
VE TCJX.ICCJLCJGIE IN VE CJPLEIVING TCJT APCJTl-fEKE'R 
IN 13ELGIE (1) 

H. Deelstra 

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

Inleiding 

Vooraleer het onderwerp te behandelen is het nuttig in het kort de algemene ontwikkeling van de 
toxicologie te bespreken. Volgens "Van Dale" is de toxicologie "de leer van de vergiften, dit zijn 
stoffen die toegediend of ingenomen de levensfuncties ernstig verstoren en die zelfs de dood 
kunnen veroorzaken". 
Nikander van Kolofon (2de eeuw v. Chr.) is de eerst gekende auteur over dit onderwerp. Twee van 
zijn leergedichten zijn bewaard gebleven. Enerzijds "Theriaka", waarin hij het heeft over beten van 
giftige dieren en over giftige planten. Toxicologie stamt af van het Griekse woord "toxos", dat boog 
betekent; hieruit kan de associatie met pijlgift afgeleid worden. Anderzijds schreef Nikander 
"Alexifarmaca", dit zijn geneesmiddelen, die als tegengif ingenomen kunnen worden. Later 
noemde Galenus, de Griekse arts die in de 2de eeuw v. Chr. in Rome verbleef, deze stoffen 
"antidota" (2). 
Verschillende auteurs hebben "vergiften" en "tegengiften" beschreven zoals o.a. Dioskorides (1 ste 
eeuw v. Chr.), de grote plantkundige, die in dienst stond van keizer Nero. Trouwens deze materie 
genoot een grote belangstelling tijdens de Romeinse periode, toen de schrik om vergiftigd te 
worden een steeds terugkerend fenomeen was. 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493--1541 ), beter gekend als Paracelsus, wordt 
beschouwd als een iatrochemicus, d.w.z. een arts die scheikundige verbindingen voorschreef als 
geneesmiddel. Hij wordt vaak geciteerd als "de vader van de toxicologie" omdat hij de basiswet 
voor de toxicologie afgeleid had, nl." de dosis (van een stof) vormt het vergift'. Naast Paracelsus is 
Agricola of George Bauer (1494--1555) belangrijk voor de toxicologie. In zijn belangrijkste werk" De 
Re Metallica" beschreef hij uitvoerig de beroepsziekten die voorkwamen bij de ontginners van 
verschillende ertsen in de mijnbouw. 
Vergiftigingsgevallen zijn bekend uit alle tijder:i en in alle milieus. De zgn. heksen die gedurende de 
15de en 16de eeuw op de brandstapel hun leven lieten, waren meestal vrouwen die hallucinerende 
producten gebruikten zoals mandragora of alruin, die giftige alkaloïden bevatten. Van oudsher 
werden arseenverbindingen gebruikt. Als moordgift kenden deze stoffen een hoogtepunt in de 17de 
eeuw. In het begin van deze eeuw vervaardigde een zekere Theofania di Adamo een 
arseenoplossing die naar haar genoemd werd "Aqua Toffana". In Palermo en later in Napels en 
Rome ontstonden echte vergiftigingsepidemieën. Tijdens de regering van Lodewijk XIV werd 
Parijs beheerst door de angst voor arseenvergiftigingen. Deze vergiftigingen werden misdrijven 
genoemd : "les plus dangereux et les plus difficile à découvrir". Inderdaad, in de 17de eeuw 
bestond er geen "analytische toxicologie" en hadden de experts die lijkschouwingen moesten 
uitvoeren, geen objectieve onderzoekstechnieken tot hun beschikking. 
Zeer belangrijk voor de toxicologie is de eerste epidemiologische studie die in 1775 gepubliceerd 
werd door de Engelse arts P. Pott (1714--1788). In deze studie stelde Pott een rechtstreeks verband 
tussen de kanker van het scrotum en het voormalige beroep van zijn kankerpatiënten. Pott stelde 
vast dat deze patiënten in hun jeugd schoorsteenveger geweest waren. Hij legde in zijn publicatie 
een rechtstreeks verband met het schoorsteenroet waarmee het scrotum op jonge leeftijd in 
aanraking was gekomen. Later uitgevoerde studies bevestigden deze hypothese. Het 
schoorsteenroet bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), die 
kankerverwekkend zijn. 
In 1836 werd de eerste analytische methode op punt gesteld om de aanwezigheid van arseen te 
bepalen door James Marsh (1794--1849) (3). 
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Hij was in 1832 aangesteld als gerechtelijk expert om een arseenvergiftiging te bewijzen. Marsh 
gebruikte een techniek waarbij het gele arseensulfide neersloeg. Toen hij dit moest tonen aan de 
jury was het neerslag ontkleurd en werd de beschuldigde vrijgesproken. Daarom mengde hij het 
arseenbevattende monster met zwavelzuur en zuivere zink waardoor het gas arseenhydride 
vrijkwam. Dit gas wordt bij hoge temperatuur ontbonden zodat arseen zich neerzet op een 
porseleinen plaatje als een zilver-zwart gekleurde afzetting. Onmiddellijk werd deze techniek 
gebruikt en verbeterd in de verschillende Europese landen. 

, J. Marsh M. Orfila 

Verschillende aanpassingen werden uitgevoerd, o.a. door de leidinggevende Franse toxicoloog 
Mathieu Orfila (1787-1853), die al in 1818 een eerste editie uitgaf van een handboek "Traité des 
poissons ou toxicologie généra/e" (4). Ook al bleven er discussies tussen de experts, het is een feit 
dat de aantallen arseenvergiftigingen drastisch afnamen. 
De fysioloog Claude Bernard (1813-1878) was de eerste wetenschapper die in 1848 de werking 
van een gift kon uitleggen. Hij toonde aan dat de toxiciteit van ingeademd koolmonoxide 
veroorzaakt werd doordat deze molecule zich kon hechten aan hemoglobine in het bloed, 
waardoor het zuurstoftransport doorheen het lichaam verhinderd werd. 

