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Extrait du Bulletin de Pharmacie (Bruxelles), n° 4 de 1972-1973 

ANDRÉ GUISLAIN 
Docteur en pharmacie 

Des préliminaires de la loi de germinal 

à ses conséquences 

pour la x pharmacie belge O 

C'était à Bruxelles, il y a deux siècles, le 13 avril 1773 
exactement, dans la grande salle de la Bibliothèque, ouverte récem
ment au public et constituée par ce qui subsistait de l'ancienne 
Librairie des Ducs de Bourgogne, que se tenait la première assem
blée de l'Académie impériale et royale des Sciences et des Belles-
Lettres, créée dans le but de ranimer dans les Provinces Belgiques 
le goût des études et des sciences. 

C'était là un premier pas pour stimuler un renouveau d'inté
rêt pour les sciences naturelles, pour la chimie en pleine trans
formation et pour toutes les questions en rapport avec l'industrie 
naissante. Aussi, ne s'étonne-t-on pas de rencontrer parmi les tra
vaux remis en réponses aux questions publiques posées par l'Aca
démie d'importants mémoires rédigés par des pharmaciens. (1) 

(*) Communication présentée au Congrès international d'Histoire de la 
Pharmacie de Paris, le 27 septembre 1973. 

(1) Citons J.-B.-Augustin Van den Sande (1746-1820) qui, en 1785, 
reçoit la médaille d'or pour sa réponse à la question : « Quels sont les effets 
de l'électricité appliquée aux plantes et aux arbres, dans les serres, en consta
tant ses effets par une suite d'expériences bien détaillées ». Un accessit lui 
est accordé pour un autre mémoire en réponse à la question : « Quels sont 
les végétaux indigènes propres à fournir des huiles qu'on pourrait substituer 
avec succès et sans danger à l'huile d'olive ». Après s'être intéressé à l'effet 
pernicieux des moules et à la sophistication des vins, il avait publié le pre
mier travail d'ensemble sur l'essai des médicaments : « La falsification des 
médicaments dévoilée. Ouvrage dans lequel on enseigne les moyens de décou
vrir les tromperies mises en usage pour falsifier les médicaments tant simples 
que composés et où on établit des règles pour s'assurer de leur bonté » (1784). 
(J. DEFRECHEUX, « Notice sur J.-B.-A. Van den Sande », dans Biographie 
nationale, t. XXI.) 
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Et pourtant, les débuts de cette Académie furent peu encoura
geants parce que le gouvernement autrichien éprouva de grandes 
difficultés à recruter et à nommer trente-six académiciens plus 
dévoués à ses idées que compétents. Aussi, fut-il proposé d'admettre 
des membres étrangers. Convient-il de rappeler ici que le premier 
candidat qui eût pu bénéficier de cet élargissement académique 
fut Parmentier qui n'obtint pas un nombre de suffrages suffisants 
à deux reprises différentes. (2) 

C'est la même année — en 1773 — que le gouvernement 
autrichien, profitant d'un différend survenu entre docteurs et apo
thicaires de la ville de Mons à propos de la pharmacopée en usage 
dans cette ville, charge la Faculté de médecine de Louvain d'éta
blir un rapport sur les possibilités d'un nouveau règlement pour 
les apothicaires de la ville de Mons et de la province du Hainaut 
afin de pouvoir l'adapter " à tous les corps d'apothicaires des Pays-
Bas tant dans les villes qu'à la campagne ". 

Il avait été prévu auparavant de réunir une commission d'ex
perts pour proposer un code médicamentaire unique, les autorités 
supérieures estimant à ce propos qu'il était urgent que la régle
mentation de la pharmacie soit établie sur des principes uniformes 
pour tout le pays parce que l'administration de la Santé publique 
doit être réservée au pouvoir central, seul capable de soumettre 
et de faire respecter des règlements communs et généraux. 

Et dans une lettre adressée au gouvernement, en date du 
8 mai 1780, Van Bochaute, le professeur de chimie de l'Univer
sité de Louvain, propose entre autres moyens les plus sûrs pour 
redresser la pharmacie belgique, de ramener les trois premières 
années d'apprentissage à deux, la troisième année étant consacrée 
à l'étude théorique et pratique de la chimie, de l'histoire naturelle 
des drogues et des principes de la botanique. Les cours seraient 
donnés à la Faculté de médecine et le candidat reçu comme bache
lier pharmacien devrait encore poursuivre deux années de pratique 
avant de présenter son examen de maîtrise. 

Il souhaitait que les élèves en pharmacie soient pourvus de 
bons livres élémentaires comme la Chymie théorique et pratique 

(2) La première fois, en séance du 7 février 1774; la seconde fois, 
le 14 octobre 1776. (Le mouvement scientifique en Belgique, t. I, 1907, 
Bruxelles.) 
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de M. Macquer ainsi que son Dictionnaire de chymie en quatre 
volumes, les Principes de la pharmacie de M. Baume, le Diction
naire des drogues de M. Lemery. 

Il ajoutait " que pour l'essentiel des ordonnances politiques 
en fait de pharmacie on pouvoit consulter les ordonnances du roy 
de France au sujet de la dernière réforme du collège de la phar
macie de Paris, qui sont un chef-d'œuvre ". (3) 

Il s'agit de la publication des Statuts corporatifs du 10 fé
vrier 1780, règlements qui devaient être appliqués dans d'autres 
villes que Paris conformément aux vœux des apothicaires et qui 
étaient issus de la déclaration de Louis XVI du 25 avril 1777, 
séparant le corps des épiciers de celui des apothicaires, créant un 
collège de pharmacie autonome et indépendant, autorisant la conti
nuation des cours et des démonstrations faites par des maîtres apo
thicaires désignés à cet effet. 

C'est un enseignement similaire que souhaitait le corps des 
apothicaires de Mons lorsqu'il projetait de construire un labora
toire commun et d'établir un jardin botanique destinés à l'instruc
tion des apprentis. Mais la Faculté de médecine de Louvain sou
cieuse de garder son monopole d'enseignement et les médecins ne 
souhaitant pas que les apothicaires ne deviennent ni trop savants 
ni trop indépendants avaient réussi à freiner les initiatives trop 
poussées de certains apothicaires en entassant au cours des années 
dossiers sur dossiers sans résultat précis apparent. 

Et bien que l'idée d'unifier les études et les règlements sur 
l'art de guérir fut admise par tout le monde, il fallut les instances 
répétées du gouvernement pour que la Faculté de médecine lui 
envoie enfin pour examen un projet de règlement général sur l'exer
cice des différentes parties de la médecine. Et rien que le titre 
indique que ce projet plaçait les apothicaires sous la tutelle des 
médecins tant pour l'enseignement discret qu'ils leur réservaient 
que dans les dispositions relatives à leur comportement profession
nel qu'ils contrôlaient. (4) 

(3) Archives générales du royaume, Fonds autrichien, Conseil privé, 
liasses nos 1224, 1226. 

(4) A. GUISLAIN, « A propos d'un projet de règlement général de l'exer
cice de la pharmacie dans les Pays-Bas autrichiens, Revue de Médecine et 
de Pharmacie, n° 4, Bruxelles, 1965. 
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C'était au mois d'août de l'année 1785 et ce projet n'eut pas 
de suite car, en cette fin de siècle enfiévrée, les événements allaient 
se précipiter. Après la révolution brabançonne, après la révolution 
française, c'est la réunion des provinces belges et de la principauté 
de Liège à la France décrétée par la Convention, le 9 vendémiaire 
de l'an IV. Après la suppression des privilèges corporatifs, des 
maîtrises et jurandes, c'est la réforme de l'enseignement et la créa
tion des Ecoles centrales. 

Une expérience trop brève à laquelle participèrent plusieurs 
pharmaciens comme élèves mais aussi comme enseignants. J.-B. Van 
Mons, membre du jury d'instruction publique du département de 
la Dyle qui s'était rallié très tôt à la chimie antiphlogistique 
de Lavoisier, occupe la chaire de physique et de chimie de l'Ecole 
centrale de Bruxelles; J.-B.-A. Van den Sande qui s'était distingué 
par son essai sur la falsification des médicaments, occupe la chaire 
de physique et de chimie de l'Ecole centrale de Luxembourg. (5) 

C'est après la mise en place d'un rouage administratif efficace 
que le gouvernement français va s'occuper de la Santé publique. 

La loi du 21 germinal de l'an XI devait apporter l'unité dans 
l'enseignement et dans l'organisation de la profession sur tous les 
territoires occupés par la République. Elle faisait de l'apothicaire 
un pharmacien en créant des Ecoles de pharmacie. C'était une 
ouverture vers la reconnaissance de l'enseignement pharmaceutique 
comme discipline universitaire. En fait, il était possible d'être reçu 
pharmacien par un jury départemental selon d'autres modalités, 
bien que les matières d'examen fussent identiques. 

Nous n'entrerons pas ici dans les détails de cette loi. Ils sont 
bien connus. Constatons seulement que la loi de germinal a pu 
bénéficier de l'expérience des siècles passés, qu'elle a confirmé 
l'évolution scientifique de la profession, évolution ébauchée par le 
Collège de pharmacie de Paris, la seule compagnie savante respec
tée par la révolution. " Sans doute — comme le rappelle Carret, 
représentant du Rhône, dans le rapport qui devait aboutir au vote 
de la loi — il n'était pas aisé de concilier les avantages de l'an
cienne institution avec les formes et le génie de la République, qui 
n'admet aucune corporation, sous quelque dénomination qu'elle se 

(5) A. GUISLAIN, Contribution à l'histoire de la pharmacie en Belgique 
sous le régime français (1794-1814), Bruxelles, 1959. 
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présente et dans quelques vues que ce soit. Il fallait donc trouver 
un moyen qui conservât les uns sans blesser les autres; c'est là 
le but que le gouvernement atteint par le projet de loi qui se dis
cute devant vous ". 

C'est pourquoi la loi de germinal a repris la plupart des dis
positions en vigueur à la veille de la révolution, mais en suppri
mant les dispositions contraires à l'état social nouveau, c'est-à-dire 
les anciens privilèges corporatifs. (6) 

Alors, pourquoi parler de cette loi de germinal, si elle n'ap
porte vraiment rien de particulier, si elle innove moins qu'elle ne 
confirme ce que l'expérience a reconnu bon ? Parce que la loi 
de germinal, c'est le point de jonction de la pharmacie ancienne 
et de la pharmacie future. C'est le symbole d'une, époque déter
minante pour l'avenir de la pharmacie : celle de la libération du 
pharmacien en tant que responsable social, celle d'une législation 
commune appliquée sur un vaste territoire, premier essai d'un 
comportement européen que l'on s'efforce de retrouver maintenant 
avec beaucoup de difficultés. 

Ce qui est changé, c'est l'esprit dans lequel cette loi a été 
conçue, reflet d'une période commune d'enrichissements dûs aux 
échanges scientifiques et culturels vécus entre la France et la 
Belgique. 

Sous l'ancien régime, les relations professionnelles sont étroite
ment liées aux règlements corporatifs dans un esprit de défense 
des intérêts matériels et des privilèges acquis. Dès le changement 
de régime, des sociétés libres, poursuivant un but essentiellement 
scientifique, éclosent un peu partout. 

C'est à Bruxelles, en 1795, qu'est née la Société de médecine, 
chirurgie et pharmacie. Parmi les membres fondateurs, deux phar
maciens bruxellois : J.-B. De Roover et J.-B. Van Mons. Parmi les 
membres correspondants, les pharmaciens français : Bayen, Bouil
lon Lagrange, Cadet, Fourcroy, Parmentier. (7) Deux pharma
ciens belges seront nommés membres correspondants de la Société 

(6) F. PREVET, Histoire de l'organisation sociale en pharmacie 
(Paris, 1940). 

(7) M. BRASSEUR, « De la première Société de Médecine, Chirurgie 
et Pharmacie établie à Bruxelles, en 1795 », Bulletin de Pharmacie, Bruxelles, 
n° 3, 1966. 
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de pharmacie de Paris : le Bruxellois Van Mons et l'Anversois 
Verbert qui, non content de son diplôme de pharmacien de seconde 
classe, se fait recevoir brillamment à l'Ecole de pharmacie de 
Paris, tandis que d'autres futurs pharmaciens belges y suivront les 
cours de Baume, de Vauquelin, de Fourcroy dont on connaît le rôle 
primordial qu'il joua dans l'élaboration et la défense de la loi 
de germinal. 

C'est Fourcroy qui invite Van Mons à coopérer à la rédaction 
des Annales de chimie. Et, dès lors, Van Mons, très doué pour les 
langues, entretenant une correspondance suivie entre savants français 
et étrangers, allemands, anglais et italiens, poursuivra son rêve 
d'union de tous les hommes de science en une grande famille. 

Après avoir, en l'an IX, publié une Pharmacopée manuelle, 
dédiée aux mânes de Lavoisier, n'émet-il pas le vœu que, dans l'in
térêt des peuples, les divers gouvernements convoquent une com
mission chargée de rédiger une pharmacopée d'Europe, universelle 
même, œuvre commune de tous les pharmaciens européens. 

Il fonde, en l'an X, le Journal de chimie et de physique et, 
plus tard, en 1819, après l'écroulement de l'Empire, il publie les 
Annales générales des sciences physiques avec la collaboration de 
deux savants français proscrits par la Restauration et réfugiés à 
Bruxelles, Bory de Saint-Vincent et Drapiez. (8) 

Et, plus tard, lorsque la Belgique aura acquis son indépen
dance, à une époque où les pharmaciens belges n'étaient toujours 
pas obligés de passer par une école spéciale, leur-titre étant délivré 
par des commissions médicales provinciales, sans aucun programme 
fixe ni déterminé, l'Université libre de Bruxelles décida, pour 
remédier à ce manque d'organisation, la création d'une Ecole de 
pharmacie, en 1842; c'est à Auguste Donat de Hemptine, élève 
de Vauquelin, le premier directeur de l'Ecole de pharmacie de 
Paris, qu'elle en confia la direction. 

