Musée Vivant de la Pharmacie" dat 
ondergebracht is in een logeerkamer voor het personeel. 
Deze gereconstitueerde apotheek uit het einde van de 19• eeuw 
behoorde toe aan Arm and Sou part, apotheker te Charleroi van 1923 
tot 1969. Hij was de opvolger van meerdere andere apothekers en 
nam deze inrichting over die minstens dateerde van 1880. Bij de 

sluiting van de apotheek werden de meubelen en tal van farmaceutische instrumenten en 
voorwerpen bij zijn zoon Jacques Sou part ondergebracht. 
In 2003 zocht deze een onderkomen voor het meubilair. De schepen van toerisme van Thuin 
hoorde hiervan spreken en besloot een klein museum op te richten om dit kunstpatrimonium te 
bewaren. Dank zij het Kasteel van Fosteau werd deze kleine apotheek ondergebracht in de oude 
logies voor het personeel. 
Naast indrukwekkende meubelstukken ( 66 treklades met geëmailleerde naamplaatjes en 
plateelknoppen) en een toonbank van 3,5 meter lang uit de 19• eeuw toont het museum een reeks 
farmaceutische voorwerpen in verschillende vitrines. 

Ten zeerste aanbevolen voor een multiculturele uitstap tijdens een zomerse vakantiedag: Thuin, 
Kasteel van Fosteau met park en apotheek ! 
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