1. De apothekers en de toxicologie in België vóór 1876 

1.1. Inleiding 

Tot op het einde van de 18c1e eeuw bestonden er vrijwel geen scheikundige technieken om de 
oorzaak van een verdacht overlijden na te gaan. De experten die lijkschouwingen moesten 
uitvoeren, zochten naar donkere lijkvlekken, schuim op de mond, braaksel of bij autopsie naar 
letsels aan lever, hart of maag. 
Na het ontstaan van scheikundige analysetechnieken in de 1 gd• eeuw werd het mogelijk om in 
opdracht van een magistraat of onderzoeksrechter, gerechtelijke analysen uit te voeren. De 
praktiserende apothekers, die samen met de artsen instonden voor de algemene hygiëne, kregen 
vaak gerechtelijke expertises opgedrongen, omdat zij vaak over een scheikundig laboratorium 
beschikten en over ervaring in de scheikunde. Toch voelden de apothekers niet veel voor deze 
expertises en weigerden zij meestal op grond van "onervarenheid". Zelfs na de invoering van het 
vak toxicologie in de opleiding tot apotheker, waren het meestal de professoren toxicologie die 
deze expertises voor hun rekening namen. Als geneesmiddelendeskundige moet de officina
apotheker echter op de hoogte zijn van de toxicologie van het geneesmiddel. Vandaar het nut van 
een vak als "toxicologie" in hun opleiding. 
Er bestaat helaas weinig informatie over de uitgevoerde gerechtelijke expertises van de 
toxicologen, omdat deze uitgevoerd werden in opdracht van het gerecht of private personen. Deze 
opdrachten werden gehonoreerd en waren dus eigendom van de opdrachtgever. De archieven van 
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het gerecht zijn meestal niet toegankelijk en de ontwerpverslagen van de experts zijn na diens 
overlijden vaak verloren gegaan. 
Van de Belgische apothekers, die geen professor toxicologie waren, zullen A. De Hemptinne, A. 
Pasquier en D. Van Bastelaer besproken worden. 

1.2. Auguste-Donat De Hemptinne (1781-1854) (5) 

De Hemptinne en gezin 
(Schilderij door F. Navez - Paleis Schone Kunsten Brussel) 

August De Hemptinne had tegenslag dat zijn jeugd samenviel 
met de woelige tijden van die periode. Hij volgende onderwijs 
aan het college te Leuven, dat in 1797 gesloten werd door een 
beslissing van het Franse bewind. Ondanks zijn hoge 
intelligentie had hij daar uitsluitend lessen gevolgd in het 
Latijn, de eerste beginselen van de rekenkunde en wat 
aardrijkskunde en geschiedenis. Bij gebrek aan hoger 
onderwijs werd hij leerling-apotheker te Brussel bij apotheker 

Pierre Jambers, die over een goed uitgerust laboratorium beschikte. Tijdens deze periode volgde 
De Hemptinne lessen scheikunde en natuurkunde bij apotheker J.B. Van Mons (1765-1842) aan de 
Departementale School van de Dijle. Dankzij een aanbevelingsbrief van Van Mons kreeg De 
Hemptinne de gelegenheid te Parijs zijn studies te vervolmaken bij Louis Vauquelin (1763-1829) 
die directeur was van de "École de Pharmacie de Paris", opgericht in 1803. Na zijn terugkeer 
behaalde De Hemptinne op 23 juli 1806 het diploma van apotheker vanwege de Geneeskundige 
Commissie van de Dijle. Hij startte onmiddellijk met een eigen officina te Brussel. De Hemptinne 
werd betrokken bij veel sociale en wetenschappelijke activiteiten (scheikunde, technologie, 
openbare hygiëne en gerechtelijk onderzoek). Wegens zijn vele verdiensten o.a. door het 
stimuleren van de scheikundige industrie én aan de farmaceutische wetenschappen ontving De 
Hemptinne in 1827 vanwege Koning Willem I de titel van "apotheker van de Koning". 
In 1834 werd De Hemptinne opgenomen in de Académie des Sciences. Toen de Académie royale 
de Médecine de Belgique werd opgericht in 1841 maakte hij deel uit van de 30 eerste leden, als 
enige officina - apotheker. Hij nam onmiddellijk zeer duidelijk standpunten in o.a. in verband met de 
verkoop van geneesmiddelen. Volgens hem moest er een scheiding bestaan tussen het 
voorschrijven en de verkoop van geneesmiddelen. De strijd tegen de cumulatie van artsen, die 
sinds de wet van 12 maart 1818 toegelaten was, is steeds bestreden door de beroepsverenigingen 
van apothekers en werd pas na 140 jaar in 1958 beslecht. 
Volgens de lofrede van J.S. Stas (1813-1891) was De Hemptinne een zeer veelzijdige 
topwetenschapper in zijn tijd. Het gerecht deed meer dan 20 jaar beroep op De Hemptinne, niet 
alleen voor de opheldering van de vervalsing van eetwaren zoals brood dat kopersulfaat bevatte, 
maar ook voor de opheldering van vergiftigingen. Er is helaas weinig bekend van zijn expertises. 
Stas beschrijft alleen de manier waarop De Hemptinne een vergiftiging met sublimaat ophelderde. 
Ook al was het toegediende vergift (kwik(l l)chloride) aanwezig in lage concentraties, toch slaagde 
hij er in om uit het maagdarmkanaal het vergift aan te tonen. De organen werden opgelost in 
koningswater en het kwikbestanddeel werd met ether geëxtraheerd. Stas geeft als commentaar op 
het werk van De Hemptinne als gerechtelijk expert, dat deze zich diep bewust was van zijn grote 
verantwoordelijkheid. Hij wilde volledig zeker zijn van zijn resultaten uit angst een 
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onrechtvaardigheid te begaan tegenover een potentiële dader. 
J.S. Stas, wereldvermaard voor zijn accurate bepalingen van atoomgewichten, werd ook 
regelmatig gevraagd op te treden als gerechtelijk expert. Het best is Stas bekend voor zijn 
betrokkenheid bij het "geding Bocarmé", waarin graaf Hippolyte Visart de Bocarmé zijn 
schoonbroer Gustave Fougnies op 21 november 1850 vermoordde door het toedienen van 
nicotine. Inderdaad, de graaf had in het handboek van M. Orfila van 1843 gelezen dat er geen 
methode bestond om nicotine aan te tonen in de organen van een vergiftigde persoon (6). In zijn 
biografische nota over De Hemptinne vermeldt Stas dat hij bij een vraag voor een gerechtelijke 
expertise de hulp inriep van De Hemptinne, die al geruime tijd gestopt was met 
het aanvaarden van expertises. A. De Hemptinne kwam na grondig onderzoek tot hetzelfde besluit 
als Stas. Stas vermeldt niet of deze samenwerking betrekking had op het "geding Bocarmé", maar 
dit is best mogelijk, omdat Stas schrijft dat het gezochte vergift tot dan toe onbekend was in de 
annalen van de criminaliteit 

1.3. Auguste-Victor-Joseph Pasquier (1808-187 4) 

A. Pasquier, zoon van een apotheker, toonde van in zijn jeugd belangstelling voor het beroep van 
zijn vader. Dankzij zelfstudie behaalde hij voor de Geneeskundige Commissie van Henegouwen en 
later van Brabant het diploma van apotheker. 
Na de uitroeping van de Onafhankelijkheid van België in 1830, meldde Pasquier zich als vrijwilliger 
in het leger en in datzelfde jaar kreeg hij de leiding van de ziekenhuisapotheek van het leger in 
leper. Vervolgens werd hij hoofdapotheker van het kamp te Diest. Hij werd uiteindelijk 
gepromoveerd tot hoofd van de militaire apothekers. A. Pasquier oefende ook een deeltijdse functie 
uit in verschillende hogescholen, o.a. in de "École Spéciale de Pharmacie" die slechts van î 836 tot 
î 839 te Luik bestaan heeft (7). In î 84 î werd hij lid van de pas opgerichte Académie royale de 
Médecine de Belgique. 
A. Pasquier stelde een voortreffelijk verslag op voor de Academie naar aanleiding van de 
onenigheid tussen M. Orfila en J.S. Stas betreffende het onderzoek naar nicotine bij 
vergiftigingsgevallen. Orfila was namelijk de expert van de verdediging in het bovenvermelde 
"geding Bocarmé". Orfila kon de door Stas ontwikkelde methode niet weerleggen. 