De Hemptine se montra digne des enseignements de son maître 
et sous sa conduite habile et grâce à ses connaissances scientifiques, 
cette premiere eco±e ue pharmacie uu pays urina, ues sa création, 
d'un éclat tout particulier en formant de nouveaux pharmaciens 
dans un esprit de continuité de la loi de germinal. 

(8) A. GUISLAIN, « Un grand pharmacien bruxellois, J.-B. Van Mons 
(1765-1842) », Revue de Médecine et de Pharmacie, Bruxelles, n° 1, 1959. 
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Résumé. — Des préliminaires de la loi de germinal à ses consé
quences pour la pharmacie belge. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un besoin d'unifier les règle
ments et les études pharmaceutiques se fait sentir tant en France que dans 
les anciens Pays-Bas. 

La loi de germinal de l'an XI permettra au pharmacien de prendre 
conscience de son rôle social, de développer toutes ses possibilités. C'est la 
voie ouverte aux progrès scientifiques de la pharmacie. 

Cette brève influence française marquera le comportement de nombreux 
pharmaciens belges formés dans cet état d'esprit pendant une période histo
rique commune à ces deux pays. 

Abstract. — From the preliminaries of the Germinal law to its 
conséquences for Belgian pharmacy. 

During the second part of the 18th century the necessity for a unifi
cation of pharmaceutic régulations and studies arises as well in France as 
in the old Netherlands. 

The law passed in Germinal of year XI will allow the chemist to become 
conscious of his social rôle and to develop ail his possibilities. The way to 
scientific progresses of pharmacy is now open. 

This brief French influence will have an effect upon the behaviour of 
numerous Belgian chemists turned out in this state of mind during a historical 
period common to these two countries. 
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CONGRÈS INTERNATIONAL 
D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

Paris, 24-29 septembre 1973 

C'est dans la cour d'honneur de te.Faculté de pharmacie, placée sous 
l'égide de Parmentier et de Vauquelin, qu'un pavillon avait été édifié pour 
accueillir les représentants des trente pays participant au Congrès inter
national d'histoire de la pharmacie qui s'est tenu à Paris , du 24 au 29 sep
tembre 1973. Un congrès organisé par la Société d'histoire de la pharmacie, 
sous les auspices de l'Académie internationale d'histoire de la pharmacie, 
de « l'Internationale-Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie » et de 
l'Union mondiale des sociétés d'histoire pharmaceutique. 

Près de quatre-vingts communications furent présentées. Elles étaient 
groupées en deux sections principales : la première consacrée aux relations 
pharmaceutiques entre la France et les autres pays à travers les siècles; 
la seconde comprenant des communications libres sur les sujets les plus 
variés se rapportant à l'histoire générale de la pharmacie, à son enseigne
ment, son exercice, ses réglementations;, à l'histoire du médicament et des 
•produits pharmaceutiques, à la pharmacie et l'art, aux musées, etc. 

Ce fut l'occasion d'inaugurer une exposition consacrée à « la phar
macie par l'image », dans l'ancienne Ecole de médecine. Elle rassemblait 
des caricatures, des imageries populaires, des affiches 1900 vantant les 
mérites des spécialités pharmaceutiques de la belle époque. 

Une réunion commune eut lieu avec la Commission d'histoire de la 
pharmacie militaire à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, 
ce qui permit une intéressante visite du Musée du Service de santé. Outre 
une excursion au château de Chantilly et à Luzarches, les amateurs de 
faïences pharmaceutiques purent admirer à loisir la collection du D r Debat. 

Les philatélistes furent comblés puisque des cartes illustrées et des 
enveloppes étaient vendues avec un cachet d'oblitération spécial à l'emblème 
du congrès et qu'un bureau de postes temporaire, installé dans la Faculté, 
émettait un timbre oblitéré « premier jour », consacré à Hansen pour le 
centenaire de la découverte du bacille de la lèpre. 

Traditionnellement, c'est au cours de ce congrès que l'Académie inter
nationale d'histoire de la pharmacie élit ses nouveaux membres et que sont 
remises solennellement les deux plus importantes distinctions honorant les 
travaux scientifiques d'historiens de la pharmacie : la médaille Urdang qui 
fut attribuée au professeur W. Schneider et la Schelenz-Plakette décernée 
au D r L.-J. Vandewiele, de Gand. 

Cette année encore, la Société d'histoire de la pharmacie fêtait son 
soixantième anniversaire. Faut-il en conclure que le succès de ces mani
festations qui réunissent périodiquement les historiens de la pharmacie con
firme l'importance que peut représenter, pour notre profession, l'étude et 
l'enseignement de son passé ? 

A: G. 
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Louis DULIEU. — LA PHARMACIE A MONTPELLIER, DE SES ORIGINES 
A NOS JOURS. — Les Presses Universelles, Avignon, 1973. 

La pharmacie monpelliéraine pourrait remonter aux origines de la ville 
elle-même puisque Montpellier, au croisement de différents courants intel
lectuels et commerciaux venus du monde méditerranéen, devint rapidement 
un lieu d'entrepôt de produits exotiques. Le trafic des épices prit de l'exten
sion et parmi les épiciers-apothicaires, enrichis par ce commerce, certains 
acquirent, peu à peu, de l'expérience dans les préparations médicamenteuses 
prescrites par les premiers maîtres de l'Ecole de médecine et exécutées sous 
leur contrôle. 

C'est ainsi que la profession fut réglementée assez tôt, le premier ser
ment des apothicaires remontant, d'après Irissou, au début du XIII e siècle. 

Avec les lettres patentes données à Lyon, en mai 1496, concernant l'exer
cice de la médecine, de la chirurgie et de l'apothicairerie, les officines sont 
placées sous la surveillance du chancelier de l'Université, aidé de procureurs 
dont l'un d'eux, appelé le.bayle des apothicaires, est chargé de défendre les 
intérêts de la corporation. 

Avant de devenir compagnons, les apprentis devaient effectuer un tour 
de France pour se familiariser avec les méthodes utilisées ailleurs. 

La profession conservait des bases profondément chrétiennes. Juifs et 
Sarrasins, venus d'Espagne, en étaient écartés d'office, bien que convertis 
de force au catholicisme. Leurs descendants, acceptés plus tard, deviendront 
de fervents adeptes du protestantisme. 

Après l'échec d'une tentative d'autonomie, suivie de la suppression des 
confréries d'artisans et de gens de métier par François Ie r , les apothicaires 
se retrouvent plus étroitement qu'auparavant, sous la tutelle de la Faculté, 
en donnant leur accord aux règlements de 1566. 

Toutefois, les nouveaux statuts de 1572, complétés deux ans pius tard, 
seront établis sur une meilleure entente, librement délibérés et. agréés par 
les apothicaires et par les médecins. 

Les confréries étant remplacées par des corporations à caractère laïque, 
la corporation des apothicaires prendra la dénomination de collège et ses 
membres pourront siéger et se réunir aux côtés des médecins et des chirur
giens. Les compagnons sont immatriculés et devront suivre des cours à 
l'université. 

Ces statuts sont confirmés et complétés par Henri IV, en 1598, la durée 
de l'apprentissage et du compagnonnage étant fixée à dix ans. 

L'antidotaire de Nicolas, dépassé depuis longtemps, est remplacé par 
la Pharmacopée de Laurent Joubert, dont la première édition en latin paraît 
en 1579. Des éditions, en français, paraissent en 1581, 1588 et 1592. 

Les compagnons pharmaciens peuvent désormais bénéficier de l'ensei-
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gnement de la botanique, dispensé par Pierre Richer de Belleval, fondateur 
du premier Jardin des Plantes de France, établi à Montpellier, en 1593. 

En 1597, est créée, au sein de l'Université, une chaire destinée à l'en
seignement de la chirurgie et de la pharmacie. Ses débuts furent difficiles 
et marqués par l'hostilité des étudiants en médecine, soutenus par leurs pro
fesseurs. Ces cours, bien que donnés par un médecin, cessèrent définitivement, 
semble-t-il, en 1669, à cause du mauvais vouloir de l'université. 

En 1631, de nouveaux statuts dictés par la contre-réforme assujettissent 
les apothicaires à quatre jurés catholiques nommés à vie et le serment des 
nouveaux maîtres est prêté entre les mains de l'évêque. Ne pouvant aban
donner leur officine qui constitue leur seul bien, de nombreux apothicaires 
montpelliérains qui avaient optes pour le protestantisme, se résignent à 
abjurer lors de la révocation de l'Edit de Nantes, en 1685. 

La profession était devenue héréditaire et les règlements, les études et 
les modalités, d'examen changèrent fort peu jusqu'à la Révolution. 

La loi de germinal allait réaliser le vieux rêve des apothicaires de la 
ville en installant l'Ecole de pharmacie de Montpellier. Et ceci nous mène 
rapidement à l'époque contemporaine avec la description détaillée des bâti
ments actuels, des différentes chaires et la biographie de leurs titulaires, 
depuis 1803. 

Une seconde partie de l'ouvrage est consacrée aux biographies détail
lées des apothicaires de Montpellier depuis le haut moyen âge jusqu'au 
XIXe siècle, des maîtres ayant enseigné à l'Ecole et à la Faculté, de quelques 
pharmaciens ayant particulièrement honoré leur profession et contribué ainsi 
au rayonnement de l'Ecole de Montpellier. 

F.-E. DUCOMMUN. — ALAMBICS, CHEVRETTES, BALANCES. — Ed. Roto-
Sadag, Genève, 1973. 

Il s'agit de la description de la collection pharmaceutique rassemblée 
patiemment par l'auteur et devenue propriété de la Société genevoise de 
pharmacie. Un ouvrage dédié à ceux qui s'intéressent à l'art pharmaceutique 
d'autrefois, une expression qui semble être prise ici comme l'art de préparer 
les médicaments en considérant les instruments, ustensiles et objets employés 
à cet usage. 

A comme alambic, B comme balance, C comme chevrette et l'on pour
rait continuer, D comme dépuratif, E comme emplâtre, F comme faïence 
pharmaceutique, etc. En fait, il ne s'agit pas d'une sèche, énumération, d'une 
simple description, car l'auteur a réussi à commenter de façon appropriée, 
à situer chaque fois dans son contexte historique, à faire revivre ces émou
vants témoignages du passé qu'il décrit au cours de vingt chapitres sans 
liaison les uns avec les autres si ce n'est par le fond commun qui les anime. 

Remarquablement bien illustré, cet ouvrage se lit avec beaucoup d'inté
rêt, avec beaucoup de plaisir aussi puisqu'il nous permet de rêver de façon 
familière à ce qui constituait, à une époque pas très lointaine encore, l'essen
tiel de la vie quotidienne du pharmacien d'autrefois. 

A. G. 





— 13 — 

APOTEKER OSCAR VAN SCHOOR (1873-1936), PIONIER VAN DE 
FARMACIEGESCHIEDENIS IN BELGIË, BIJ DE HERDENKING VAN 
ZIJN HONDERDSTE GEBOORTEDAG* 

Deo proximoque servire 
Propriamque augere scientiam, 
Sola haec mea cupido. 

OSCAR VAN SCHOOR 
(1873-1936) 

* Lezing gehouden op de bijeenkomst van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux te Antwerpen op 31 maart en 1 april 1973. 
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WOORD VOORAF 

Telkens ik aan Apr. Oscar Van Schoor denk, en dit gebeurt vaak, word ik door 
verscheidene gevoelens overstelpt. Eerst en vooral een grote bewondering, 
voor de schijnbaar onuitputtelijke werkkracht welke deze man heeft ontplooid. 
Vervolgens een gevoel van dankbaarheid, vooral omdat ik door Van Schoor 
voor de geschiedenis van de farmacie begeesterd werd. Op het eind van zijn 
leven, in 1935, hield Van Schoor een voordracht voor de farmaciestudenten te 
Leuven ; deze voordracht werd gepubliceerd : Brokken uit de Geschiedenis 
van de Pharmacie. Een historico-parmaceutische snelrit langs de autostrade 
der eeuwen. Professor Evrard bezorgde aan ons, zijn studenten te Gent, een 
overdruk en beval ons de lezing ten zeerste aan. Ik heb dat brochuurtje met 
groeiende belangstelling gelezen en herlezen en nu nog gebeurt het van tijd 
tot tijd dat ik erin blader. Het is een korte samenvatting van Schelenz' Geschich-
te der Pharmazie. Als „initiatie" in de studie van de geschiedenis van de far
macie ken ik nog altijd geen beter studie dan deze samenvatting van Van 
Schoor. Hij heeft dit werkje samengesteld als handleiding voor een kursus 
in de geschiedenis van de farmacie aan de universiteit. 
Een ander gevoel dat me steeds overvalt als ik aan Van Schoor denk is een 
gevoel van medelijden. Deze man heeft zijn leven lang alleen gestaan met zijn 
entoesiasme voor de geschiedenis van de farmacie ; de andere apotekers in 
België waren hem zeker gunstig gezind, bewonderden hem, bekeken hem als 
een curiosum, deden bij gelegenheid beroep op hem, maar medewerking kwam 
er niet. Hij deed herhaaldelijk een oproep om de farmaciehistorie als leervak 
aan de universiteiten te doen erkennen, hij zette zich in voor de stichting, zelfs 
op wereldvlak, van een Maatschappij voor de beoefening van de studie van de 
farmaciegeschiedenis. Alles tevergeefs! Wat een vertroosting ware het voor 
hem geweest, had hij de geboorte van onze Kring voor de geschiedenis van 
de farmacie in Benelux mogen beleven! 

