
VICtlY EN VE FARfvfA 

Apot. Ghlslain Vercruysse 

Minerale waters hebben een belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde. De apothekers waren 
vaak de ontdekkers, analisten en verdelers. 
Vichy is daarvan een goed voorbeeld. 

Geschiedenis 

De bronnen van Vichy waren bekend bij de Galliërs en de Romeinen en men heeft er munten en 
keramiek ( o.a. bekertjes) gevonden daterend uit de eerste eeuw na Christus. 
1 n 1410 werd er het klooster van de Celestijnen gebouwd. 
Grote figuren hebben de weldaden van Vichy doen kennen, zoals de markiezin van Sévigné, de 
dochters van Lodewijk XV, Laetitia Bonaparte en vooral Napoleon 111 tussen 1861 en 1866. 
Rond 1900 is er veel gebouwd: de Opera, de Halle des Sources, de grote badhuizen "Les Dómes" 
en de grote Wandeling. 
In 1930 waren er ongeveer 100.000 kuristen per jaar met onder andere veel kolonialen die er hun 
'koloniale' lever kwamen verzorgen. Ook missionarissen kwamen er op rust. Vandaar het 
interessante Afrikaans-Aziatisch Museum, het vroegere Musée des Missions. 
Gedurende wereldoorlog Il was Vichy de zetel van de Franse regering onder maarschalk Pétain. 
De Opera was in parlement veranderd en grote hotels in de ministeries. 
Tussen 1950 en 1960 beleefde Vichy een bloeiperiode. Men telde er 13 bioscopen, 8 dancings, 3 
theaters, casino's. Prins Rai nier van Monaco was er een graag geziene gast. 
Vandaag is het aantal kuristen verminderd tot 12.000 per jaar. De stad aast nu meer op toeristen 
voor fitness, lichaamsverzorging, watersport (de rivier Allier is daarvoor drastisch aangepast), golf 
en biedt veel mogelijkheden als congresstad, gemakkelijk te bereiken langs autowegen, 
spoorwegen en luchthaven. De economische troeven zijn het bronwater (200 miljoen flessen per 
jaar), de cosmetica Vichy, de geneeskunde, een grote kliniek, een groot aantal apothekers (22 in 
het centrum), veel dokters, kinesisten etc ... Vanaf de 19e eeuw zijn er 6 apothekers en 8 artsen 
burgemeester geweest. 

De waterbronnen van Vichy 

De 6 voornaamste bronnen die vandaag nog in gebruik zijn, worden verdeeld in warme en koude 
bronnen. 
De warme bronnen zijn: 

1) Chomel, draagt de naam van dokter Chomel. 43°C. 
2) Grande Grille 34 °C 
3) Hópital 34 °C 
4) SourcedeLys(1200m) 60°C 

De koude bronnen zijn: 

1) Lucas of source des Galeux ( dr. Lucas, inspecteur) 27°C 
2) Source du Pare 23°C 
3) Source Célestins 22°C 

In de apotheek verkochten we in de jaren 1960, het Célestins-water, het Grande Grille en Hópital. 
Heden worden er meer dan 40 miljoen flessen Célestins gebotteld. 
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Célestins-water bevat 2989 mg natriumbicarbonaat. Op 8 km van Vicht ligt St. Yorre en dat water 
bevat 4368 mg per liter. St. Yorre is een ontdekking van apotheker Nicolas Larbaud. 

Apotheker Nicolas Larbaud (1822-1889) 

Nicolas was de zoon van een invloedrijk advocaat. Sinds zijn studies voor apotheker in Parijs toont 
hij veel interesse voor mineraal water. In 1851 vestigt hij zich in Vichy en opent er 2 apotheken: een 
in de buitenwijk Cusset, recht over zijn stagemeester, en een seizoengebonden apotheek in de 
stad, naast een collega apotheker. Hij verkoopt daar dezelfde specialiteiten als zijn buur met 
dezelfde verpakkingen en opschriften. Vandaar een reeks rechtszaken die hem heel zijn leven 
zullen volgen. Op 8 km van Vichy ligt het dorp Saint-Yorre waar Nicolas Larbaud in 1852 grote 
moerassige gronden koopt langs de rivier l'Allier. Het vee kwam regelmatig aan een bron drinken, 
aangetrokken door de mineralen in het water. Larbaud laat het water onderzoeken en het wordt 
door de Académie impériale de Médecine therapeutisch verklaard, waardoor hij de toelating krijgt 
het water te verkopen. Hij begint een grote commerciële zaak op te bouwen, maar de Compagnie 
fermière de Vichy-Etat begint een rechtszaak, waar Larbaud tenslotte in het gelijk gesteld wordt. 
Terwijl de baden en het water van St. Yorre organiseert, begint hij in de stad Vichy te boren in de 
kelder van zijn apotheek. En met succes. Zijn vriend, dr. Prunelle, professor geneeskunde te 
Montpellier en specialist in mineraal water had hem gewezen op een mogelijke bron op die plaats. 
Larbaud koopt de huizen rondom en laat een put graven van 9 m diep. Hij geeft de naam Vichy 
Prunelle aan de nieuwe bron. Hij verdeelt het water gratis om klanten aan te trekken. Vichy Etat die 
een monopolie bezat, spant natuurlijk een rechtszaak aan en hij krijgt een aanmaning om de bron 
te dichten. Op zekere dag komt monsieur Ie Préfet met een commissaris en enkele werklieden om 
de bron effectief te dichten, maar Nicolas staat voor zijn apotheek met een geweer en dreigt "ik 
schiet op de eerste die een voet zet op mijn terrein." Larbaud had journalisten opgetrommeld en de 
préfet werd belachelijk gemaakt in alle kranten. Larbaud trouwt later met de dochter van zijn 
advocaat. Hun enige zoon Valéry, zal een beroemd Frans schrijver worden en het fortuin van vader 
Nicolas verspillen. 