1.4. Désiré Van Bastelaer (1823-1907) 

D. Van Bastelaer verdient eveneens een aparte vermelding. Hij behaalde in î 845 het diploma van 
apotheker en in 1852 dat van doctor in de natuurwetenschappen. Hij installeerde zich in 1848 te 
Charleroi als officina-apotheker en richtte een chemisch laboratorium op. Nadat Brussel in î 871 als 
eerste stad over een stadslaboratorium beschikte, werd te Charleroi als andere grote Belgische 
stad een stadslaboratorium opgericht. Van Bastelaer werd gedurende 20 jaar aangesteld als 
stadsscheikundige. Hij moest regelmatig optreden als gerechtelijk expert. Hij publiceerde een 
toxicologische studie over de bepaling van fosfor in vetten. In î 868 werd hij lid van de Académie 
royale de Médecine de Belgique, waar hij o.a. wees op het gevaar voor de arbeiders in de 
glasnijverheid waar arseenbevattende stoffen gebruikt werden. De activiteiten van Van Bastelaer 
waren velerlei en zeer gediversifieerd: plantkunde, archeologie, hygiëne en zelfs folklore. Toch 
heeft hij enorm veel inspanningen geleverd om het beroep van apotheker op te waarderen. Hij was 
o.a. ook de voorzitter van het 6de Internationale Farmaceutische congres te Brussel in î 885. Bij de 
oprichting van de Association Beige des Chimistes in 1887 werd hij voorzitter van de sectie 
'eetwaren'. 
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2. De toxicologie in de opleiding tot apotheker 

Door de wet van 15 juli 1849 startte de opleiding tot apotheker in het universitair onderwijs (8). Na 
één jaar studie kon men de graad van kandidaat in de farmacie behalen en na twee jaar stage in 
een officina kwam gedurende één jaar studie de eigenlijke opleiding tot het diploma van apotheker 
aan bod. Voor de volledige opleiding tot het diploma van apotheker was aan elk van de vier 
universiteiten slechts één professor benoemd: voor Gent P.J. Hensmans (1792-1862); voor Leuven 
J.B. Vrancken (1805-1871); voor Luik G.P.N. Peters-Vaust (1804-1867) en voor Brussel E. 
Hauchamps (1809-1871 ). De titularis die les gaf over de Theoretische Farmacie gaf ook het 
onderdeel 'Ontaardingen en vervalsing van geneesmiddelen', waarin de vakken Analytische 
scheikunde en de Toxicologie geïntegreerd waren. In het opleidingsonderdeel Praktische Farmacie 
kwamen alle praktische aspecten aan bod en werd ook 'une opération toxicologique' voorzien. 
Door de wet van 20 mei 1876 werd een apart vak toegevoegd. De beginselen van de analytische 
scheikunde en van de scheikundige toxicologie, alsook praktische oefeningen in deze twee 
disciplines. 
Door de wet van 18 oktober 1890 kon men de graad van apotheker behalen na eerst gedurende 
twee jaar studie het diploma behaald te hebben in de faculteit Wetenschappen van 'kandidaat in de 
natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de artsenijbereidkunde'. Daarna moest gedurende 
één jaar stage gevolgd worden. In de faculteit Geneeskunde werd de doelgerichte opleiding tot 
apotheker gegeven gedurende minstens twee jaar studie (meestal drie proeven). Het onderdeel 
Beginselen Toxicologische Scheikunde alsook de practica Toxicologische opsporingen werden in 
de meeste universiteiten als apart onderdeel van de opleiding tot apotheker gedoceerd. 