LEVENSLOOP 

Oscar Van Schoor, die dikwijls van die originele invallen had, heeft het zijn 
biografen gemakkelijk gemaakt : toen hij zijn 30-jarig apotekersjubileum vierde, 
nodigde hij op 29 oktober 1926 zijn familie en vrienden uit op een feestmaal 
en vertelde hij uit zijn leven. Deze tafelrede werd gepubliceerd : Après trente 
ans de Pharmacie. 
Oscar-Romain-Alfred Van Schoor werd geboren te Dendermonde op 4 februari 
1973. De geboorteakte luidt aldus : 

Ten jare Duizend Acht Honderd drie en zeventig den zesden der maand February ten 
elf ure des voormiddags, voor ons, Honoré Firmin Limpens, schepen bij akte van den 
derden September des verleden jaars, behoorlijk gedelegueerden Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand der stad Dendermonde, provincie Oostviaanderen en is gekomen 
Ludovicus Van Schoor, oud acht en dertig jaren, letterzetter, geboren binnen deze stad 
Dendermonde en alhier gehuisvest in de Scheldestraat, dewelke ons vertoond heet een 
Kind van het mannelijk geslacht, geboren te Dendermonde op eergisteren ten half elf 
ure des voormiddags, van hem verklaarder en van Maria Melania Segers, oud twee en 
twintig jaren, winkelierster, geboren binnen deze stad Dendermonde, zijne huisvrouw, 
alhier met hem wonende en waaraan hij verklaard heeft te willen geven de voornamen 
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Oscar-Romain-Alfred. Deze vertooning en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van 
Petrus Keuten, oud zes en vijftig jaren, Agent van politie van tweede klas en Guilielmus 
Buyens, oud vijftig jaren, ook politieagent, beide binnen deze stad gehuisvest. En hebben 
de vader en getuigen met ons deze akte na voorlezing onderteekend. 
Geteekend. L. Van Schoor, P. Keuten, G. Buyens, H. Limpens. 

Oscar was de eerstgeborene, een zusje zou nadien de familie vervolledigen. 
Oscar Van Schoor deed zijn middelbare studiën aan het college van zijn ge
boortestad, waar zijn buitengewone begaafdheid voor de talen werd opgemerkt ; 
het was vanzelfsprekend, dat hij verder zou studeren in wijsbegeerte en lette
ren. Doch het leven kan door kleine omstandigheden een heel andere loop 
krijgen. Van Schoor had een kameraad, die inwoonde bij zijn grootoom, de oude 
apoteker P. Van der Mynsbrugge en onder het verlof mochten Van Schoor en 
zijn kameraad in de apoteek een handje helpen : kinabast en rabarberwortels 
fijn stampen in de grote vijzel, pleisters uitstrijken, op de alembiek letten, ook 
al eens kruiden gaan inzamelen op het veld en beetje bij beetje kreeg hij de 
smaak in de farmacie te pakken. Hij zelf zegt het niet, maar we kunnen het 
veronderstellen, dat ook de materiële kant zijn keus zal beïnvloed hebben : 
zijn vader had wegens ziekte zijn beroep van letterzetter in de drukkerij Ducajou 
moeten opgeven en waarschijnlijk vond hij het veiliger zich voor een meer 
stabiel beroep te bekennen. 

Hij beëindigde zijn retorika in 1890 op 17-jarige leeftijd, wat vroeg was in die tijd 
en liet zich hetzelfde jaar inschrijven aan de Rijksuniversiteit te Gent voor de 
kandidatuur in de natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de artsenijbe-
reidkunde. De precaire financiële toestand thuis dwong hem als werkstudent 
bij apoteker Fritz Boonen te Gent in dienst te treden. Veel vrije tijd werd hem 
dus niet gegund en op een kommerloze studententijd kon hij zeker niet terug
blikken. In zijn eksamens slaagde hij dan ook, zoals hij het zelf uitdrukte, ,,met 
grote... compassie"! Op 27 oktober 1896 werd hij samen met Alfred Bogaert van 
Gent tot apoteker gepromoveerd ; de overige klasgenoten waren geproklameerd 
op 11 juli : Alberic Descamps (Kortrijk), Arthur Dwelshauwer (Gent), Arsène 
Gardene (Ste-Cécile), Medard Morysse (Bulskamp) en Benoît Vleurick (Gent). 
De overige studenten die met hem begonnen waren, hadden onderweg pech 
gehad : Louis Deleu (Mesen), Pauline Dossche (Astene), Alfred D'Hondt (Gent), 
Ernest Lobert (Ronse) en Eduard Zwaenepoel (Zandvoorde); bij deze voegden 
zich dan de studenten uit het volgend jaar : Arthur De Pannemaeker (Gent) 
en Marinus Van Houwe (Izenberge). Dit waren zijn kameraden, met het meren
deel zal hij levenslang vriendschappelijke relaties onderhouden. 
Gedurende zijn studententijd overleed vader Van Schoor : 

Ten jare Duizend Acht Honderd vijf en negentig den twaalfsten der maand October, ten 
halftien ure des voormiddags, voor Ons, Omer-Theodoor Van Damme Ridder der Leopolds
orde, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Dendermonde, pro
vincie Oostvlaanderen zijn gekomen Eugeen Van der Poorten, oud acht en vijftig jaren, 
winkelier, kozijn van den overledenen en Edward Verleyen, oud zestig jaren, politieagent, 
niet bestaande noch gebuur van den overledenen, beiden alhier, dewelke ons verklaard 
hebben dat op gisteren, ten Elf ure des voormiddags Ludovicus Van Schoor, oud zestig 
jaren en elf maanden, geboren binnen deze stad en gehuisvest in de Scheldestraat, echt
genoot van Maria Melania Segers, winkelierster, alhier, zoon van Hilduardus en van Vir
ginia Steleman, beiden overleden, is overleden in zijne woonste, staande binnen deze 
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stad voornoemd in de Scheldestraat. En hebben de getuigen met ons deze akte van 
overlijden, na voorlezing onderteekend. 
Geteekend : Eug. Van der Poorten, E. Verleyen, Om. Van Damme. 

Daags na de deliberatie reisde Oscar Van Schoor met zijn moeder-weduwe naar 
Herentals, nam er de apoteek over van de overleden Auguste Bartholomeus, 
's anderendaags begon hij zijn loopbaan als apoteker-eigenaar, de tweede dag 
na zijn promotie! Herentals was toen nog een kleine Kempische gemeente van 
6000 inwoners, met kumulerende dokters, zodat het bedrijf van zijn apoteek 
alles behalve schitterend te noemen was. Onervaren als hij was liet hij zich dan 
nog bedotten met de aankoop van para-farmaceutische produkten ; hij meende 
een aantal eenheden gekocht te hebben, doch de bestelbon vermeldde, dat 
ieder aantal een dozijn was, zodat hij een veel te grote stock ontving en blij 
mocht zijn een partij met verlies aan een drogist verder te kunnen verkopen. 
Kortom, het eerste jaar verdiende hij 900 fr, het tweede jaar 1200 fr.! 
Dit had in zekere zin zijn goede kant, want door de vele vrije tijd die hem 
gegund werd, kon hij zich niet alleen verder bekwamen in de farmaceutische 
wetenschap, doch kwam ook de drang om te schrijven naar boven. Hij schreef 
flamingantische artikels in Kempenland, het Herentalse weekblad en werd mede
werker aan de Annales de Pharmacie van Leuven. 
Gedurende zijn drie-jarig verblijf te Herentals kon hij echter zijn apoteek niet 
van de grond krijgen, het wilde maar niet vlotten. Gelukkig woonde bij hem een 
ongehuwde tante, de zuster van zijn moeder, die vanaf zijn kinderjaren bij hem 
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thuis haar intrek had genomen en 'ook met hem naar Herentals was gekomen ; 
hij zelf getuigt van haar: „C'est elle qui... m'avança, l'un après l'autre, les 
deniers de son petit pécule, lorsqu'à mes débuts de carrière, malgré un tra
vail opiniâtre, la fortune semblait me refuser ses sourires". En zie, op zekere 
dag in de maand juni 1899 verscheen in zijn apoteek de Deus ex machina in 
de persoon van Apr Auguste Stevens, die hem zijn apoteek in de Vondelstraat 
te Antwerpen wou overlaten. Het gevolg was dat Van Schoor per 1 januari 
1900 zijn tweede loopbaan als apoteker begon, ditmaal in Antwerpen en met 
meer succes. Zijn naam was weldra bekend ver buiten de stadsgrenzen, zodat 
een aankomend apoteker uit Brugge een aanzoek deed om bij hem zijn stage 
te mogen doen. Deze stagiaire was niemand minder dan Karel De Wolf, de 
toekomstige beroemde volks-, letter- en taalkundige apoteker van „Den Cleynen 
Thems" te Brugge. Karel De Wolf had een jongere zuster, Leonie, en deze werd 
weldra Mevrouw Van Schoor. Zij huwden op 9 november 1910. Zo werd zijn 
vrouw dochter, zuster, nicht, echtgenote en toekomstige moeder van een apo
teker. Zij zou hem 6 kinderen schenken. 
Van zodra Oscar Van Schoor in Antwerpen was gevestigd liet hij zijn energie 
de vrije teugel : hij beheerde zijn apoteek, stichtte een gezin, bouwde een 
unieke bibliotheek op, bracht een kostbare verzameling apotekerspotten en 
vijzels bijeen, omringde zich van vrienden, stelde zich ten dienste van zijn 
beroep en was hij bedrijvig in talloze intellektuele verenigingen. En niettegen
staande de ontelbare vergaderingen, die hij aktief, veelal als sekretaris, bij
woonde en de vele kongressen, die hij volgde en veelal hielp organiseren, 
vond hij de tijd om te schrijven. Als schrijven een misdaad ware, dan zou Van 
Schoor zeker zijn vrijgesproken, omdat hij gevolg gaf aan een drang waaraan 
hij niet kon weerstaan. Hij had schrijverstalent, was polygloot, hij schreef en 
sprak vlot 8 talen, maar niettegenstaande zijn Vlaamse overtuiging schreef hij 
het meest en het liefst en het gemakkelijkst in het Frans, zoals toen bij de 
Vlaamse intellektuelen, uit hoofde van hun onderwijs, meestal het geval was. 
Een opsomming van zijn bedrijvigheden en funkties spreekt voor zichzelf ; hij 
werd : 

Sekretaris van de Société de Pharmacie d'Anvers 
Bibliotecaris en een tijdlang vice-president van de Nationale Pharmaceutique de 

Belgique 
Voorzitter van de Wetenschappelijke sektie van de N.P. 
Lid van de redaktieraad en vanaf 1931 redakteur van het Journal de Pharmacie 

de Belgique 
Sekretaris van de Internationale Farmakopeekommissie 
Sekretaris van de Belgische Farmakopeekommissie 
Medestichter en sekretaris van de Fédération Internationale Pharmaceutique 

(F.I.P.) 
Medestichter van de Vlaamse Wetenschappelijke Kongressen 
Medestichter van de Société Belge d'Histoire de la Médecine 
Medestichter van de Congrès Internationaux d'Histoire de la Médecine 
Medestichter van A.S.M.Â. (Algem. Samenw. Maatsch. voor Artsenijprodukten) 
Medestichter van de Nationale Pharmaceutique 
Sekretaris van de Société de Pharmacologie d'Anvers 
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Sekretaris van het Komitee voor de heroprichting van de Abdij van Orval 
Lid van de Société d'Histoire de la Pharmacie te Parijs 
Lid van de Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
Lid van de Kommissie van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen 
Bestuurslid van de Oudheidkundige Kring van Antwerpen 
Lid van de Bestuurlijke Kommissie voor Folklore te Antwerpen 
Lid van de Kommissie van het Museum der Wetenschappen (Stichting Van 
Heurck) te Antwerpen 
Lid van de Kommissie voor volkskundige en historische opzoekingen van de 

Provincie Antwerpen 
Lid van de Société des Bibliophiles Anversois 
Erelid van de Société Royale de Pharmacie de Bruxelles 
Erelid van de Union Pharmaceutique des Flandres 
Erelid van de Société de Pharmacie de Bruges 
Erelid van de Sociedad Nacional de Farmacia de la Republica Argentina 
Deken van „Eigen Taal en Zeden", later „De Blauwvoeten" 
President van de Antverpena Grupo Esperantisto 
Benoemd tot korresponderend lid van verscheidene farmaceutische verenigin

gen : Parijs, Turin, Barcelona, Roemenië, Nederland. 

Waar Van Schoor de tijd vandaan haalde óm al die vergaderingen bij te wonen, 
verslagen op te stellen, te studeren, te kongresseren en te korresponderen 
blijft een onoplosbaar raadsel en tussendoor gaf hij een 65-tal publikaties uit 
in het Nederlands, het Frans, het Spaans en het Italiaans ; de talrijke publikaties 
in het Esperanto niet meegerekend. 
Hij was zeer bevriend met Frans Claes, konservator van de Musea Steen en 
Vleeshuis en eigenaar van het Museum ,,De Gulden Spoor"; samen waren ze 
heel dikwijls op stap en brachten zij veel verspreide schatten samen in de 
musea. Vandaar dat Van Schoor als lid en bestuurslid aangenomen werd in de 
verschillende kommissies voor volkskunde, oudheidkunde en musea. Zo legde 
hij een verzameling aan van bedevaart- en gildevaantjes waar hij heel fier op 
was en publiceerde hij over volkskundige onderwerpen. 

