
MUSEUM VcJcJR VE GESCHIEDENIS VAN VE FARMACIE 
IN VE FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
VAN VERUG. 
Apr. Guy De Munck 

(Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Gent op 25 april 2009) 

Wat vooraf ging. 

In juni 1949 verscheen in het 
Pharmaceutisch Tijdschrift voor België een 
oproep ondertekend door dr.Brans, 
apotheker te Rotterdam, voor het oprichten 
van "een vereniging ter bevordering van de 
studie der geschiedenis van de farmacie" in 
Benelux verband. De initiatiefnemers waren 
immers van oordeel dat de betrokken landen 
Nederland, België en Luxemburg historisch 
vroeger zodanig één waren dat men de 
geschiedenis van deze gebieden moeilijk 
kon scheiden. 
Dr. Leo Vandewiele, als apotheker gevestigd 
te Gent met een gedreven belangstelling 

voor de geschiedenis van de farmacie, beantwoordde deze oproep positief en samen met enkele 
collega's ondertekende hij op 18 april 1950 in Rotterdam de stichtingsakte van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux. Or Brans werd de eerste voorzitter en dr. Vandewiele 
de eerste secretaris. In zijn Liber Memorialis verwoordt Vandewiele dit als een kentering die in zijn 
leven trad "waarbij de geschiedenis van mijn beroep mijn verdere leven zal beheersen". En zo 
werden deze twee historici ambtsbroeders voor het leven. 

Pieter Hendrik Brans 

Hij werd op 22 april 1899 te Rotterdam geboren en behaalde zijn apothekersdiploma aan de 
universiteit van Leiden. Van 1927 tot 1970 was hij apotheker te Rotterdam en op 22 mei 1935 
promoveerde hij in Amsterdam tot doctor in de wis- en natuurkunde. Op vlak van de 
farmaciegeschiedenis ging zijn belangstelling vooral uit naar de farmacie in Nederlands-Indië en 
de Oost-Indische Compagnie. Hij was voorzitter van de Kring van 1950 tot 1961 en werd 
erevoorzitter benoemd in 1962. Hij was medestichter van de Académie Internationale d'Histoire de 
la Pharmacie en van de Union Mondiale. Hij was een zeer bereisd man, in contact met vele 
mensen op velerlei gebied en met een groot organisatorisch talent. Net voor de 30" verjaring van de 
Kring overleed hij te Rotterdam op 28 maart 1980 in de ouderdom van 81 jaar. 

Leo Jules Vandewiele 

Hij werd op 17 november 191 O geboren te Waregem en behaalde zijn apothekersdiploma op 29 juni 
1937 aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij vestigde zich als officina-apotheker eerst te Waarschoot 
en vanaf 1946 te Gent. In 1962 promoveerde hij tot doctor in de farmaceutische wetenschappen op 
een historisch onderwerp: de Grabadin van Pseudo-Mesues en zijn invloed op de ontwikkeling van 
de farmacie in de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd benoemd tot lector in de geschiedenis van de 
farmacie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de RUG in 1973. Hij was secretaris 
van de Kring van 1950 tot 1960 en redacteur van het Bulletin van 1970 tot 1994. Hij werd erelid van 
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de Kring in 1960. In 1952 was hij tevens medeoprichter en eerste secretaris van Zuid-GeWiNa. Hij 
bekwam vooral bekendheid om zijn studies en publicaties over Middelnederlandse handschriften 
op medico-farmaceutisch gebied. Er verschenen van hem 18 boeken en meer dan 280 publicaties. 
Hij overleed te Lochristi op 16 juli 2004 in de ouderdom van 93 jaar. 

Stichting dr. Brans 

In 1975 legateerde dr. Brans een aantal boeken, medailles en diploma's aan de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen RUG. Op 28 april 1975 aanvaardde tijdens een receptie de 
decaan prof. De Moerloose het legaat als Stichting dr. Brans. Het lag in de bedoeling van dr. Brans 
door deze Stichting te" komen tot een Instituut voor de Geschiedenis van de Pharmacie aan uw 
universiteit". 

Zaal dr. Brans 

Bij het betrekken van de nieuwe gebouwen van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan 
de Harelbekestraat werd een zaal voorzien, waar het legaat van dr. Brans kon ondergebracht 
worden. Deze kreeg de naam dr. Branszaal. 

Inrichting van de dr. Branszaal 

De boeken, door dr. Brans geschonken, werden in twee kasten opgeborgen. De medailles werden 
tentoongesteld en de diploma's aan de wanden opgehangen. Een foto van dr. Brans, evenals de 
portretten van de professoren die sinds 1849 de farmacie doceerden aan de RUG en emeriti of 
overleden zijn, alsook een reproductie van een schilderij "Binnenzicht der Hoogeschool van Gent 
Ange De Baets 1827"versierden de dr. Branszaal. 

Uitbreiding van de dr Branszaal 

Op voorstel van dr. Vandewiele werd een oude apotheekkast uit het midden van de 19cte eeuw 
aangekocht door de Apothekers Oud-studentenvereniging RUG, met geldelijke steun van KOVAG, 
Flandria, Panpharma, Conforma en ICI-Pharma en geschonken aan de faculteit. Deze 
apotheekkast was eigendom van apr. Tillo Geldof uit Izegem en was afkomstig uit de apotheek van 
apr. Arthur Deltour, Ooststraat te Roeselare. Apr. Deltour, die promoveerde te Gent in 1895, had, 
wanneer zijn apotheek tijdens de oorlog 1914-18 verwoest was, de meubilering gekocht van een 
uitscheidende apotheker te Gilly (Henegouwen), die de apotheekmeubelen op zijn beurt in occasie 
zou gekocht hebben ergens in Frans-Vlaanderen. Hierover zijn geen verdere gegevens bekend. De 
apotheekkast werd met veel zorg opgepoetst en de hoekkast werd vermaakt tot een vlakke 
muurkast. 
Dr. Vandewiele schonk daarop een deel van zijn farmaco-historische collectie aan de faculteit tot 
stoffering van de dr. Branszaal. 
Op 19 mei 1983 vond de plechtige openstelling van de dr. Branszaal plaats in aanwezigheid van 
rector Cottenie, de decaan van de faculteit prof. De Moerloose, het voltallig professorenkorps van 
de faculteit en afgevaardigden van de steunende farmaceutische verenigingen en laboratoria. 
Door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werden foto's genomen, met 
machtiging tot publicatie. De KREDIETBANK was de mecenas voor het drukken van de catalogus. 
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Collectie 