2.1. Université Libre de Bruxelles {ULB) 

A. De Hemptinne was een vurige voorstander van de in 1834 opgerichte 'Université Libre de 
Belgique', waarvan de naam in 1842 omgE:ldoopt werd tot 'Université Libre de Bruxelles'. Hij 
steunde de op- en inrichting door jaarlijks een belangrijke subsidie toe te kennen. 
Op verzoek van de te Brussel gevestigde officina-apothekers en nadat, op vraag van de 
beheerraad, een speciale commissie geraadpleegd werd waar A. De Hemptinne deel van 
uitmaakte, werd in 1842 de École Spéciale de Pharmacie, die deel zou uitmaken van de Faculteit 
van Geneeskunde, feestelijk ingewijd. De School werd onder de leiding geplaatst van A. De 
Hemptinne, die benoemd werd tot ereprofessor (9). De opleiding tot apotheker bestond uit drie 
studiejaren. In het derde jaar werd het vak 'Toxicologie et analyses' toegewezen aan Charles 
Pasquier (1802-1848). Charles Pasquier, apotheker met een eigen officina, kwam van de 
Universiteit van Luik en had vermoedelijk ook een functie in de eerste Belgische "École Spéciale de 
Pharmacie", die te Luik opgericht werd van 1836 tot 1839 (7). Na zijn overlijden werd hij opgevolgd 
door Edouard Hauchamps (1809-1871 ). Na het overlijden van de directeur van de speciale school 
voor farmacie in 1854, volgde een periode van achteruitgang. 
De Raad van Beheer stelde een commissie samen om hieraan te remediëren. De verslaggever van 
de aangestelde commissie Jean-Baptiste Francqui (1835-1871 ), zelf apotheker maar professor 
scheikunde in de Faculteit Wetenschappen, stelde dat gezien het K.B. van 1849, de opleiding tot 
apotheker in de Staatsuniversiteiten regelde, er voor de specifieke opleiding tot apotheker een 
tweede professor moest benoemd worden. Deze tweede professor werd Jean-Baptiste Depaire 
(1824-1910). 
J.-B. Depaire ontving in 1845 het diploma van apotheker door de Provinciale Medische Commissie 
van Brabant. Onmiddellijk daarna opende Depaire een officina te Brussel en richtte een eigen 
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laboratorium In dit laboratorium gaf hij theoretische en praktische lessen aan toekomstige 
apothekers . 
J.-B. Depaire was actief in zeer veel domeinen. Van in 1848 werden van hem gerechtelijke 
expertises gevraagd. In 1862 had hij al 172 verslagen opgesteld. In 1854 werd Depaire verkozen tot 
gemeentelijke raadgever voor de stad Brussel en dit mandaat werd tien keer vernieuwd tot in 1889. 
Het volgende jaar 1855 werd Depaire lid van de Hoge Gezondheidsraad. In 1905 had hij al 1120 
verslagen opgesteld en deelgenomen aan talrijke 
Commissies. In hetzelfde jaar 1855, werd hij verkozen tot lid van de Académie royale de Médecine 
de Belgique. In 1905 werd hij gevierd voor zijn jarenlange inzet voor deze Academie. In totaal had 
Depaire hier drieënzestig mededelingen gepubliceerd. 
Zijn invloed in de Brusselse gemeenteraad was bijzonder nuttig voor de uitbouw van de Université 
Libre de Bruxelles. In 1864 werd J.-B. Depaire aangesteld én als professor én als directeur van de 
"Êcole de Pharmacie". Hij werd o.a. titularis voor het vak toxicologie. In dit domein was J.-B. Depaire 
zeer actief. Na het overlijden van J.S. Stas in 1891 werden de gezamenlijke scheikundige werken 
van Stas gebundeld in drie delen. Het boekdeel 11, betreffende o.a. het toxicologisch onderzoek 
betreffende de extractie der alkaloïden, werd door de competente J.-B. Depaire uitgegeven in 1894. 
Tijdens zijn rectoraat in de jaren 1886-1888 werkte hij mee aan de verdere uitbouw van de "Êcole 
de Pharmacie", vooral op het gebied van de uitrusting van nieuwe laboratoria. 
Tijdens het rectoraat van J.-B. Depaire werd Alphonse Van Engelen (1861-1921) suppleant voor 
de toxicologie. A. Van Engelen behaalde de graad van apotheker in 1881 en van doctor in de 
natuurwetenschappen in 1883, beiden aan de Université Libre de Bruxelles. Na het emeritaat van 
Depaire in 1900 nam hij dit vak definitief voor zijn rekening. Na zijn overlijden in 1921 werd het vak 
toegewezen aan Léon Herlant (1873-1968), zoon van professor Achille Herlant (1850-1927). L. 
Herlant was apotheker en na onderzoek te Brussel en te Straatsburg behaalde hij het doctoraat in 
de natuurwetenschappen. In 1924 verhuisde de farmacieschool met de rest van de universiteit 
naar de nieuwe gebouwen op de Campus Solbosch. In 1936 werd Louis Maricq (1901-1984) 
titularis van het vak toxicologie. L. Maricq behaalde in 1925 het diploma van apotheker aan de 
U.L.B. Hij werd onmiddellijk benoemd tot assistent en in 1930 tot werkleider. Hij was in 1932 de 
eerste Belgische geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de Farmaceutische Wetenschappen. 
In 1936 werd hij titularis van het vak toxicologie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog- zoals tijdens de 
Eerste Wereldoorlog - werd de Université Libre de Bruxelles gesloten. Onder de impuls van de 
alumni en de professoren L. Herlant, N. Wattier en L. Maricq werden de studenten farmacie 
clandestien voorbereid op de examens voor de Centrale Jury in 1944 (9). Tijdens de feesten ter 
gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Êcole de Pharmacie te Brussel op 8 en 9 
september 1946, hield L. Maricq één van de drie belangrijke lezingen over "!'Analyse toxicologique 
par électrodialyse" (1 O). In 1952 werd Maricq verkozen door de Académie Royale de Médecine de 
Belgique. Hij was lid van talrijke verenigingen en werd door het Ministerie van Justitie verschillende 
keren aangesteld als toxicologisch expert. 

2.2. Universiteit van Gent (UGent) (11) 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Laboratorium voor Toxicologie aan de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen in 1976 beschreef L. Vandewiele in enkele bladzijden de 
professoren toxicologie aan deze universiteit (12). De eerste hoogleraar die het nieuwe vak 
'Eléments de chimie analytique et de chimie toxicologique' in 1876 toegewezen kreeg was 
Theodoor Swarts (1839-1911 ). Als oud-assistent sinds 1858 van de vermaarde Auguste Kekulé 
(1829-1896) die van 1858 tot 1867 professor scheikunde was, werd Th. Swarts in 1867 benoemd 
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voor de algemene scheikunde. Hij had al in 1869 een leerboek 'Notions élémentaires d'analyse 
chimique' gepubliceerd en verder was Th. Swarts bekend om zijn gerechtelijke expertises, vooral 
vergiftigingsgevallen. Hij gaf dit vak echter na één academiejaar door aan Edouard Dubois (1878-
1892), die als apothekerszoon te Gent in 1864 doctor in de natuurwetenschappen werd en in 1877 
het diploma behaalde van apotheker. Afgezien van een publicatie over een vergiftigingsgeval door 
nitrobenzeen had hij geen speciale interesse voor de disciplines die hij doceerde. E. Dubois nam 
vooral actief deel aan het beroepsleven en de wetenschappelijke nascholing van de Oost-Vlaamse 
apothekers. 
Na het overlijden van E. Dubois in 1892 werd Maurice Delacre (1862-1938) benoemd aan de 
Universiteit van Gent met als leeropdrachten enerzijds de 'Eléments de chimique analytique' en 
anderzijds van de 'Chimie toxicologique' (1,a). Hij werd eveneens benoemd voor 'Chimie 
pharmaceutique organique'. Delacre behaalde in 1884 aan de Université Libre de Bruxelles de 
graad van apotheker. Vervolgens werd hij aan de Université Catholique van Leuven assistent van 
Louis Henry (1834-1913), waar hij in 1890 promoveerde tot doctor in de natuurwetenschappen op 
basis van onderzoek in de organische scheikunde. Delacre heeft talrijke publicaties op zijn naam 
over onderzoek in de organische scheikunde. Hij werd in 1893 lid van de Académie Royale des 
Sciences de Belgique. 
In 1895 werd M. Delacre titularis van de cursus Algemene Scheikunde in het doctoraat van de 
natuurwetenschappen en werd hij ontlast van o.a. de cursus Toxicologie. Deze cursus werd 
overgenomen door Eugène Gilson (1862-1908), die in 1884 te Leuven de graad van apotheker 
behaalde en in 1890 te Straatsburg de titel van doctor in de wetenschappen. Gilson is vooral 
bekend omwille van zijn onderzoek betreffende de bestanddelen van rabarber. Hij had een zwakke 
gezondheid en was overbelast met cursussen. In 1908 werd hij opgevolgd door Louis Gesché 
(1870-1937). Gesché behaalde in 1889 het diploma van apotheker aan de Universiteit van Leuven 
en in 1899 de graad van doctor in de natuurlijke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. In 
1914 werd hij ontlast van zijn cursussen in de opleiding tot apotheker en ging hij over naar de 
Faculteit Wetenschappen. Hij werd opgevolgd door René Goubau (1886-1976) in 1914. Goubau 
was toen assistent van L. Gesché. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Gentse Universiteit 
door de bezetters vernederlandst, de zgn. 'von Bissing-universteit' of de 'Vlaamsche Hoogeschool' 
(1916-1918). De toxicologie werd tijdelijk gedoceerd door Ernest Laqueur (1880-1997). R. 
Goubau had naast een zware leeropdracht in de Faculteit Wetenschappen, tal van administratieve 
functies o.a. als rector van de universiteit (1939-1944). 