DE PUBLIKATIES VAN OSCAR VAN SCHOOR 

We kunnen het œuvre van Van Schoor indelen in vijf gebieden : wetenschap, 
beroepsbelangen, volkskunde, espéranto en farmaciehistorie. 
In het begin ging zijn interesse vooral de wetenschappelijke kant uit, de publika
ties die hij deed van 1896 tot 1914 waren wetenschappelijk gericht, met een 
uitloper in 1897 over de Farmakopee van Alkmaar, een vertaling in het Espe
ranto van Vermanders Van Zon Zaliger en een studie in Biekorf over bede
vaartvaantjes. Na de oorlog 14-18 gaat zijn interesse vooral naar de farmacie-
geschiedenis, met enkele uitlopers op de andere gebieden. Daar we hier Van 
Schoor als promotor van de farmaciehistorie in België willen belichten, zullen 
we ons beperken tot het bespreken van zijn publikaties op dit gebied. 
Zijn eerste farmaco-historische studie publiceerde hij in 1898 in de Annales 
de Pharmacie van Leuven -.La Pharmacopée d'Alkmaar et la législation médico-
pharmaceutique de cette ville au XVIIIe siècle. 'Waarom nu juist over die tweede 



editie van Alkmaar van 1726? Dit zal wel toevallig geweest zijn, omdat hij deze 
farmakopee waarschijnlijk als eerste aanwinst voor zijn later zo uitgebreide 
biblioteek, had weten te bemachtigen. Ik ben in het bezit van dit boek, waarin 
geen van zijn 4 Ex-Libris, maar waarop een stempel is aangebracht : Oscar 
Van Schoor Termonde. Hij had het boek dus gedurende zijn studententijd weten 
te bemachtigen en het toeval dat het Supplementum van 1729 en de Wet voor 
doctoren en apothecars, mitsgaders voor het Collegium Medico-Pharmaceuticum 
Binnen de stad Alkmaar van 1795 mede zijn ingebonden heeft hem ertoe aan
gezet ook de medisch-farmaceutische wetgeving van Alkmaar te bestuderen. 
Hij schreef zijn studie onder het motto : 

Wer nicht von dreitausend jahren 
Sich weiss Rechenschaft zu geben 
Bleibt im Dunkeln unerfahren 
Mag von Tag zu Tage leben (Goethe) 

Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van de inhoud en zegt ironisch : 
„Comme toute pharmacopée qui se respecte, celle d'Alkmaar eut son supplé
ment qui parût en 1779 en qui comptait juste autant de pages que le supplément 
de notre illustre Codex belge (editio secunda s.v.p.)". En hij konkludeert met 
een gezag dat doet versteld staan ; bedenk we zijn in 1898, Van Schoor is 
amper 25 jaar oud als hij schrijft : „Nous avons terminé notre rapport sur la 
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pharmacopée d'Alkmaar. Nous avons eu eh vue en publiant ce travail de faire 
connaître à nos confrères les curiosités et les choses intéressantes que peut 
nous révéler l'étude des anciens Codex ; nous avons voulu leur montrer qu'il 
ne faut pas reléguer dans un coin du grenier ni dans un rayon perdu de sa 
bibliothèque ces vieux bouquins à couverture parcheminée et à aspect pous
siéreux, sous peine de ressembler au serviteur de la parabole qui enfouissait 
le talent qu'il avait reçu de son maître. Loin donc de rejeter ces antiques docu
ments de l'histoire de notre art, lisez les, étudiez les et, je vous le promets, 
la peine que vous vous donnerez sera largement récompensée par le plaisir et 
les connaissances que ces vieux livres vous procureront". 
Van Schoor had van meet af aan een juiste kijk op de studie van de geschie
denis van de farmacie ; reeds in zijn inleiding weerlegt hij sommige objekties : 
„On pourrait nous objecter que la connaissance de l'histoire pharmaceutique 
peut être très jolie, très intéressante, mais qu'au point de vue pratique elle 
ne peut donner que des résultats fort problématiques. Nous allons démontrer 
à l'instant que cette objection n'a aucun fondement. En effet, la science rétro
spective ne nous donne-t-elle pas la clef de la médecine populaire et de la 
pharmacie domestique de nos jours? Ne nous édifie-t-elle pas sur ces baroques 
compositions, sur ces mélanges hétéroclites que le vulgaire emploie encore 
tous les jours et qui ne sont que les derniers vestiges des connaissances phar
maceutiques des siècles passés?". 
Hoe het komt dat Van Schoor, die een goede start genomen had, een eigen 
visie erop nahield en bewezen had dat hij het kon, de studie van de farmacie-
geschiedenis jarenlang verwaarloosde of althans over dit onderwerp niets in 



— 21 — 

het licht gaf, kan alleen maar te wijten zijn aan het feit dat hij opgeslorpt werd 
door talrijker wordende funkties, dat hij zich in talrijke terreinen moest inwerken, 
eerst en vooral op het gebied van de wetenschap : hij doet proefnemingen, hij 
ontleedt nieuw verschenen vreemde farmacopees, die hij met de Belgische ver
gelijkt, zo de Italiaanse, zo de Spaanse en de Japanse. Onderwijl geeft hij 
voordrachten over scheikunde en over plantkunde in de Katholieke Vlaamsche 
Hoogeschooluitbreiding, over de organische verbindingen van arseen en over 
halogene ijzerverbindingen op de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Con
gressen en heeft hij zich zodanig in het Esperanto ingewerkt, dat hij in staat is 
het boek van René Vermandere Van Zon Zaliger in het Esperanto te vertalen. 
Ook de volkskunde krijgt haar deel, hij schrijft over bedevaart- en gildevaantjes 
en over Ons Volksleven. 

Dit alles nam hem zo in beslag, dat er helemaal geen tijd overbleef voor de 
studie van de farmaciegeschiedenis. Niet dat deze discipline aan hem voorbij 
was gegaan, wel integendeel, want nauwelijks krijgt hij een weinig min bewe
gingsvrijheid wegens de oorlogstijd en dus meer tijd voor zchzelf of hij geeft 
een boek uit : L'Escole de Salerne, avec traduction française en vers burles
ques escrit en 1643. Deze bibliofiele uitgave 'liet hij drukken te Antwerpen in 
1917, wat bewijst dat zijn interesse voor het verleden van zijn beroep nog altijd 
levendig was gebleven. Hij was bij een van zijn bibliofiele vrienden op het spoor 
gekomen van een vertaling in het Frans van het Regimen santatis Flos medi-
cinae Scholae Salerni, of beter van enkele regels eruit. Deze vertaling was ge
presenteerd als burleske t.t.z. als een komisch aandoend gedicht in korte ver
zen, een stijl die in Frankrijk in de XVIIe eeuw een tijdlang furore maakte. Het 
Regimen sanitatis werd meerdere malen in burleske verzen uitgegeven, doch 
dit boekje van 1643 was een bibliofiele zeldzaamheid, waarvan geen enkel 
ander exemplaar bekend was. Van Schoor, die een voet in huis had in de 
bekende Antwerpse drukkerij Buschmann, oordeelde het de moeite waard voor 
een heruitgave. Eerst besloten de drukker en hij een facsimile-uitgave ervan 
te maken, maar nadien veranderden zij van gedacht, omdat de typografie nu 
niet de meest interessante kant van het boekje was en zij besloten dat het een 
bibliofiele uitgave zou worden, die op 550 exemplaren zou gedrukt worden. 
Van Schoor schreef de inleiding, waarin hij een overzicht geeft over de School 
van Salerno, het Regimen sanitatis en diens vertalingen en over de burleske 
stijl. Nergens is de naam Van Schoor erin terug te vinden. 

Na de oorlog had het Journal de Pharmacie d'Anvers opgehouden te bestaan, 
zoals al de andere regionale farmaceutische tijdschriften en in 1919 werd een 
enkel tijdschrift voor gans het land opgericht ter vervanging van de regionale. 
Van Schoor die, na zijn debuut in de Annales Pharmaceutiques van Leuven bij 
voorkeur in het Journal de Pharmacie d'Anvers had gepubliceerd, volgde de 
algemene strekking en werkte mee aan het Journal de Pharmacie de Belgique. 
Zijn eerste artikel is betiteld : Encore à propos de la pharmacopée belge. Aan 
de hand van een brochure van C. Broeckx : Une page de l'histoire de la phar
macie d'Anvers : La Pharmacopée de 1661. Anvers 1869, geeft Van Schoor be
schouwingen ten beste over de rol die de apoteker naar zijn oordeel te ver
vullen heeft in de farmakopeekommissie. Hij tekent zijn artikel JEAN CIANE. 
Onder dit pseudoniem publiceerde hij eerder reeds in de Annales de Phar-



— 22 — 

macie van Leuven ; zijn bijdragen in de rubriek : Mouvement Professionel. 
Chronique mensuel zijn steeds getekend Jean Ciane (vermoedelijk een woord
speling op „gentiane). Hij zal dit pseudoniem blijven gebruiken, speelsgewijze, 
ook lang nadat iedere lezer wist wie onder deze naam schuilging! 
In 1919 spant hij zich in voor de heroprichting van het standbeeld van de 
grote Antwerpse apoteker en kruidkundige Peeter van Coudenberghe. Dit stand
beeld werd door de Société de Pharmacie d'Anvers opgericht op de glacis van 
de voormalige Antwerpse vestingen en aan de stad overgedragen. Het stads
bestuur liet het omwille van de wegenbouw, overplaatsen naar de Antwerpse 
Kruidtuin in de Leopoldstraat, waar het bij de beschieting van Antwerpen in 
1914 stuk geschoten werd. Van Schoor hernieuwt zijn oproep, evokeert de 
grootheid van Van Coudenberghe, vernoemt de mensen die over hem geschre
ven hebben en wat ze van hem schreven. Hij doet later een oproep voor het 
Congrès de l'histoire de la Médecine, de la Pharmacie et de l'art Vétérinaire 
(Ie premier, schrijft hij, bedoelend op de samenkomst van de drie disciplines) 
en ziet hier voor de derde maal een kans een oproep te doen voor de herop
richting van het standbeeld. Alles tevergeefs echter, zodat hij in 1935, in het 
Gedenkboek van het eeuwfeest van de Société de Pharmacie d'Anvers, in zijn 
artikel Pieter Coudenbergh Antwerpsch Apotheker en Plantenkundige gelaten 
schrijft : „Ruim twintig jaren zijn verloopen sedert het aan de stad door de 
„Société de Pharmacie" toevertrouwde standbeeld door de oorlogswoede ver
nield werd en, niettegenstaande herhaalde beloften vanwege 't stadsmagistraat 
een nieuw standbeeld te plaatsen, blijft een der roemrijkste zonen van Ant
werpen en van België nog steeds wachten op herstel. De „Société de Pharmacie 
d'Anvers" — noblesse oblige — heeft het dan ook op zich genomen het ver
brijzelde standbeeld te vervangen door een bronzen beeltenisplaat van Pieter 
Coudenbergh, ter gelegenheid der honderdste verjaring van haar bestaan en 
andermaal, op hare eigene kosten, de nagedachtenis van een der roemrijkste 
harer voorvaderen voor de nageslachten te bewaren". Zo ondervond Van 
Schoor dat ook de meest lovenswaardige initiatieven soms op onbegrip of 
onwil botsen en uiteenspatten. 

In 1920 verschijnen van zijn hand een paar kleinere bijdragen, die eerder lite
rair-anekdotisch te beschouwen -zijn en waar de humorist Van Schoor zich 
kan in uitleven : L'Œil de verre et le pharmacie en Terra Sigillata. Deze en meer 
dergelijke artikels verschenen in het Journal de Pharmacie de Belgique onder 
de rubriek : Contes d'Apothicaires. Ernstiger is zijn artikel : Le cycle de l'évo
lution dans les sciences médicales, waarin hij het heeft over geneesmiddelen, 
die eeuwen geleden in gebruik waren, in onbruik raakten en nu terug komen 
en hij waarschuwt : „Celui qui ne se rend pas compte des trente siècles passés 
marche inexpérimenté dans un chemin obscure ; il vit au jour le jour". Het ge
dicht van Goethe was hem dus bijgebleven. 

Van Schoor was, zoals we zagen, met de farmaciegeschiedenis in aanraking 
gekomen gedurende zijn studententijd door in het bezit te komen van een 
Farmakopee van Alkmaar. Deze toevallige en vroege kennismaking met een 
oude farmakopee heeft een weerslag gehad op zijn verdere studies op het 
gebied van de geschiedenis van de farmakopees en hij zal over dit onderwerp 
heel wat publiceren en baanbrekend werk verrichten. Zo verschijnt van hem in 
het Journal de Pharmacie de Belgique in 1923 : L'Origine des Pharmacopées. 
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Hij laat deze studie in hetzelfde jaar in het Nederlands verschijnen bij druk
ker Buschmann te Antwerpen : De Oorsprong der Pharmacopoeias, de eerste 
officieele Pharmacopoeia. De Pharmacopoeias van Nederland en België. Deze 
studie is een der voornaamste geschriften van Van Schoor. Al zijn een paar 
zaken sindsdien achterhaald, toch konstateren we dat Van Schoor met gezag 
enkele principiële punten vastlegt : Hij geeft een overzicht van de oudere 
schrijvers die receptaria hebben samengesteld en konkludeert dat als eerste 
officiële farmakopee, het Receptario di Firenze moet aangezien worden. Hij 
bespreekt de verschillende uitgaven van dit Florentijns receptenboek en zegt 
dat een ervan door Clusius werd vertaald in het Latijn. Dewelke weet hij niet, 
zeker niet de twee eerste, die hij nagezien heeft, waarschijnlijk de uitgave 
1550, zegt hij, maar die is onvindbaar. (Wat zal hij later tevreden geweest 
zijn toen hij de hand kon leggen op een exemplaar!). Hij geeft dan een ont
leding van de inhoud en komt tot de konklusie, dat het boek, al is het een 
samenraapsel van allerlei formules en aanwijzingen zonder enige metode samen
gebracht, ten zeerste onze aandacht verdient, omdat het een eerste streven 
is geweest naar de officiële uniformisatie van de geneesmiddelenformules. In 
het tweede deel behandelt Van Schoor de farmakopees van de Nederlanden 
of zoals hij het zegt : Les Pharmacopées des Pays-Bas : Hollande et Belgi
que". Dit was een eerste poging tot chronologie van onze farmakopees, een 
poging om orde te scheppen in de chaos, we moeten het in dit perspektief be
zien, want al komen er een groot aantal tekortkomingen en onnauwkeurigheden 
in voor, toch moeten we eerlijk toegeven dat, met de bronnen waarover Van 
Schoor toen beschikte, deze poging zeer lofwaardig is geweest en het moet 
erkend, al is hij er niet in geslaagd al de farmakopees op het spoor te komen 
en al heeft hij zich hier en daar in een datum vergist, toch werd geen enkele 
stad, die een eigen farmakopee uitgaf, overgeslagen. Dit alleen reeds was een 
hele prestatie. 