Een waterkuur in 1837 

Volgens dr. Lezaak gaat het als volgt te werk: Eerst moet men een attest vragen aan de huisdokter 
met de melding van de ziekte en de reeds toegepaste geneesmiddelen. Ter plaatse zal de dokter 
van het kuuroord de geschikte bron aanduiden en de juiste hoeveelheid in te nemen water 
bepalen. 
Men zal echter niet onmiddellijke beginnen , maar eerst een dag of twee uitrusten na de reis en 
eventueel een licht laxeermiddel innemen. 
Bij het krieken van de dag zal de kurist zich nuchter naar de bron begeven. Daar bevinden zich 
dames in witte klederen die het water verdelen. Voor de meeste zieken volstaan vier tot acht glazen 
's morgens. Voor diegenen die het kuren nog niet kennen zullen drie tot vier maten volstaan om na 
5 dagen te vermeerderen tot de volle dosis. Het glas mag niet geschud worden om van de gassen 
te kunnen genieten. 
Tussen ieder glas laat men een pauze van 15 minuten om te gaan wandelen, te voet of te paard. 
Na een uur ongeveer kan men denken aan een lichte maaltijd met the of koffie, brood en boter. 
Het middagmaal zal ook licht verteerbaar moeten zijn met zachte vleessoorten, geroosterd of 
gekookt, goed gekookte groenten en rijpe vruchten als nagerecht. Het avondeten zal ook licht en 
verteerbaar zijn. Men mag ook wijn drinken, Bordeaux, Bourgogne of Malaga, maar verdund: }'4 
wijn en% water. 
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Ondertussen geniet men van de mooie omgeving, prachtige wandelingen, theater, concerten en 
bals. Men kan ook genieten van allerlei baden in de badhuizen. 
De nachten zijn tamelijk vochtig en vroeg gaan slapen is de boodschap. 

Baden en verzorging 

Naast Vichy water voor inwendig gebruik zijn er tal van instituten en verzorgingscentra. De meest 
gekende zijn 'Les D6mes' en 'Les Bains Callou'. Men beschikt daar over alle soorten baden: 
ligbaden, stortbaden, modderbaden, aquagym. Het water voor verzorging komt uit de bron 'Lucas', 
'Source de Lys' of'Source du Pare'. 
In 1931 is het op basis van 'Source Lucas', ook 'Source des Galeux' (schurftlijders) genoemd, dat 
M. Guérin, directeur van de firma Grenouville en dr. Prosper Hal Ier, geneesheer voor de baden van 
Vichy, beslissen om een reeks huidcrèmes te vervaardigen. De Société d'Hygiène et 
Dermatologique de Vichy zal een reeks van 8 zalven op de markt brengen onder de naam 'Secret 
de Vichy', die in de apotheek verkocht werden. In de jaren 1950 wordt de firma opgekocht door 
L'Oréal met een andere commerciële visie. 
In de jaren 1980 heb ik met een groep apothekers de firma in Vichy bezocht waar een 
indrukwekkend labo ingericht was om allergenen op te sporen in hun verschillende producten. Die 
allergietesten werden daar ook uitgevoerd voor andere afdelingen van L'Oréal. 

Vichy tabletten 

De eerste Vichy Tabletten bestaan sinds 1825 en waren vervaardigd door apotheker Barillat van 
Vichy. In 1833 is het merk 'Pastilles Vichy' gedeponeerd door de broeders Bosson, zaakvoerders 
van 'La compagnie fermière de l'établissement de Vichy'. De tabletten werden vervaardigd op 
basis van natriumbicarbonaat in het oude klooster van de paters Celestijnen. Keizerin Eugenie 
vond ze zeer doeltreffend en ze heeft bijgedragen tot kenbaarheid van de tabletten. Vanaf 1875 is 
natriumbicarbonaat vervangen door een extract van het water om ze meer natuurlijk en authentiek 
te maken. Ook de Vichypillen, Neutroses, Fructines, bevatten een minimum aan Vichy zout, van 5 
tot 10 mg om de naam Vichyte dragen. 
De tabletten Vichy en de 'pastillerie' zijn opgekocht in 1966 door de groep Perrier, in 2003 door de 
groep Cadbury en in 2010 door Kraft Foods, de op twee na grootste producent van 
voedingsmiddelen ter wereld.De achthoekige tabletten zijn verkrijgbaar met munt, citroen, anijs en 
appelsiensmaak. 
De stad Vichy bezoeken blijft een ontdekking! Men treft er zeer mooie art-déco gebouwen aan en 
het is er aangenaam en gezellig om rond te wandelen. 

Ghislain Vercruysse,Alsemberg 
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VICHY 

Hall des Sources 

Source Lardy 

Source des Célestlns 
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