2.3. Katholieke Universteit van Leuven (KULeuven) (13) 

(Godefroid) Charles Bias (1839-1919) werd in 1866 door Mgr. Laforêt, de tweede rector van de 
Université Catholique de Louvain, aangeworven om de organisatie op zich te nemen van de 
speciale scholen voor ingenieurs, die gestart waren in 1864. Bias had de graad van apotheker en 
vervolgens van doctor in de natuurwetenschappen behaald aan de Universiteit van Freiburg in 
Duitsland. Omdat bij zijn aankomst te Leuven de opleiding tot apotheker zich op de rand van de 
ondergang bevond, werd ze onder de hoede geplaatst van Bias, die met recht de vader van de 
Farmaceutische School te Leuven genoemd mag worden. In 1866 werd Bias benoemd voor de 
'Theoretische Farmacie en Farmaceutische Scheikunde' en voor 'de praktische oefeningen voor 
farmacie, chemische bewerkingen, farmaceutische en toxicologische bewerkingen'. In 1876 werd 
het nieuw ingerichte vak' Eléments de Chimie Analytique et de Chimie Toxicologique' aan C. Bias 
toegewezen (1,a). Van 1867 tot aan zijn emeritaat in 1912 gaf hij de analytische scheikunde aan de 
studenten farmacie, ingenieurs en de doctoraten in de wetenschappen. Na het emeritaat in 1896 
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van zijn enige collega in de opleiding tot apotheker, Jean-Baptiste Vrancken (1805-1871 ), werd 
Bias titularis van zowat alle cursussen in de opleiding tot apotheker. Bias meest favoriete discipline 
was echter de analytische scheikunde. Hij schreef talrijke handboeken, waaronder zijn belangrijke 
'Traité de chimique analytique' in drie volumes in verschillende uitgaven (1891, 1895, 1902 en 
1912). Na zijn naturalisatie tot Belg in 1882 werd Bias verkozen als lid van de Académie royale de 
Médecine de Belgique en in 1889 als lid van de Hoge Gezondheidsraad. In zijn hoedanigheid van 
lid van deze instellingen publiceerde Bias verschillende publicaties over de aanwezigheid van 
toxische stoffen in levensmiddelen. Ook voerde hij onderzoek uit over de fysiologische werking van 
toxische stoffen bij honden (13,a). 
In 1896 werd C. Bias ontlast van het vak toxicologie. De volgende titularis werd Gustave Bruylants 
(1850-1925), die al in 1875 benoemd werd als docent-suppleant voor C. Bias. In 1881 werd G. 
Bruylants titularis van een totaal nieuw vak in de Belgische universitaire wereld nl.' Chimie 
Physiologique'. G. Bruylants, geboren te Leuven als zoon van een apotheker, behaalde aan de 
universiteit in deze stad in 1872 het diploma van apotheker. Na een verblijf in het laboratorium van 
A. Kekulé aan de Universiteit van Bonn, werd hij benoemd als assistent in het laboratorium van L. 
Henry. In 1875 behaalde hij het eerste doctoraat in België, gebaseerd op persoonlijk onderzoek in 
de Faculteit Wetenschappen. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot gerechtelijk expert. In 1879 
werd hij verkozen als lid van de Académie royale de Médecine de Belgique en in 1892 werd hij lid 
van de Hoge Gezondheidsraad. Het wetenschappeljjke oeuvre van G. Bruylants is zeer uitgebreid 
en zeer gediversifieerd. Hij publiceerde in 1882 een handboek 'Chimie Physio/ogique' dat vier 
edities kende. Zeer talrijk zijn de uitgevoerde expertises op het verzoek van het gerecht; niet alleen 
in verschillende gevallen van voedselvervalsing maar ook in andere gerechtelijke domeinen. Zijn 
kleinzoon, Albert Bruylants (1915-1985), beschreef een drietal verslagen die hij aantrof in de 
nagelaten stukken van zijn grootvader (14). Het geschil Nieter speelde zich af in 1891 en betrof een 
schriftvervalsing die opgehelderd werd door G. Bruylants. Het geschil Joniaux betrof een 
drievoudige moord die uitgevoerd was door de echtgenote van Joniaux te Antwerpen en dit om 
erfenissen en de levensverzekering. De moorden werden in 1894 door G. Bruylants opgehelderd: 
telkens werden er hoge concentraties aan morfine teruggevonden in verschillende organen van de 
slachtoffers. In 1907 kon G. Bruylants het mysterie ontsluieren van vier overleden passagiers van 
een Zweedse stoomboot "Olof-Wyk". Het betrof een toevallige vergiftiging die zich voordeed toen in 
de scheepsruimte fijngemalen ferro-silicium arseenyhydride en phosphorhydride vrijgaf. 
Louis Michiels (1886-1936) werd in 1920 titularis voor het vak Toxicologie. L. Michiels, geboren te 
Leuven, behaalde aan de universiteit van zijn stad in 1908 het diploma van apotheker. 