Het probleem van de oorsprong van de farmakopees laat hem niet los en ter 
gelegenheid van een Kongres gehouden te Madrid in 1929, rakelt hij hetzelfde 
tema weer op : Breve Estudio sobre la Historia de las Farmacopeas oficiales en 
gênerai, y de las de Bélgica y de los Paises Bajos en particular. Al is deze 
voordracht in hoofdzaak een vertaling van zijn vroegere studie toch is het dui
delijk dat het vraagstuk van het Ricettario Fiorentino hem niet losgelaten heeft 
en dat hij het verder heeft uitgediept. De eerste maal, in 1923, geeft hij als 
verschillende uitgaven aan : 1498, waarschijnlijk 1550 en de volgende 1567 enz.; 
nu is hij veel kategorieker : 1498, 1550, 1556, 1560, 1567 enz., alleen over de 
vraag welke uitgave Clusius voor zijn Antidotarium gebruikt heeft spreekt hij 
zich niet uit. In zijn opsomming van de farmakopees uit de Nederlanden werden 
geen verbeteringen aangebracht. 

Later zal hij verscheidene farmakopees in detail onderzoeken : in 1931 La Phar
macopée de Liège, in 1934 La Taxatio Medicamentorum, Pharmacopée et Tarif 
médicamentaire de la Ville de Tournay, in hetzelfde jaar Les Pharmacopées de 
Gand en in 1936 Les Pharmacopées d'Anvers. 
De studie over de Luikse farmakopee was opgevat als een mededeling 
op het farmaciekongres dat gehouden werd te Luik in de maand augustus 1930. 
Van Schoor neemt de gelegenheid te baat om zijn hart te openen in verband 
met de farmaciegeschiedenis en spreekt wijze woorden, die aktueel blijven ; 
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hij wijst erop dat in een tijdperk van utilitarisme en materialisme waarin we 
leven, het goed is zich even onder te dompelen in het verleden van het be
roep ; dit brengt rust en kalmte midden de bittere strijd die de beroepsbelan-
gen en het dagelijkse brood vergen. Trouwens, zegt hij, zoals het heden het 
zaad in zich draagt van de toekomst, zo heeft het heden zijn wortels in het 
verleden. Wie de geschiedenis van zijn beroep bestudeert leert dit beter kennen 
en beminnen en daarom vraag ik dat het Kongres volgende wensen zou uit
drukken : 

1. dat de geschiedenis van de farmacie zou ingeschreven worden als kursus 
op het programma van de farmaceutische studies, 

2. dat er een maatschappij zou opgericht worden ter bestudering van de ge
schiedenis van de farmacie, 

3. dat de kollega's zouden aangemaand worden uit de oude gemeentelijke en 
provinciale archieven, uit oude boeken en dokumenten, datgene te halen 
wat het verleden van ons beroep aangaat. 

Op aandringen van Prof. A. Gilkinet van Luik werd deze motie aangenomen. 
Wat punt 1 aangaat, het doceren van de farmaciehistorie aan de universiteiten, 
staan we nog even ver als toen. De Kring voor de Geschiedenis van de Phar
macie in Benelux beantwoordt aan de wens van punt 2 en voor de verwezen
lijking van punt 3 wordt door enkelen, helaas nog steeds veel te weinigen, ge
ijverd. 
Intussen heeft Van Schoor niet opgehouden zelf het voorbeeld van werkzaam
heid te geven. Hij wijdt een grondige studie aan het Pijndersambacht van zijn 
geboortestad Dendermonde, stelt spelenderwijs Le Jouyeux Dictionnaire de 
Pharmacie op, steekt een vermanende vinger op : La crise de la Pharmacie 
Belge, ses causes, ses effets, ses remèdes, wijdt een boek aan André De 
Weerdt. Een Antwerpsch volksdichter en zijne liederen in betrekking met de 
pharmacie, vertaalt uit het Spaans een boek, „sur les produits de désintégra
tion des cultures bactériennes" en maakt een studie over de synthetische ge
neesmiddelen. Dan maakt hij voorbereidingen om zijn 30-jarig ambtsjubileum 
te vieren : Après trente ans de Pharmacie. 
In 1929 excerpeert hij al wat er te vinden is met betrekking tot het beroep in 
Antwerpsche Post-Tijdinghe van 1716-17-18 en in Gazette van Antwerpen van 
1719 tot 1750 ; het resultaat brengt hij bijeen : Notes documentaires intéressant 
l'Histoire de la Pharmacie, de la Médecine et de la Commerce des Drogues 
et Médicaments. Hierin zijn tal van wetenswaardigheden samengebracht, die 
stof voor verder uitdiepen van menig onderwerp inhouden, zo b.v. de aankon
digingen van verkoop van een apoteek met inventaris, het op de markt bren
gen van het Enchiridium medicum e.a. boeken, de advertenties voor bepaalde 
geneesmiddelen enz. 
In 1930 op het 8e Congresse delle Storia delle medicina te Rome houdt Van 
Schoor een lezing : De//o studio della storia della farmacia. Hij vertaalt deze 
lezing in het Frans en publiceert ze in het Journal de Pharmacie de Belgique, 
De l'Histoire de la Pharmacie. Opnieuw wijst hij hierin op de wenselijkheid de 
geschiedenis van de farmacie op universitair niveau te doceren. Het zou der
halve zeer nuttig zijn, zegt hij, een handleiding over de geschiedenis van de 
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farmacie samen te stellen. Hij wijst op de noodzaak de regels van de historio
grafie te onderhouden en geeft enkele voorbeelden van slechte geschiedschrij
ving. 
In hetzelfde jaar, 1930, wordt Van Schoor aangezocht een geschenk te beden
ken voor de huldiging van Inspekteur-generaal der apoteken J. Bartholomé. Hij 
brengt de titelprenten samen van de Belgische farmakopees : Les Pharmaco
pées. Iconographie. In 1932 wordt hij aangezocht een herinnering te bedenken 
voor de deelnemers aan het banket gegeven ter gelegenheid van de 97e ver
jaring van de stichting van de Société de Pharmacie d'Anvers. Het resultaat 
is een keurig geïllustreerde brochure : Dit is de Waarachtige en Vermakelijke 
Historie van de Pillen en hunne bereiding, verteld in korte woorden, door een 
Beoefenaar der Apothekerkonste. Hierin wordt op humoristische maar desniet
temin verantwoorde wijze aan geschiedschrijving gedaan. Dit luimig traktaat 
van een 7-tal bladzijden tekst is nog immer lezenswaard en bevat een hele 
serie interessante gegevens ; spijtig had Van Schoor, naar tijdsgebruik, de 
slechte gewoonte zijn geciteerde bronnen meestal niet aan te geven, zodat 
wij alles op zijn gezag klakkeloos moeten aannemen of de bronnen opnieuw 
moeten opzoeken. Tegen dergelijke geschiedschrijving moet heden ten dage 
met klem gewaarschuwd. 

Nog twee waardevolle historische publikaties deed Van Schoor in 1934 : La 
plus ancienne législation médico-pharmaceutique de Belgique : La Keure d'Ypres 
(Xllle-XIVe siècles) en Une préparation publique de la Thériaque d'Andromaque 
à Liège (1774), twee lezingen die hij hield op het 2e Internationale kongres 
voor de geschiedenis van de farmacie gehouden te Bazel in mei 1934 en die 
hij naderhand publiceerde in Journal de Pharmacie de Belgique. Het was een 
hele verdienste de aandacht te vestigen op deze oude keuren en Van Schoor 
kon hierbij zijn filologisch hart ophalen met de uitleg van sommige woorden. 
In de tweede lezing ziet hij kans een historisch overzicht te geven van de 
Triakel, als inleiding tot de beschrijving van een openbare demonstratie van 
de ingrediënten voor de bereiding ervan, zoals dit gebeurde te Luik in 1774. 
Hij zet als konklusie aan tot het opsporen van dergelijke demonstraties in andere 
steden, daar de farmacopees ook in andere steden de bereiding van Triakel 
aan een voorafgaande keuring onderwerpen. Bij mijn weten werd aan de wens 
van Van Schoor tot op heden nog niet voldaan. 

En zo zijn we gekomen aan het naar mijn oordeel voornaamste geschrift van 
Van Schoor : Brokken uit de Geschiedenis der Pharmacie. Een historico-phar-
maceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen. Spreekbeurt gehouden, 
op 26 Maart 1935 voor de leerlingen van den Vlaamschen Pharmacie-leergang 
der Universiteit te Leuven. Hij geeft een samenvattend overzicht van de ge
neesmiddelenbereiding bij de oude kultuurvolkeren : Israël, Fenicië, Assyrie en 
Babylonië, Egypte, Indië, Medië en Perzië, China en Japan, Griekenland, Rome, 
dan gedurende de middeleeuwen, ten tijde van de Arabieren, de School van 
Salerno, de Alchemie. Dan heeft hij het over de vaders van de botanica, de 
voorlopers van de farmakopees, de farmakopees, over de oude materia medica, 
over wondermiddelen en kwakzalvers, over de benaming apoteker, over de 
farmacie als moderne wetenschap, over belangrijke ontdekkingen op het ge
bied van de farmacie benevens invoering van nieuwe geneesmiddelen, onge
veer alle aan apotekers te danken, met het jaartal. In deze brochure heeft Van 
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Schoor het resultaat samengebracht van een heel leven studie, een resumé 
gegeven van zijn kennis op het gebied van de farmaciegeschiedenis en een 
schoolvoorbeeld van een programma voor initiatie in deze bepaalde weten
schap. Het was de apoteoze op zijn werk. 
Van Schoor was ziek, erg ziek, toen hij deze les aan de Leuvense studenten 
gaf, hij was ten einden krachten, hij was op. Toch was zijn lichamelijke ver
zwakking geen beletsel om nog een studie te wijden aan de farmakopees van 
Antwerpen. 
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Vermoedelijk de allerlaatste publikatie van de hand van Van Schoor verscheen 
in Bulletin de la Fédération Internationale Pharmaceutique 1936, n° I. Het was 
een oproep tot alle kollega's uit de ganse wereld : Histoire des Pharmacopées. 
Appel aux Confrères des divers Pays. Hierin schrijft hij dat hij nu ruim 35 jaar 
farmakopees verzamelt en met fierheid getuigt hij : „Ma collection est la plus 
importante qui existe ; elle constitue une documentation unique au monde. Je 
m'étais toujours proposé, avant d'en faire cadeau à une Université ou à un 
grand organisme pharmaceutique de faire un grand ouvrage, illustré, sur l'His
toire des Pharmacopées. Pour compléter les lacunes de ma collection je m'a
dresse par la présente à tous les confrères de n'importe quel pays, pour qu'ils 
m'aident à compléter ma documentation. Mon état de santé m'oblige à du repos 
physique, je dois garder la chambre et ne m'occuper que de travail intellectuel. 
Je crois que le moment est venu pour moi de pouvoir m'occuper à la rédaction 
de cet ouvrage qui a toujours été un des rêves de ma vie". 
Van Schoor was niet bewust van de ernst van zijn toestand, toen deze oproep 
verscheen was hij overleden. Hij stierf, om zo te zeggen, met de pen in de hand 
en met een jonge geest nog vol illusies. 

DE MENS 

Toen kollega Jos Suykens van Borgerhout zijn eerste kommunie deed te Olen 
waren twee vrienden van vader Suykens op het feest uitgenodigd, twee vrien
den medestrijders flaminganten : Van Schoor, medewerker en Bogaerts, hoofd-
redakteur van „Kempenland". Van Schoor deklameerde en Bogaerts zong van 
Charlotte Corday, de moordenares van Marat, terwijl hij zichelf akkompag-
neerde door met zijn ellebogen op de deur te trommelen en nog scheler keek 
dan hij gewoon was. 
Jos Suykens werd later, toen hij apoteker geworden was een goede vriend van 
Van Schoor, niettegenstaande het grote verschil in ouderdom en zo was hij 
aanwezig bij het feestmaal toen Van Schoor zijn bekende rede uitsprak : Après 
trente ans de Pharmacie : '.C'est pendant mon séjour dans la capitale de la 
campine, que je fis la connaissance de deux de nos collègues actuels ici pré
sents, Jean Bartholomeus, le fils de mon prédécesseur et plus tard mon sta
giaire et Joseph Suykens, le fils de mon regretté ami Henri Suykens d'Oolen. 
Les deux futurs confrères n'avaient pas cinq ans à eux deux. Ils ont grandi 
depuis et cela ne me rajeunit pas". Jos Suykens was dan ook de aangewezen 
persoon om, na het overlijden van zijn vriend, het In Memoriam te schrijven. 
Hij kweet zich van zijn taak op een buitengewone wijze : zonder patos, zonder 
overdrijving, maar met een grote liefde en een enorme bewondering voor zijn 
oudere vriend. Het is dan ook vooral uit dit geschrift en uit de mondelinge ver
tellingen van kollega Suykens, dat ik mij in de mens Van Schoor heb ingewerkt. 
Van Schoor was een van God begenadigd mens ; hij had een stel flinke her
senen meegekregen en hij heeft er gebruik van gemaakt, hij had een wonderbaar 
geheugen en een ingoed hart, steeds bereid te helpen, hij bezat een ijzeren 
gestel dat hem rechthield waar veel anderen zouden bezweken zijn, hij bleef 
steeds eenvoudig en nederig en stelde zich nooit boven een ander. Hij ver
wierf op wetenschappelijk gebied een algemeen erkend gezag, de opdrachten 
die hem werden toevertrouwd en zijn talrijke wetenschappelijke publikaties ge-
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tuigen ervoor. Hij bezat behalve zin voor exakte wetenschappen, een aange-
borene aanleg voor de talen. Op het kongres te Bazel bracht hij vier verslagen 
uit die hij meesterlijk in acht verschillende talen verdedigde. Bij het eeuwfeest 
van de Antwerpse Apotekersvereniging stelde hij een welkomstgroet op in ver
zen in 12 verschillende talen en hield hij een rede in het Latijn, een taal die 
hij altijd machtig gebleven was ; het oude Grieks was hem minder bijgebleven, 
om dit wat bij te schaven volgde hij op het laatst van zijn leven een avond-
kursus in het Grieks aan het Stadsateneum. Van zodra hij er kennis van kreeg 
dat Zamenhof in 1887 te Warschau een nieuwe wereldtaal gepropageerd had, 
onder het pseudoniem Dr. Esperanto, naam die op de nieuwe taal werd over
gedragen, werd Van Schoor een vurig aanhanger. Hij was een der eersten in 
ons land die zich op het Esperanto toelegde, werd president van de Antwerpse 
Esperanto-club en publiceerde heel wat in het Esperanto. Hij organiseerde te 
Antwerpen een wereldkongres voor Esperanto-aanhangers, kongres dat hij pre
sideerde. 
Hij interesseerde zich tevens voor kunst, oudheidkunde en volkskunde. Suykens 
getuigt van hem : ,,ln zake kunst, oudheidkunde en letteren was Van Schoor, 
noch min noch meer een „geleerde". Hij wist tal van teksten aan te halen en de 
meest uiteenlopende feiten met elkaar in verband te brengen : Zijn liefhebberij 
had van hem een man gemaakt, waarvan de faam ver over de grenzen van 
ons land verspreid lag". 
Zijn grootste verdienste echter is en blijft, dat hij de eerste is geweest in ons 
land, die zich voor de studie van de farmaciegeschiedenis volledig heeft ingezet! 
Van Schoor was een idealist ; hij begreep dat hij de vele gaven de hij naar hart 
en geest meegekregen had niet voor zichzelf kon houden, maar dat hij die ten 
dienste van zijn volk moest stellen. Zijn artikels in Kempenland, zijn spontane 
medewerking aan Eigen Taal, Eigen Zeden, De Blauwvoeten, aan de Katholieke 
Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, aan de Vlaamsche Wetenschappelijke Con
gressen getuigen van zijn goede wil zijn volk dienstig te zijn. En al zijn de 
meeste van zijn farmaceutische geschriften naar tijdsgebruik in intellektuele 
middens in het Frans gesteld, toch komt, waar het past, zijn beginselvastheid 
naar voor : zo pleit hij in Simples Observations sur la Pharmacopée Belge 
voor een Latijnse uitgave van de nieuwe farmakopee in plaats van een Franse 
en hij schrijft (in vertaling) : ,,Zo gij ons een Franse tekst wilt opdringen, dan 
zie ik niet in waarom de Vlamingen geen officiële Vlaamse tekst zouden op
eisen en ik zou een van de eersten zijn om deze eis te steunen, gezien de 
gelijkheid van de twee landstalen en de meerderheid der Vlaamssprekende 
Belgen". Bij een andere gelegenheid zegt hij : ,,lk ben als Vlaming geboren, 
dol op onafhankelijkheid en doordrongen van vrijheidszin". 
Het is dan ook eigenaardig dat Van Schoor zich afzijdig gehouden heeft ten 
overstaan van de Algemene Apothekers Vereeniging en deze afzijdigheid werd 
hem meer dan eens ten kwade geduid. Om de evolutie te begrijpen, een kort 
overzicht : het was vooral onder invloed van de teruggekeerde frontsoldaten, 
die 4 jaar lang aan den lijve ondervonden hadden, wat het te betekenen had Vla
ming te zijn in België, dat er een algemene tendens in Vlaanderen ontstond, 
dat het nu maar eens uit moest zijn als twederangsburgers behandeld te worden. 
De intellektuelen zetten zich vooral scherp op de eis van een Vlaamse univer
siteit. Veel Vlaamse apotekers waren van oordeel dat ook zij het hunne moesten 
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De stichters der A.A.V. te Brugge op 6-8-1922. 