De collectie is opgedeeld in 13 rubrieken: apothekerspotten(A), vijzels(B), kruidendozen(C), 
balansen en gewichten(D), toestellen en gebruiksvoorwerpen(E), farmaceutische medailles en 
penningen(F), boeken(G), kruidenboeken(H), tijdschriften(!), bijeenkomsten en verslagen(J), 
catalogi van tentoonstellingen(K), prijslijsten(L), afbeeldingen(M). 
Voor de farmaceutische ustensilia (cat. A tot E) vermeldt de catalogus dat ze alle 368 werden 
geschonken door dr. Vandewiele, op één apothekerspot (A 15) en drie bronzen vijzels (84, 85 en 
86) na als gift van de faculteit en een vaporisator (E6) van E.De Wilde uit Lochristi en een 
kruidenmolen (E16) van apr. Van Hecke uit Gent. De medailles en penningen(F) waren deels 
afkomstig van dr. Brans, deels van dr. Vandewiele. De 294 boeken(G) kwamen uit de hoger 
vernoemde schenking dr. Brans, terwijl de kruidenboeken(H), weliswaar hoofdzakelijk facsimile, 
dan weer afkomstig waren van dr. Vandewiele. De collectie werd vervolledigd met 61 
tijdschriftenreeksen, 29 verslagen van buitenlandse verslagen en symposia, 17 catalogi van 
tentoonstellingen en 6 prijscouranten. 

Zo bevatte de museumcollectie bij de opening van het museum in 1983 reeds 537 referenties. 

A. Apothekerspotten 

B. Vijzels 
C. Kruidendozen 

D. Balansen en gewichten 

E. Toestellen en gebruiksvoorwerpen 
F. Farmaceutische medailles en 

G. j,e.alJ~en 
H. Kruidenboeken 

I. Tijdschriften 

J. Bijeenkomsten en verslagen 
K. Catalogi van tentoonstellingen 

L. Prijslijsten 

M. Afbeeldingen 

Totaal 

1983 

33 
7 
6 
9 

16 
31 

294 
28 
61 
29 
17 

6 

537 

2008 

70 
11 

7 
24 

277 
61 

959 
29 

109 
66 
46 
10 
40 

1.709 

De catalogus eindigde met de profetische 
woorden: "giften tot uitbreiding van het 
Museum worden in dank aangenomen". 
En zo geschiedde, want in 2008 was de 
collectie dank zij talrijke schenkingen 
uitgebreid tot 1709 stukken. Vooral de naam 
van apr. Ligterink, waarmee dr. Vandewiele 
een nauwe vriendschapsband had 
ontwikkeld, komt hier veelvuldig voor. Al deze 
schenkingen werden zorgvuldig geïden
tificeerd en in een register ingeschreven door 
prof. Van Severen. 
Nieuwe museumlocatie in de Faculteitszaal 
einde de negentiger jaren leidde het museum 
eerder een verdoken bestaan en was er nog 
weinig activiteit. Wanneer zich in 2000 in de 
faculteit de nood aan een nieuw leslokaal 
voordeed, werd de collectie overgebracht 

naar de Faculteitszaal en werd de vorige museumlocatie ingericht als seminariezaal 3. Naast de 
grote apotheekopstand werden een aantal nieuwe kasten geplaatst en werden alle voorwerpen 
veilig achter glas opgesteld. Het beheer van het museum werd waargenomen door een facultaire 
commissie bestaande uit vier leden waaronder prof. Remon, decaan, prof. Van Peteghemen en de 
emeriti prof. De Leenheer en prof. Van den Bossche. Prof. Remon heeft de intentie om op een 
eerstvolgende faculteitsraad een voorstel te formuleren om deze commissie opnieuw uit te breiden 
en te activeren. 
In de loop van 2008-09 werd op vraag van de decaan door de aprs. Guy Gilias en Guy De Munck de 
inventaris op zijn volledigheid gecontroleerd, werden op alle stukken nieuwe inventarisnummers 
met als code FFW.A.xx aangebracht en werden een aantal kasten herschikt. Zo werden o.a. de 
gelegenheids- en fantasiepotten afzonderlijk geplaatst. Door mevr. Jo Gommers werd de ganse 
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inventaris van de catalogusnummers A tot F digitaal ingebracht, zodat deze nu elektronisch 
consulteerbaar is. Wij beperkten ons bij dit werk tot de stukken die apotheek gerelateerd zijn, omdat 
we van oordeel waren dat de categorieën boeken, tijdschriften, verslagen en catalogi (categorieën 
G tot M) behoren tot het domein van een bibliothecaris en door specialisten ter zake moeten 
ingevoerd worden. 
Wij hopen hiermede te hebben bijgedragen tot een herwaardering van dit museum en dit ter ere en 
tot nagedachtenis van zijn stichter en erelid van Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux dr. apr. Leo Jules Vandewiele. 

Apr Guy De Munck 
Residentie De Ijsfabriek 
Kronenburgstraat 27 /322 
2000 Antwerpen 
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