In 1911 behaalde hij door onderzoek in de organische chemie het 
doctoraat in de natuurwetenschappen (groep scheikunde). Met 
verschillende reisbeurzen deed hij onderzoek bij A. Classen in Aken, bij 
J. Danne in Parijs en ten slotte in Wiesbaden bij K. Fresenius. 
Onmiddellijk bij de heropening van de Leuvense universiteit, na de 
Eerste Wereldoorlog in 1919, werd L. Michiels als opvolger van Pierre 
Bruylants (1885-1925), die C. Bias vanaf zijn emeritaat verving, 
benoemd voor het vak Analytische scheikunde (1,a). In 1920 nam hij na 
het emeritaat van G. Bruylants het vak Toxicologie over. In 1922 
verscheen van de hand van L. Michiels een magistraal autografisch 
handboek van ongeveer 700 bladzijden, dat hij in een voorwoord 
opdroeg aan zijn meester G. Bruylants. Het handboek draagt als titel ' 
Eléments de chi mie toxico/ogique' ( 15). 
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Het is een uniek en interessant handboek dat in de vele 
voetnoten weergeeft uit welke bronnen de auteur zijn 
gegevens geput heeft. Dit gegeven getuigt dat L.Michiels 
een grondige kennis had van de toenmalige kennis van de 
toxicologie. In een appendix wordt de toekomstige 
apotheker geleerd welke eerste zorgen de officina
apotheker kan geven in gevallen van vergiftigingen door 
een ongeval, door zelfmoord of vergiftiging. L. Michiels 
beschouwde dit niet als illegale geneeskunde, maar als 
een dienst aan een mens in een dringende situatie. De 
indeling van zijn werk is zeer helder. Eerst definieert hij het 
vergif vooral vanuit het standpunt van het strafrechtelijke 
wetboek en dit voor verschillende landen, inbegrepen voor 
België. Vervolgens geeft L. Michiels van meer dan tien 
specialisten een definitie van de toxicologie en komt tot de 
conclusie dat het vooral de dosis van de toxische stof is die 
de toxiciteit bepaalt, naast andere aspecten die de 
toxiciteit kunnen beïnvloeden zoals bvb. de wegen van 
absorptie, de accumulatie en de eliminatie. Vervolgens 
behandelt de auteur in detail alle aspecten van 
gerechtelijke toxicologische expertisen, met inbegrip van 
het nagaan van de zuiverheidgraad van de gebruikte 
chemische producten. Vervolgens bespreekt hij voor de 

verschillende groepen van giftige stoffen zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse. De te 
gebruiken apparatuur is ingevoegd en regelmatig vermeldt de auteur verschillende gevallen van 
intoxicaties die in de literatuur beschreven zijn. Eerst bespreekt hij de toxische gassen, daarna de 
analyse van toxische gassen die vrijkomen na behandeling met zuren en basen. De derde groep 
bevat voornamelijk alkaloïden, waarvan eerst de verschillende procédés besproken worden om ze 
te extraheren, vervolgens de specifieke reacties om de alkaloïden aan te tonen en de gehalten te 
bepalen. Achtereenvolgens komen verschillende stoffen aan bod, die soms in de geneeskunde 
gebruikt worden en bij hoge doses toxisch kunnen zijn. De laatste groep die behandeld wordt zijn 
een tiental metallische bestanddelen, die bij hoge doses eveneens toxisch kunnen zijn. Het is 
opvallend dat L. Michiels zoveel belang hechtte om na te gaan in welke chemische verbinding deze 
elementen opgenomen worden. Eerst -------------. 
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worden verschillende methoden 
beschreven om de anorganische 
verbindingen te scheiden van het 
organische materiaal, o.a. een methode 
die in 1902 op punt gesteld werd door G. 
Bruylants. Nadien wordt elk metaal 
apart besproken. L. Michiels bespreekt 
de specifieke intoxicaties: enerzijds de 
personen die beroepsmatig 
blootgesteld zijn aan hoge doses van 
een metaal, anderzijds de personen die 
via voedsel of drinkwater blootgesteld 
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dat in dit handboek al de gekende toxicologisch analytische methoden beschreven zijn, is het zeer 
waardevol. Een aandachtige lezing van dit handboek maakt duidelijk dat L. Michiels een gedreven 
analyticus was. Zo geeft hij bvb. een zeer gedetailleerde beschrijving van diverse methoden voor de 
bepaling van arseen (inbegrepen een biochemische en een elektrolytische methode) (blz.608-
650). 

Dit geeft aan dat L.Michiels zelf alle technieken grondig uitgetest had. Op het einde van zijn 
handboek geeft de auteur 54 handboeken over toxicologie (allen in het Frans of Duits). Deze 
boeken en de talrijke referenties op bijna elke bladzijde, tonen aan dat L. Michiels' handboek een 
referentiewerk is voor elkeen die inzicht wil krijgen in de analytische toxicologie rond 1920. 
Het is merkwaardig dat in een necrologische nota gesteld wordt dat L. Michiels slechts enkele jaren 
expert-toxicoloog was voor het gerecht. De auteur van deze nota schrijft dat L. Michiels een uiterst 
gewetensvolle persoon was die niet erg hield van deze medica-legale analysen (13c). Hij aarzelde 
lang om conclusies te trekken, omdat hij bang was om fouten te maken. Wegens zijn zwakke 
gezondheid hield hij er snel mee op. L. Michiels stierf tamelijk jong, op 49-jarige leeftijd. 
Het ontdubbelen van de cursussen te Leuven startte rond 1920. In 1933 werd voor de opleiding tot 
apotheker Rafaël Dequeker (1901-1968) benoemd om de Praktische Artsenijbereidkunde, de 
Farmacognosie en de Toxicologie in het Nederlands te doceren. R. Dequeker behaalde in 1925 aan 
de universiteit van Leuven het diploma van apotheker. Hij vestigde zich als officina-apotheker te 
Roeselare. In 1935 werd hem de oprichting toevertrouwd van de apotheek van het Academisch 
Ziekenhuis. Hij werd in 1941 verkozen als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Geneeskunde. Dequeker publiceerde vooral in het domein van de Artsenijbereidkunde of de 
Galenica. Ook werd Dequeker regelmatig gevraagd voor gerechtelijk onderzoek. 
Na het overlijden van L. Michiels in 1936 werd Armand Castille (1898-1973) aangesteld om de 
cursus 'Chimie toxicologique' op zich te nemen. Hij deed dit tot aan zijn emeritaat in 1968. Na het 
beëindigen van zijn humaniorastudies in 1915, was het wegens de oorlogsomstandigheden niet 
mogelijk om verdere studies aan te vatten. Zijn vader, die als landbouwingenieur een eigen 
laboratorium had en erkend was voor de controle van eetwaren, gaf A. Castille de eerste opleiding 
in de scheikunde. Na de opening van de universiteit te Leuven in 1919 schreef A. Castille zich 
onmiddellijk in voor de opleiding tot apotheker. Einde 1919 werd hij opgeroepen voor de militaire 
dienst. Toch slaagde A. Castille er in om in 1921 het diploma van apotheker te behalen en in 1922 te 
doctoreren in de natuurwetenschappen. Hij werd laureaat van de reisbeurzenwedstrijd en verbleef 
twee jaar in het Laboratorium voor Fysische Chemie van professor V. Henri (1872-1940) te Zürich. 
In 1923 werd A. Castille benoemd voor de opleiding tot apotheker om als eerste professor in het 
Nederlands het vak Analytische scheikunde te doceren (1,a). A. Castille was 25 jaar toen hij zijn 
academische loopbaan begon. Omwille van zijn perfecte tweetaligheid kreeg hij na het overlijden 
van F. Ranwez (1866-1925) in de loop van de jaren bijna alle vakken uit de opleiding tot apotheker 
tot zijn bevoegdheid. In 1928 werd Castille verkozen als lid van de Académie royale de Belgique. 
Wat de toxicologie betreft heeft A. Castille tussen 1923 en 1935 verschillende bijdragen 
gepubliceerd over de UV-spectrografie van de alkaloïden, die een belangrijk hulpmiddel konden 
zijn in de medica-legale toxicologie. Tijdens het 12de Internationale Congres voor Farmacie te 
Brussel in 1935 besprak hij de resultaten van ernstige gevallen van saturnisme in de Kempen die 
het gevolg waren van de loden waterleidingsbuizen. Het gerecht deed veelvuldig beroep op hem 
voor tal van expertisen. Volgens zijn biograaf professor J. Lemli waren deze expertisen zeer 
afmattend en het is jammer dat de verslagen hieromtrent omwille van het beroepsgeheim alleen 
terug te vinden zijn in de archieven van het gerecht (16). Er rest nog te verwijzen naar het feit dat A. 
Castille vanaf 1954 ook cursussen verzorgde in de twee landstalen over industriële toxicologie. 
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2.4. Université de Liège (Uliège) (17) 