bijdragen tot die bewustwording. Vooral onder implus van de aristokratische 
apoteker Arnold Hendrickx, die later de eerste voorzitter zou worden van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde, en van de niet minder aris
tokratische apoteker Senator-Burgemeester Nolf werd op 6 augustus 1922 te 
Brugge een Vlaamse vereniging voor apotekers opgericht : de Algemeene Apo
thekers Vereenlging. Terzelfdertijd werd besloten tot het uitgeven van een Phar-
maceutisch Tijdschrift. Algemeen blad voor Artsenijbereidkunde en Beroeps-
belangen. Tolk van de Algemeene Apothekersvereeniging en van de afdeeling 
,,Apotheek en Geneesmiddelen" der Vlaamsche Geneeskundige Congressen. 
Het is onbegrijpelijk dat Van Schoor hier van meet af aan geen der leiding
gevende personen was, hij die toch medestichter was van de Vlaamsche Weten
schappelijke Congressen. Een antwoord kan mogelijks gevonden worden in het 
verslag van de stichtingvergadering van de A.A.V. Hierin lezen we dat M.K. De 
Wolf (die zeker met zijn zwager vooraf de zaak zal besproken hebben) „eenige 
inlichtingen (verlangt) over het doel en het gezag der Vereeniging, over haren 
stand tegenover andere vereenigingen en over de leefbaarheid van het ontwor
pen Tijdschrift". Dit zullen dus wel de bezwaren geweest zijn van Van Schoor. 
Hij die helemaal ingeburgerd was in de Nationale Pharmaceutique, die in de 
redaktieraad van het Journal de Pharmacie de Belgique zetelde en regelmatig 
medewerker was en in die middens veel persoonlijke vrienden telde, waar hij 
steun vond voor zijn geplande oprichting van een internationale farmaceutische 
federatie, hij zag er tegen op te breken met al die gevestigde machten en die 
gevestigde vriendschap, om de weg van het onzekere, van het avontuur in te 
slaan. 

K. De Wolf is met de A.V.V. scheep gegaan en heeft van bij het begin aan het 
Pharmaceutisch Tijdschrift meegewerkt ; van O. Van Schoor is in het Pharma-
ceutisch Tijdschrift geen enkele bijdrage verschenen. Dit alles werd hem door 
vele Vlaamse apotekers ten kwade geduid, die hem van opportunisme beschul
digden. Dit komt o.m. tot uiting in het In Memoriam geschreven door P. De Nys, 
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zijn opvolger als sekretaris van de Société de Pharmacie d'Anvers ; het moet 
P. De Nys zwaar op het hart gelegen hebben, want op een ogenbiik dat het de 
gewoonte is nihil nisi bene te zeggen besluit hij : „Daarom ook past het hier 
hulde te brengen aan den arbeid van dit heele menschenleven, ook al hebben 
wij sinds lang de overtuiging opgedaan dat deze arbeid niet steeds en in alles 
de goedkeuring noch de instemming meedroeg van menige zijner Vlaamsche 
landgenooten. Want wij willen in hem huldigen en dankbaar blijven gedenken, 
boven den vorm en boven de maling der ondergeschikte geschillen, de cultus 
van de belletrie, de overheersching der edele gedachte en het toonbeeld van 
een leven van nooit verpoozende arbeid". 
Hieruit blijkt echter dat niemand twijfelde aan zijn goede bedoelingen en dat 
iedereen het eens was om zijn enorme werkkracht te bewonderen. 
Doch al deze intellektuele bedrijvigheid versteende Van Schoor niet, wel in
tegendeel, hij was een opgeruimde, spirituele, plezierige optimist, die tussen 
pot en pint voor een kwinkslag niet verlegen zat. Suykens zeg het : 
„Hoe dikwijls hebben we verwonderd gestaan, hoe hij het vermocht op de 
„navergaderingen" tusschen pot en pint zijn verslagen op te stellen, en tevens 
zijn guitig woord, zijn lustige zetten in de conversatie te gooien. Want geestig
heid — geen trivialiteit — en opgeruimdheid was er bij hem. Men gedenke ook 
de uitstappen en feesten, waar hij zong en declameerde, men leze zijn „Joyeux 
dictionnaire de la Pharmacie", men herinnere zijn liederen van „Dré De Weerdt" 
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waarover hij een werk schreef en menig liederavond en voordracht gaf". Hij 
was, zo schrijft Suykens elders, „den geleerde, den Bohemer, waaraan niet te 
schuren of te vijlen viel, omdat hij uit één stuk en hard was, ongekunsteld en 
natuurlijk, hij was Van Schoor!". 

Van Schoor kon zich ook een ironie veroorloven. Toen bleek dat niemand eraan 
dacht zijn 30-jarig apotekersdiploma te herdenken, vond hij er een speels ge
noegen in zijn beeltenis door zijn vriend en beschermeling de kunstenaar Alf. 
Mauquoy te laten etsen, zijn vrienden en kennissen op een banket uit te no
digen, waar hij zijn beroemde tafelrede besloot met de woorden : „En attendant 
de vous revoir tous en bonne santé, dans dix ans, à la même table, de tout 
cœur je vous dis : Merci." Dit gebeurde in oktober 1926, doch in 1936 waren 
de bestuursleden van de Nationale Pharmaceutique hem voor! Buiten zijn weten 
om organiseerden zij op 29 maart 1936 een huidezitting ter zijner eer, hem werd 
een plaket overhandigd en er werden redevoeringen uitgesproken o.a. door de 
sekretaris-generaal van de N.P. Apr. J. Breugelmans. Ik wil graag uw aandacht 
vestigen op het begin van die rede, waaruit ten overvloede blijkt, dat de poets 
van Van Schoor goed overgekomen was en vooral omdat we hier de getuigenis 
hebben van iemand die Van Schoor van zeer nabij heeft gekend : „Mon cher 
Van Schoor, il y a quelque dix ans, la fantaisie vous a pris de réunir chez vous, 
en des agapes intimes, tous vos amis les plus chers : vous vouliez fêter vous-
même vos trente années de pratique professionnelle! Vous devanciez ainsi 
leur désir et vous preniez sur vous d'organiser — en leur lieu et place — les 
rites de ce qu'on est convenu d'appeler une manifestation de sympathie en 
l'honneur d'un ami cher. J'obéis à un besoin de sincérité en vous confessant 
que je suis resté stupidement interloqué devant votre initiative imprévue. C'était 
le renversement des us et coutumes. J'en ai éprouvé quelque gêne! C'était une 
vraie nasarde à vos amis, imaginée par votre penchant à la plaisanterie. Hé oui, 
ce penchant naturel qui vous a popularisé et vous a d'ailleurs concilié toutes 
vos „victimes" en raison de la saveur agréable et douce de ce que nous 
nommerions à Bruxelles vos bonnes „zwanzes" au caractère amical. Il faut 
convenir que c'en était une „bien bonne"! 

Deze „Hommage de sympathie des membres du Conseil Général de la Nationale 
Pharmaceutique à leur Ami Oscar Van Schoor" kwam maar net op tijd, het 
was in feite een vervroegd In Memoriam ; drie maanden later op 9 juli 1936, 
om 7 uur 's morgens overleed hij zachtjes, schier onopgemerkt. De hartkwaal 
die hem reeds vanaf 1931 kwelde en hem verscheidene malen aan de boord 
van het graf had gebracht, had ditmaal het pleit gewonnen ; de onverwoestbare 
wroeter, de eeuwige optimist was overwonnen. Ofschoon men er reeds ge
ruime tijd op voorbereid was, kwam het nieuws van zijn dood toch onverwachts. 
De begrafenis in de St.-Antonius-van-Paduakerk werd bijgewoond door meer 
dan 150 vooraanstaanden uit de apotekerswereld. Het baarkleed werd gehouden 
door Pattou, voorzitter van de N.P., Van der Vorst, voorzitter van de Antwerpse 
apotekersvereniging, De Myttenaere, inspekteur-generaal der apoteken en Sab-
be konservator van het Museum Plantin-Moretus. Op het bidprentje dat werd 
uitgereikt stond zijn beeltenis door Mauquoy geëtst, waaronder zijn lijfspreuk : 
Deo proximoque servire, propriamque augere scientiam, sola haec mea cupido 
(God en mijn evenmens dienen en mijn eigen weten vergroten, dat is alles 
wat ik verlang). Op de keerzijde had K. De Wolf geschreven : „Hij minde 
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zijn evenmensch, was allemans vriend, en zijn geleerdheid stond ten dienste 
van eenieder. Gij, honderden, destijds door hem geholpen, helpt hem nu ook 
door uw gebed". Hij werd begraven op het St.-Fredegandus-kerkhof te Deurne ; 
bij zijn graf werden lijkreden uitgesproken door Pattou, De Myttenaere.Van de 
Vorst Potjewijd, sekretaris-generaal van de F.I.P. en Karel Platteau in naam van 
de „Blauwvoeten". 
Een In Memoriam werd aan hem gewijd in Pharmaceutisch Bericht van Ant
werpen door J. Suykens, W. Van de Vorst en P. De Nijs, in Journal de Phar
macie de Belgique door J. Jaspar, in Bulletin de la Fédération Internationale 
Pharmaceutique door T. Potjewijd. A. De Medts besprak het œuvre van Van 
Schoor in L'Art médical d'Anvers. 

