Op 4 juni overleed te Eindhoven dr Alphonse Martinus Gerardus Rutten op 85jarige leeftijd. Fons Rutten studeerde farmacie aan de Universiteit Leiden. Na het
behalen van het apothekersdiploma volgde een 3-jarig dienstverband als hoofd
van het farmaceutisch laboratorium van de Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek in
Delft. Van januari 1956 tot april 1958 was hij beherend apotheker op Curaçao. Na
zijn huwelijk met Marie Louise Corsen keerde het echtpaar naar Nederland
terug, en begin 1960 vestigde Fons zich als apotheker te Eindhoven. Fons was
een mens met veel interesses en kwaliteiten. Tijdens zijn openbaar
apothekerschap studeerde hij rechten aan de K.U. Brabant en Muziekgeschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht. In 1986 wordt de apotheek vaarwel gezegd en beginnen de
voorbereidingen voor een promotie. Op 1 juni 1989 is het zover, en promoveert hij aan de Leidse
universiteit op het proefschrift 'Apothekers en Chirurgijns. Gezondheidszorg op de
Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen in de 19d• eeuw'. Promotor was prof. dr H.A.
Bosman-Jelgersma en prof. dr H. Beukers trad op als co-promotor. In de jaren negentig volgt een
respectabel aantal publicaties op farmaceutisch historisch terrein, waaronder een aantal boeken.
En de farmacie op de Nederlandse Antillen komt daarin vanzelfsprekend ruim aan bod. In 1994
vormt Fons, samen met Guy Gilias, het nieuwe redacteursduo
van ons Bulletin. Hij heeft deze taak met verve vervuld tot eind
1999. Fons is tot het eind van zijn leven actief gebleven als auteur,
dit jaar nog verscheen zijn boek 'Blue ships', waarin hij de
Nederlandse Oost- en West-Indische handel in geneesmiddelen
en specerijen in de 18d• eeuw beschrijft. De Kring verliest door het
overlijden van Fons één van haar actiefste leden, de laatste jaren
niet meer in de zin van een trouwe congresbezoeker want dit liet
zijn gezondheidstoestand helaas niet meer toe, maar wel in de
zin van een getalenteerd en gedreven farmaciehistoricus. Wij
wensen zijn vrouw, Marie Louise, kracht toe bij het verwerken van
dit grote verlies.
"Geen sterveling van wie je houdt
heeft ooit een leeftijd om dood te gaan'~
Annette Bierman, voorzitter
{Jean-Paul Franssen)
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