In 1876 werd aan de Universiteit van Luik voor het nieuwe vak 'Chimie toxicologique' lsidore 
Kupfferschlaeger (1819-1890) benoemd, die van in 1840 aan de universiteit verbonden was. Er 
werden geen gegevens gevonden over zijn onderzoek in het domein van de toxicologie. Na zijn 
emeritaat in 1879 werd hij voor het vak 'Chimie toxicologique' opgevolgd door Théodore 
Chandelon (1851-1921). Chandelon behaalde in 1874 de graad van doctor in de natuurlijke 
wetenschappen en in 1879 de graad van doctor in de geneeskunde. Hij publiceerde in 1888 een 
handboek 'Eléments de toxicologie et de chimie léga/e' (Liège, Vaillant-Carmante). Dit handboek 
werd vertaald in het Spaans. Zijn publicaties hebben meer betrekking op de fysiologie, 
waarschijnlijk als gevolg van het feit dat hij in 1878 een jaar assistent was van Th. Schwann (1810-
1882). 
Na het overlijden van Chandelon in 1921 werd François Schoofs (1875-1959) benoemd voor het 

onderwijs in de 'Chi mie toxicologique'. 
F. Schoofs behaalde het diploma van apotheker aan de Universiteit van 
Luik in 1898 en dat van arts in 1903. Hij werd al in 1899 aan de Universiteit 
van Luik verbonden om er in 1912 werkleider te worden. Hij was laureaat 
van twee universitaire prijzen in 1897 en 1901. Hij deed onderzoek in de 
Laboratoria voor Scheikunde en Bacteriologie aan het Instituut voor 
Hygiëne in Hamburg. Vanaf 1914 werd hij als docent aangesteld aan de 
Universiteit van Luik. Hij werd in 1919 lid van de Hoge Gezondheidsraad 
en in 1921 werd hij verkozen in de Académie royale de Médecine de 
Belgique. Hij publiceerde verschillende handboeken o.a. in 1936 
'Sommaire du cours de chimie toxico/ogique' (Ed. Univ. de Liège) en in 
1948 'Précis de chimie toxico/ogique' (Presses Univ. de Liège). Uit zijn 
talrijke publicaties blijkt dat F. Schoofs zeer veel aandacht had voor de 
analytische toxicologie (1,a ref.133-134), wat ook volgt uit het feit dat hij 
regelmatig door het gerecht gevraagd werd als medisch-legaal expert. 

Na het emeritaat van F. Schoofs in 1945 werd René Vivario (1887-1970) belast met de cursus 
toxicologie in de opleiding tot apotheker. R. Vivario behaalde aan de Universiteit van Luik het 
diploma van apotheker in 1909 en van doctor in de wetenschappen (groep scheikunde) in 1911. Hij 
werd in 1932 tot lid gekozen van de Académie royale de Médecine de Belgique. Hij stichtte na zijn 
emeritaat in 1957 een leerstoel Toxicologie in Teheran (Iran). Zijn onderzoek is gespreid over 
verschillende disciplines: medische chemie, bromatologie, hydrologie en toxicologie, waar hij. 
verschillende intoxicaties bestudeerde (1,b). 

3. Samenvatting en besluit 

Na een korte schets van de evolutie van de toxicologie komen enkele officina-apothekers aan bod 
die medico-legale expertises uitvoerden. 
In 1876 werd officieel het vak toxicologie ingevoerd voor de opleiding tot apotheker in de vier 
Belgische universiteiten. Het vak 'toxicologie' was echter zeer sterk verbonden met het 
opleidingsonderdeel 'analytische scheikunde'. Waarschijnlijk is dit de oorzaak dat tot in het midden 
van de 20s1

• eeuw vooral de' analytische toxicologie' gedoceerd werd. In deze publicatie worden 
uitsluitend de titularissen toxicologie beschreven die al overleden zijn. 
De analytische toxicologie was dan ook vooral van toepassing voor analyses van toxische dosissen 
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van geneesmiddelen, voedselvervalsing of voedselveiligheid of voor gerechtelijke expertises met 
betrekking tot allerlei misdrijven. Helaas bestaan er weinig gegevens over de uitgevoerde medico
legale expertises. 
In de tweede helft van de 20st

e eeuw werd het vak 'analytische toxicologie' uitgebreid naar meer 
fysiologische en biochemische aspecten van intoxicaties. In de specialisatiejaren van de opleiding 
tot apotheker werden nieuwe oriëntaties aangeboden, zoals klinische toxicologie en urgentie
toxicologie. 
Thans is de discipline toxicologie niet meer het monopolie van de apotheker. In de opleiding bvb. tot 
arbeidsgeneesheer wordt arbeidstoxicologie gegeven en in de opleiding tot milieudeskundige of 
biomedicus een vak als milieutoxicologie. 

Noten: 

(1) Deze bijdrage maakt deel uit van onderzoek naar de zuivere en toegepaste analyti- sche 
scheikunde in België tot in 1965. Twee studies werden gepubliceerd. De geschiedenis van de 
zuivere analytische scheikunde werd beschreven in a. D.T.Burns en H.Deelstra Analytica/ 
Chemistry in Belgium: an historica/ overview. Microchimica Acta, 2008, 161: 44-66. De 
geschiedenis van de voedselchemie of bromatologie is gepubliceerd in b. H.Deelstra De 
apotheker, het ontstaan en de evolutie van de voedselchemie in België. Bull. Kring Gesch. voor 
de Farmacie in Benelux, 2008,57: 5-17. 