KONKLUSIE 

Oscar Van Schoor heeft benevens tal van andere realisaties het klaar gespeeld 
in ons land de aandacht te trekken op de geschiedenis van de farmacie als 
wetenschap ; een leven lang heeft hij er zich voor ingezet ; hij heeft erop ge
wezen hoe het moet. Het ware een schande voor het apotekerskorps moest al 
dit werk en ai die moeite vruchteloos geweest zijn. De Kring voor de Ge
schiedenis van de Farmacie in Benelux heeft er goed aan gedaan deze piëteits-
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volle herdenking te organiseren ter gelegenheid van deze honderdste geboorte
dag. De Kring zal er verder voor te zorgen hebben dat de nagedachtenis in 
ere gehouden wordt van de grote apoteker Oscar Van Schoor, de pionier van 
de studie der farmaciehistorie in België. 
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APOTHEKER OSCAR VAN SCHOOR EN HET ESPERANTO* 

In het ,,ln memoriam Oscar Van Schoor" schreef apotheker Jos. Suykens in 
1936 het volgende : „Van jongs af aan toonde hij een bizondere aanleg voor 
de talen, en zeker zou hij het doctoraat in Wijsbegeerte en Letteren gehaald 
hebben, had onze confrater Van der Mijnsbrugge, eveneens uit Dendermonde, 
hem niet in aanraking gebracht met de Pharmacie... Van Schoone letteren en 
talen zou hij een liefhebberij maken, die hem naar een hoogte voerde waarheen 
veel letterkundigen en philologen met bewondering mogen opkijken... Geen 
wonder dat Van Schoor een der eersten was om het Esperanto te leeren en 
te verspreiden." 
Wanneer we over apotheker Van Schoor als Esperantist willen spreken, dan 
moeten we vooreerst een begrip hebben van wat het Esperanto eigenlijk is. 
Esperanto is een wereldtaal, samengesteld door dokter Ludovic Lazarus Zamen-
hof te Warschau, en in 1887 gepubliceerd onder het pseudoniem „Dr. Esperanto". 
Deze naam is overgegaan op de taal zelf, die aanvankelijk „Lingvo Internacia" 
werd genoemd. 
Zamenhof (1859-1917) werd uit joodse ouders geboren in Bjelostok, dicht bij de 
pools-russische grens, waar russen, polen, joden en duitsers samenwoonden ; 
hij werd als idealist opgevoed door zijn vader, die leraar in aardrijkskunde en 
moderne talen was, en zag vlug in hoe een taal sociale en nationale hinder
nissen kan scheppen. Zamenhof was oogarts en vestigde zich te Warschau. 
Sinds de tweede helft van de 19e eeuw reeds zag men uit naar de invoering 
van een neutrale hulptaai om de talenverscheidenheid, die een der voornaam
ste hinderpalen was op weg naar een internationale verstandhouding, uit de 
weg te doen ruimen. 
Een der toen meest bekende hulptalen was het Volapük, uitgedacht door Mgr. 
Schleyer, dat een zekere verspreiding — ook in ons land — verwierf ; doch 
spoedig bleek dat de moeilijkheden en de vele gebreken geen oplossing brach
ten voor het probleem van een internationale taal. 
Al heel vroeg zocht Zamenhof naar een nieuwe eenvoudige taal, en op 19 jarige 
leeftijd viert hij met zijn vrienden de doelmatigheid van zijn uitvinding. De 
eerste jaren beproefde hij zijn nieuwe taal op technisch en literair gebied, 
bijzonder met vertalingen van Shakespeare, het Oude Testament, Goethe, Schil
ler, Molière en andere. 

De kenmerken van het Esperanto zijn de volgende : eenvoudige grammatika 
me.t 16 hoofdregels, zonder uitzonderingen, en een internationale woordenschat 
dat ca. 6 0 % uit Romaans, 3 0 % uit Germaans en 10% uit Slavisch bestaat. 
Fonetisch wordt ieder woord gesproken zoals het geschreven staat. De klem
toon is steeds op de voorlaatste lettergreep. Esperanto heeft geen afleidings
regels, maar kent alleen samengestelde woorden. De betekenis van een woord 
wordt dus bepaald door de delen, nl. stam, voor- of achtervoegsel, uitgang, 
waaruit het bestaat. De stabiliteit van het Esperanto wordt gewaarborgd door 

* Lezing gehouden op de bijeenkomst van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux te Antwerpen op 31 maart en 1 april 1973. 
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Portret van Dr. Zamenhof, stichter van het Esperanto, verschenen in de 
Fiandra Esperantisto. 

het „Fundamento de Esperanto" dat in 1905 verscheen ; het werkje bevat 16 
taalregels, een aantal voorbeelden en ongeveer 1800 stamwoorden. Dit Fun
damento werd op het eerste internationaal Esperanto-congres onaantastbaar 
verklaard. De mogelijkheid van groei en verrijking wordt daardoor geenszins 
beperkt.aangezien alle woorden en uitdrukkingen die nodig blijken, als neolo
gismen kunnen worden ingevoerd. Deze neologismen worden eerst, nadat ze 
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voldoende beproefd zijn, door de Akademio officieel verklaard. In 1908 wordt 
op het internationaal congres te Dresden de Universala Esperanto Associo 
(UEA) gesticht, dat het Esperanto als officiëJe taal gebruikt. De UEA telt leden 
uit 85 landen en heeft 50 nationale associaties. Volgens een schatting van 
Prof. Maria Pei (Columbia University) telde het Esperanto in 1963 nog 8 mil
joen leden. 

Postkaart van de jonge apotheker Van Schoor 
door de esperantisten uitgegeven. Oorsprong 

en datum niet vermeld. 

De Russische Schrijver Tolstoï schreef over de nieuwe wereldtaal het volgen
de : „Het is zo gemakkelijk te leren, dat ik met behulp van een spraakkunst, 
een woordenboek en enkele artikelen in het Esperanto geschreven, in twee 
uren in staat was, zoniet om de taal te schrijven, dan toch om haar vlot te 
lezen." 
Esperanto vond zijn eerste aanhangers in Polen en Rusland, daarna in Duits
land, waar in 1889 te Nürenberg het eerste Esperanto-blad „La Esperantisto" 
verscheen. Vervolgens ging het naar Frankrijk waarna het zich over de gehele 
wereld verspreidde. 
In 1905 werd in Boulogne-sur-mer het eerste internationaal Esperanto Congres 
gehouden, waar de taal voor het eerst massaal gebruikt werd en geschikt 
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bleek. Nadien heeft er ieder jaar een internationaal Esperanto Congres plaats 
gevonden met meermaals meer dan 1000 deelnemers. 
Keren we nu terug naar apotheker Oscar Van Schoor (1873-1936). Reeds in 
1896 begon hij met de studie van het Esperanto, toen hij als apotheker-jong-
gezel in Herentals begon. Voor hem was het aanleren van deze gemakkeli jke 
taal een koud kunstje, maar het waren vooral de idealistische motieven van 
Dr. Zamenhof, nl. het dienen van de wereldvrede en de verdraagzaamheid onder 
de volkeren door eenzelfde wereldtaal, die hem resoluut als pionier van het 
Esperanto in België deed voorui tkomen. 
Van Schoor neemt in 1899 een apotheek in Antwerpen over, en het is in die 
stad dat hij zijn grootste aktiviteit als Esperantist aan de dag legt. 
In het Tutmondo Jarlibro Esperantista van 1906, samengesteld door Dr. Zamen
hof zelf, en uitgegeven door de uitgeveri j Hachette te Parijs, komt de naam van 
Van Schoor reeds voor in de lijst van de Antwerpse leden. Daarin verschijnt 
ook de naam van mijn vader Pierre Mattelaer ( " 1 8 8 0 - t 1941) als student, die 
later als apotheker hoogst waarschijnl i jk Oscar Van Schoor moet gekend heb
ben.. 
In 1905 wordt de Belga Ligo Esperantista gesticht, waarvan hij van 25 oktober 
1908 tot 27 november 1911 penningmeester is geweest. Reeds in 1908 wordt 
hij voorzit ter van de Antverpena Grupo Esperantista wat hij ononderbroken zal 
bl i jven tot 1927. 
In hetzelfde jaar 1908 verschijnt het eerste nummer van „Belga Esperantisto", 
belgisch maandblad van de Belga Ligo Esperantisto. In dit nummer (nov.-dec. 
1908) verschijnen alfabetisch als redakteuren : Champy, Schoofs, Vanderbiest-

Esperanto gedichten van apr. Van Schoor, verzameld in zijn 
onuitgegeven dagboek. 
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Andelhof, Van Laere en O. Van Schoor. In het jaar 1909 verschijnt Vanderbiest 
als hoofdredakteur, samen met Champy, Schoofs en Van Schoor (2e jaar, dec. 
1909, n° 2). Bij de aanvang van de vierde jaargang treedt Oscar Van Schoor 
alleen op als hoofdredakteur (4e jaar, nov. 1911, n° 1). Dit zal hij dan blijven 
tot het laatste nummer dat verscheen vóór de eerste wereldoorlog (6e jaar, aug. 
1914, n° 10). 

Wanneer we de literaire Esperanto-bedrijvigheid van Oscar Van Schoor na
gaan, stellen we vast dat deze het grootst is geweest toen hij als redakteur 
aan de Belga Esperantisto werkte, nl. tussen de jaren 1909 en het begin van 
de eerste wereldoorlog. 
In zijn dagboek van 1909, getiteld „Liberaj Horoj" (Vrije Uren) zien we met 
bewondering hoe gemakkelijk • hij zich in deze wereldtaal kan uitdrukken. In 
een zuivere Esperanto taal maakt hij vooreerst twee dissertaties om mee te 
dingen aan een Esperanto prijsvraag, daarna komen twee eigen gedichten in 
het Esperanto („Arno" en ,,Fido!"), vervolgens verschillende vertalingen van 
andere gedichten, toneelstukken, en vooral vlaamse liederen, die hij op meester
lijke wijze in Esperanto dichtvorm vertaalt, o.a. ,,0 Schelde", „Mijn Vlaan
deren heb ik hartelijk lief", „Het Loze vissertje" en nog vele andere. 
Maar in die jaren is Oscar Van Schoor ook apotheker-Esperantist. Als lid van 
de Internacia Esperanto Farmacia Asocio is hij in correspondentie met verschil
lende collega's uit geheel Europa. Uit een tiental postkaarten, allen gedateerd 
tussen 1908 en 1911 zien we hoe apothekers door het Esperanto met elkaar 
verbonden worden, en kunnen we uitmaken dat Van Schoor zich bezig hield 
met het organiseren van Internationale apothekerscongressen met als voertaal 
het Esperanto, en met het uitgeven van.een Esperantotijdschrift voor apothekers. 
Deze postkaarten komen uit Duitsland (Dresden en Keulen), Malta, Frankrijk, 
Zwitserland (Genève), Spanje (Barcelona), Rusland (Serpuhova) en Hongarije 
(Budapest). 

In december 1909 waagt hij het zelfs op zijn adres, Vondelstraat 20, Antwer
pen, werken uit te geven onder de naam van „Centra Belga Esperaritista Ofi-
cejo" (CEBO). 
Van hemzelf geeft hij in'CEBO in 1910 een vertaling uit van het boek van René 
Vermandere (Kortrijk °1857) ,,Van Zon Zaliger, door hem zelf (Formortinta 
Delsuno rakontita de li mem). Daarna volgen drie oorspronkelijke monologen 
voor heer nl. „Judas'o", „La Turisto kun la Verda Stelo" en ,,La Telefono".. 
Daarna komt nog een monoloog voor dame ni. ,,La Servistinoj" (de dienstmeis
jes). Deze uitgaven van Van Schoor zijn niet gedateerd, maar zijn heel waar
schijnlijk eveneens in 1910 uitgegeven geweest. Naast zijn eigen Esperanto 
werken, publiceert hij eveneens werken van andere vertalers o.a. „Bietje" van 
Maurits Sabbe. Ook zeer vele liederen door hemzelf of door anderen in het 
Esperanto vertaald, geeft hij in die periode in CEBO uit. De meeste van zijn 
vertalingen in het Esperanto laat hij ook in die periode in de Belga Esperan
tisto verschijnen. Maar in 1910 en 1911 komen er voor de 38-jarige apotheker 
eveneens zeer drukke dagen op het vlak van organisatie : immers het hoog
tepunt voor de belgische Esperantisten nadert snel! 
Van 20 tot 27 augustus 1911 wordt te Antwerpen het zevende Esperanto Wereld
congres gehouden ; zijn vriend Van der Biest wordt voorzitter, en Oscar Van 
Schoor wordt ondervoorzitter van dit congres. Vanaf november 1910 verschij-
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nen in de Belga Esperantisto de lijsten van de inschrijvingen, en men kan zich 
nauwelijks de enorme werkkracht van deze mensen inbeelden, als als men be
denkt dat er voor 1800 deelnemers uit 42 verschillende landen voor slaapge
legenheid moet gezorgd worden, en dat het programma tot in de puntjes moet 
uitgewerkt zijn, want de hun zo geliefde stichter Dr. Zamenhof en zijn dame 
komen uit Warschau naar Antwerpen. Op het programma staan naast de werk
vergaderingen, concerten in de Dierentuin, een boottocht op de Schelde, en 
verschillende toneelstukken in het Esperanto. 
Het enthoesiasme en de belangstelling voor dit internationaal congres was zo 
groot dat de studenten de paarden uitspanden van het rijtuig, waarin Dr. en me
vrouw Zamenhof in optocht doorheen Antwerpen werden gevoerd, en het voer
tuig dan zelf voorttrokken! 
In 1913 gaat Van Schoor dan zelf naar het 9e wereldcongres in Bern, dat 
plaats grijpt van 24 tot 31 augustus. In zijn poëzieboek van die tijd vinden we 
acht mooie espéranto gedichten van zijn hand geschreven, die zijn indrukken 
van die reis weergeven in een zeer lyrische en zuivere Esperanto taal ; na dit 
congres gaat hij verder per trein op reis naar Rome en Venetië. (Albumo Poezio, 
Luxemburg 22 aug. 1913. — Poezio, Bazel, 22 aug. — Nascitur Poeta, Brünig 
23 aug. — Rimedo, Interlaken 27 aug. — Impreso pri Kongreso, Bern 30 aug. 
— Koloseo, Rome 5 sept. — Foro Romano, Rome 8 sept. — Por albuma Ver-
sajo, Venetië, 11 sept. 1913). 

Begin 1914 dreigt reeds het oorlogsgeweld, en alsof hij een voorgevoel had 
publiceert hij tussen april en augustus in de Belga Esperantisto niet minder 
dan zes eigen originele Esperanto werken. De eerste wereldoorlog legt alles 
stil ; nadien wordt terug met moed en idealisme aan Esperanto werking ge
daan, maar het grote vuur is er uit. Wel blijft hij voorzitter van de Antverpena 
Grupo Esperantista maar zijn literaire en redaktionele werkzaamheden worden 
zeldzaam. Toch blijft hij overtuigd van het Esperanto ideaal, want in 1920 geeft 
de „Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding" een werk van 
apotheker Van Schoor uit in het Nederlands met als titel „Brokken uit de 
Geschiedenis der Wereldtaal". In 62 bladzijden geeft hij dan een magistrale dis
sertatie over de taal, de spraak en het woord, de ontwikkeling der bestaande 
talen, en daarna het vraagstuk van de wereldtaal. Moet het een dode taal, een 
levende taal of een kunstmatige taal zijn? Resoluut opteert hij dan voor het 
laatste. Daarna geeft hij een korte geschiedenis van de kunstmatige talen van 
Baco (1560-1616) aiover Descartes naar Leibnitz met zijn Linguo Rationalis, 
naar het Volapük van Mgr. Johan Martin Schleyer (1831-1917), om tenslotte te 
komen tot Zamenhof's Esperanto. In de bijlage van dit werk vinden wij voor
eerst een Esperanto Spraakleer in het kort, en daarna het Gebed des Heren 
in 17 verschillende proeven van Wereldtaal, vanaf het stelsel van Corporo-
philus van 1734 tot het Ulla van Dr. Greenwood van 1906. Onze Oscar Van 
Schoor heeft deze 17 verschillende methoden ingestudeerd en er het Onze 
Vader in het Esperanto vertaald! 