(2) De "antidota", geneesmiddelen die op punt gesteld werden om vergiftigingen te genezen, 
zullen in deze bijdrage niet behandeld worden. Dit aspect van de "oude" toxicologie, zoals de 
bereiding van een universeel antidotum, het geroemde Theriacum Andromachi of het triakel 
werd eeuwenlang in de farmacopees van vele Europese steden in stand gehouden. De eerste 
farmacopees van Gent (1652 en 1663) hadden nog de naam Antidotarium Gandavense (zie 
Vandewiele L.J., Geschiedenis van de Farmacie in België, Beveren, Orbis en Orion, 1981 ). 

(3) Marsh, J. Account of a method of separating small quantities of arsenic trom substances. 
Edinburgh New Philosophical Journal, 1836, 21 :229-236. 

( 4) Bertomeu-Sánchez, J.R. en Nieto-Galan, A. Chemistry, medicine and crime: Mateu J.B. Orfi/a 
(1787-1853) and his times. Sagamore Beach, MA: Science History Publications, 2006. 

(5) Stas, J.S. Notice sur A.D. De Hemptinne. Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, 1857, 54 
p. Voor de andere leden van de Académie Royale de Belgique zie : Index Biographique de 1769 
à 1984, Bruxelles 1984. Voor de leden van de Académie royale de Médecine de Belgique zie: 
Index Biographique de 1841 à 1991, Bruxelles, 1991. Voor de leden van de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België (1938-1988): zie Biografisch Lexicon, Brussel, 1988. 

(6) Wennig, R. Jean Servais Stas, toxicologue. Int.Colloquium, 12-13.12.1991 (Ed. R. Halleux & 
A.C. Bernès), Paleis der Academieën, i 992, 57-61. 

(7) Van 1836 tot 1839 bestond er te Luik een "École Spéciale de Pharmacie", opgericht door de 
stad Luik. Apotheker en doctor in de geneeskunde F. Deschamps onderwees de theoretische 
en praktische toxicologie. Zie: Florkin, M. l'Eco/e de Médecine vétérinaire de Liège. Bull. Assoc. 
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Amis Univ. Liège, N° 3, juillet-septembre 1959. 

(8) Deelstra, H. Het 150 jaar bestaan van het diploma van apotheker in België. Farmaceutisch 
Tijdschrift voor België, maart 2000:25-30. 
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Nawoord: Na de lezing van bovenstaande mededeling vernam de auteur van collega L.De Broe, 
dat er een brochure gepubliceerd is: "Uit het verleden van de RUG" N° 34 dat een vergiftigingszaak 
behandelde. Het betreft een publicatie van R.De Clercq " Prof. Dr. Félix Daels en de 
vergiftigingszaak te Steendorp", 1992, 93blz. F. De Daels deed dit als titularis van" de vervalsing 
van eetwaren" ( zie ref. 1.b). Het is een zéér interessante casestudie. 
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Bijlage De apothekers en de toxicologie in België 

Université de Gand (1817) 
Formation des pharmaciens (1849) 
Rijksuniversiteit Gent (RUG), Instituut voor Farmacie (1930) 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen FFW (1970) 
Universiteit Gent (UG), F.F.W. (1991) 

1876 Theodoor SWARTS (1839-1911) F 
1877 Edouard DUBOIS (1842-1892) F 
1892 Maurice DELACRE (1862-1938} F 
1895 Euçiène GILSON (1862-1908) F 
1908 Louis GESCHE (1870-1937) F 
1914 René GOUBAU (1886-1976) F & NL 
1958 Aubin HEYNDRICKX (1927- ) 
1992 Carlos VAN PETEGHEM (1946- ) 

1993 Andreas DE LEENHEER (1941- ) 
1994 Willy LAMBERT (1994- ) 

Université de Liège (U.Lg) (1817) 
Formation de pharmaciens (1849) 

1876 lsidore KUPFFERSLAEGER (1819-1890) 
1879 Thédore CHANDELON (1851-1921) 
1921 François SCHOOFS {1875-1959} 

---·~---

1945 René VIVARIO (1887-1970) 
1957 Camille HEUSGHEM (1922- ) 

1987 Désiré RONDIA (1928- ) 
1989 Guy PLOMTEUX (1939- ) 
2004 Corinne CHARLIER ( ) 

Université Catholique de Louvain (UCL) (1834) 
lnstitut Pharmaceutique (1849) 
Afzonderlijke Franstalige en Nederlandstalige secties (1962) 
UCL en Katholieke Universiteit van Leuven (1968) 
Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Farmaceutische 
Wetenschappen) (1970) 

1876 Charles BLAS (1839-1919) F 
1896 Gustave BRUYLANTS (1850-1925) F 
1920 Louis MICHIELS (1886-1936) F 
1933 Rafaël DEOU EKER (1901-1968) NL 
1936 Armand CASTILLE (1898-1973) F 
1968 Paul DAEN ENS (1934- ) NL 
1968 Michel MERCIER ( ? ) F 
1999 JanTYTGAT 1 (1963- ) NL 
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Université Catholique Louvain-en-Woluwe (1970) 
Ecole de Pharmacie (1969) 

1971 Michel MERCIER ( ) 
1983 Alain LEONARD ( ) 
1986 Marcel ROBERFROID ( ) 
1999 Pedro BUC CALDERON ( ) 

Université Libre de Bruxelles (ULB) (1834) 
Ecole de Pharmacie (1842) 
Faculté Médecine et de Pharmacie {1944) 
lnstitut de Pharmacie (1969) 

1842 Charles PASQUIER (1802-1848) 
1848 Edouard HAUCHAMPS (1809-1871) 
1864 Jean-Baptiste DEPAIRE (1824-1910) 
1900 Alphonse VAN ENGELEN (1861-1921) 
1921 Léon HERLANT (1873-1968) 
1936 Louis MAR ICQ (1901-1984) 
1970 Léopold MOLLE (1921- ) 
1986 Michel HANOCQ (1939- ) 
2001 Marc VANDAMME (1947- ) 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1969) 

1970 1 Antoine VERCRUYSSE 1 (1934- ) 
2000 1 Vera ROGIERS 1 (1952- ) 

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) (1973-2003) 
Universiteit Antwerpen (UA) (2003) 

1973 Aubin HEYNDRICKX (1927- ) 
1975 Paul SCHEPENS (1940- ) 
2005 Huçio NEELS (1952- ) 
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