In het Esperanto Jaarboek van 1926 vinden we Oscar Van Schoor nog terug 
als voorzitter van de Antverpena Grupo, maar in 1927 geeft hij de leiding over 
aan Frans Schoofs, die al een hele tijd Cef-delegito voor België was in de 
Universala Esperanto Asocio. Ook de redaktie van de Belga Esperantisto laat 
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hij na de oorlog aan Frans Schoofs over, en publiceert er slechts enkele 
artikelen in. 
De laatste grote Esperanto bedrijvigheid van Oscar Van Schoor zien we in 
1928, wanneer hij als voorzitter optreedt van het plaatselijk organisatiecomité 
voor het 20e Esperanto Wereldcongres dat opnieuw in Antwerpen plaatsgrijpt. Op 
het programma van dit congres, waarvan burgemeester Frans Van Cauwelaert 
erevoorzitter was, zien we naast koncerten, ook de opvoering van „Hamlet" 
vermeld staan, door Zamenhof vertaald en in het Esperanto opgevoerd. Op dit 
congres waren 1494 deelnemers aanwezig uit 36 verschillende tinden. 
Maar daarna grijpt dan de scheuring plaats in de Antwerpse Esperantokringen. 
In juli 1929 verschijnt het eerste nummer van de „Flandra Esperantisto", orgaan 
van de Flandra Esperanto Movado, met als hoofdredakteur Jan Van Schoor, 
die alleen de naam gemeen had, maar geen familie was van Oscar Van Schoor. 
Dit nieuwe Esperanto maandblad heeft een uitgesproken vlaamse strekking van 
in het begin. Dat apotheker Oscar Van Schoor echter niet afkerig stond tegen 
deze nieuwe vlaamse Esperanto beweging kunnen wij bewijzen met het feit 
dat hij tussen 1930 en 1933 vijf vlaamse liedjes, door hem in het Esperanto 
vertaald, in de Flandra Esperantisto liet verschijnen. De laatste publikatie die 
we van Oscar Van Schoor vinden is de Esperanto vertaling van het lied „Mijn 
Vlaanderen heb ik hartelijk lief" in de Flandra Esperantisto van juni 1933. 
Bij zijn heengaan op 8 juli 1936 wordt echter geen woord gerept in de Flandra 
Esperantisto, noch over zijn werking noch over zijn overlijden. Evenmin vinden 
we iets in het UEA Jarlibro van 1937 op de lijst van de bekende overleden 
leden van 1936 ; ook niets in de Espero Katolika. Of er in de Belga Esperan
tisto van 1936 een In memoriam van Oscar Van Schoor is verschenen, kunnen 
we niet met zekerheid zeggen. 

Wat apotheker Oscar Van Schoor voelde en presteerde voor het Esperanto 
kunnen wij het best weergeven met een zin van hemzelf, verschenen in het 
tijdschrift Belga Esperantisto van januari 1921 : „Kijken wij naar de toekomst 
en bekijken wij haar met een enthousiast hart, met een hart dat wenst mede 
te werken aan de vernieuwing van de wereld door de liefde, door de waarheid 
en door de schoonheid. Wij, Esperantisten van het eerste uur, wij verliezen 
niet het vertrouwen in de toekomst van onze taal en onze beweging !". 

HET ESPERANTO TIJDENS HET LEVEN VAN APR. O. VAN SCHOOR 

1859 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko, geboren op 15 december in Bialystok. 
1878 Zamenhof viert met zijn vrienden de doelmatigheid van de „Lingvo Uni-

versala". 
1887 Verschijnen van de brochure : „Dro Esperanto, Lingvo Internacia". 
1889 Verschijnen van het eerste Esperanto-tijdschrift in Nürenberg onder de 

titel : „La Esperantisto". 
1905 1e Esperanto-congres te Boulogne-sur-Mer. 

President : Dr. Zamenhof. 688 deelnemers uit 20 landen. 
1906 2e congres te Genève. 1200 deelnemers uit 30 landen. 
1907 3e congres te Cambridge. - 1317/35. 
1908 4e congres te Dresden. - 1500/40. 
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Esperanto vertaling van ,,Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief", 
verschenen in de Flandra Esperantisto van 1933. 
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1909 5e congres te Barcelona. - 1300/32. 
1910 6e congres te Washington. - 357/20. - 1e UEA congres te Augsburg. 
1911 7e congres te ANTWERPEN. - 1800 deelnemers, 42 landen! 

2e UEA congres te Antwerpen. 
1912 8e congres te Krakow. - 1000/28. - 3e UEA congres aldaar. 
1913 9e congres te Bern. - 1203/30. - 4e UEA congres aldaar. 
1914 10e congres te Parijs. Greep niet plaats gezien de oorlogsomstandighe

den. Wel waren er 3739 aanvragen uit 50 landen! - Op 2 augustus 1914 
wordt het 10e congres als officieel erkend, alsmede het 5e UEA congres. 

1915 11e congres te San Francisco. - 163 leden uit 16 landen. 
1917 Dood van Dr. Zamenhof in Warschau op 14 april 1917. 
1920 12e congres in Den Haag. 408/27. - 6e UEA congres aldaar. 
1921 13e congres in Praag. - 2561/35. - 7e UEA congres aldaar. 
1922 14e congres in Helsinki. - 850/30. - 8e UEA congres aldaar. 
1923 15e congres in Nürenberg. - 4963 deelnemers! 

Op dit 15e Esperanto-congres wordt de Universala Esperanto-Asacio het 
officieel orgaan van alle esperantisten. 

1924 16e congres in Wenen. - 3400 deelnemers. 
Dood van Klara Zamenhof, weduwe van de stichter (t 7-12-24). 

1925 17e congres te Genève. - 953/35. 
1926 18e congres te Edinburgh. - 960/36. 
1927 19e congres te Dantzig. - 905/34. 
1928 20e congres te ANTWERPEN. - 1494 deelnemers uit 36 landen. 
1929 21e congres te Budapest. - 1256 deelnemers. 
1930 22e congres te Oxford. - 1211 deelnemers. 
1931 23e congres te Krakow. - 900 deelnemers. 
1932 24e congres te Parijs. 1650 deelnemers. 
1933 25e congres te Keulen. - 950 deelnemers. 
1934 26e congres te Stockholm. - 2042 deelnemers. 
1935 27e congres te Rome. - 1442 deelnemers. 
1936 28e congres te Wenen. - 854 deelnemers. 

GEPUBLICEERDE ESPERANTO WERKEN VAN APR. OSCAR VAN SCHOOR 

I) Originele Esperanto verhalen. 

1. O. Van Schoor: „Psikologio de la Antverpena vivo" (Psychologie van het 
antwerpse leven) 
Belga Esperantisto, VI, n° 3, jan. 1914. 

2. O. Van Schoor : „La heredajo de Wiezeken Bakvisch" (De erfenis van Wie
zeken Bakvis) 
Belga Esperantisto, VI, n° 7, mei 1914. 

3. O. Van Schoor : ,,La fingringo de mia avino" (De vingerhoed van mijn 
grootmoeder). Belga Esperantisto, VI, nr 8, juni 1914. 

4. O. Van Schoor : ,,Mia unua doloro" (Mijn eerste verdriet) 
Belga Esperantisto, VI, n° 8, juni 1914. 
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5. O. Van Schoor : „La familia lulilo" (De familie wieg) 
Belga Esperantisto, VI, n° 10, aug. 1914. 

II) Verhalen in het Esperanto vertaald. 

Ö. n . V e l m a i IUCI G : ,,l Ol l l i u n u n i a u c i o u n u , i a r \ u i i t i i a u c c m . ^ / ö n *_Cii 

zaliger, door hemzelf verteld) 
Uitgave van de Centra Esperantista Belga Oficejo (CEBO), Antwerpen, 
Vondelstraat 20. - 1910. 
Belga Esperantisto, maart 1910. (uittreksel) 
Revuo Esperanto, april 1911. (id.) 
Nederianda Katoiika, mei 1911. (id.) 
Belga Antologio, 1928. (id.) 

7. Hilda Ram : „La grenmakleristo" (De graanmakelaar) 
Belga Esperantisto, III, n° 6, april 1911. (uittreksel) 

8. P. Van Assche : ,,La patrino de Judas'o" (De moeder van Judas). Uit „Uren 
van rust", Maldegem 1912. 
Espero Katoiika, okt. 1912. (uittreksel) 

9. Neindikita (schrijver niet vermeld) : „En la templo de Jupiter. Kristnaska 
rakonto el la Roma imperia tempo." (In de tempel van Jupiter. Kristen ver
haal uit de tijd van het romeinse Rijk) 
Espero Katoiika, VII, dec. 1909. 

10. Neindikita : „Rego Umberto" (Koning Umberto) 
Belga Esperantisto, IV, n° 1, nov. 1911. 

11. Neindikita: „Fridtiof Nansen" 
Belga Esperantisto, IV, n°2, dec. 1911. 

III) Originele Esperanto toneelwerken. 

12. O. Van Schoor: „Judas'o". Originala Esperanto monologo por sinjoro (se-
rioza). - CEBO, 1910? 
(komika). - (De toerist met de groene ster). - Uitgave CEBO, 1910? 

14. O. Van Schoor: „La telefono", komika monologo por sinjoro. - Uitgave 
CEBO, 1910? 
Belga Esperantisto, VI, n° 6, april 1914. 

15. O. Van Schoor: „La servistinoj" monologo por sinjorino (komika). (De 
dienstmeisjes). - Uitgave CEBO, 1910? 
Belga Esperantisto, VI, n° 7, mei 1914. 

IV) Originele Esperanto liederen. 

16. „Antaûen, Esperantistoj!" (Voorwaarts, Esperantisten!) Teksto de O. Van 
Schoor, - Laû malnova flandra melodio. 
Belga Esperantisto, okt. 1910. 

17. „La espero", Internacia Esperantista Kanto. Paroloj de Dro Zamenhof. -
Muziko de O. Van Schoor. 
Belga Esperantisto, IV, n°5, maart 1912. 
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V) Liederen in het Esperanto vertaald. 

18. „La fiskaptisto" (Het loze vissertje. - volkslied) 
Belga Esperantisto, IV, n° 1, nov. 1911. 
Belga Antologio, 1928. 
Flandra Esperantisto, febr. 1930, ne 8. 

19. „Nia patrolando" (Ons vaderland) 
Teksto Theodoor Sevens, muziko Jan Blockx. 
Belga Esperantisto, IV, n° 2, dec. 1911. 

20. „Printempa kanto" (Lentelied) 
Teksto G. Antheunis, muziko W. De Mol. 
Belga Esperantisto, IV, n° 3, jan. 1912. 
Flandra Esperantisto, mei 1930, n° 11. 

21. ,,suo f l ik ' " (Schoentje Lap) 
Teksto Liekens, muziko Matthijssens. 
Belga Esperantisto, april 1912, n° 6. 
Flandra Esperantisto, juni 1932. 

22. „Dum vintro kiam pluvas". Flandra popolkanto. (Des winters als het regent) 
Belga Antologio, 1928. 

23. „Mondkantato por Antverpena Ekspozicio". (Wereldkantate voor de Ant
werpse Tentoonstelling) 
Teksto kaj muziko de W. Gijsels. 
Belga Esperantisto, XVI, n° 6, 1930. 

24. „Mi amas vin'ho Flandroland' " (Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief) 
Teksto Th. Coopman ; muziko G. Antheunis. 
Flandra Esperantisto, juni 1933, n° 12. 

VI) Gedicht in het Esperanto vertaald. 

25. „La kiso rompita" (De gebroken kus) 
Vertaling van een gedicht van Luis Ram de Viu, (Guadaljar, Mexico) 
Belga Esperantisto, 14, n° 2, dec. 1911. 

VII) Oorspronkelijk werk in het Nederlands. 

26. O. Van Schoor : „Brokken uit de geschiedenis der wereldtaal". Antwerpen 
1920. - Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. 
1920, n° 5, 80 blz. 

VIII) Niet verschenen werken. 

27. O. Van Schoor: „Liberaj horoj" (Vrije Uren). 1909. 
In het bezit van juffr. N. Van Schoor. 

28. O. Van Schoor: „Albumo Poezio". - 1914. 
In het bezit van juffr. N. Van Schoor. 

Apr. B. MATTELAER 
Voorstraat- 40 
8500 Kortrijk 
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DE EX-LIBRIS VAN APOTEKER VAN SCHOOR * 

Ik heb het als een voorrecht aanzien apoteker Van Schoor persoonlijk gekend 
te hebben. In de grote apoteek in de Vondelstraat te Antwerpen was ik steeds 
een welgekomen gast bij een ongedwongen gastheer. Als jong arts had ik mij 
in het begin der dertiger jaren gevestigd niet ver van zijn apoteek. Bij wijlen 
liep ik bij hem binnen en dat was dan niet om te praten over beroepsaange-
legenheden dan wel over zaken van een meer kulturele aard. Ik kende zijn 
grote belezenheid en wie bij hem te rade ging en inlichtingen vroeg over de 
geschiedenis van de farmacie of geneeskunde of over oude boekbanden kreeg 
waar voor zijn geld. Van Schoor had een enorme belangstelling die zich richtte 
naar velerlei gebieden : belangstelling in de eerste plaats voor zijn beroep, voor 
de geschiedenis en meer bepaald voor de geschiedenis van de farmacie en 
de geneeskunde, voor de geschiedenis van zijn geboortestad Dendermonde en 
van de stad van zijn adoptie Antwerpen, voor het boek en de literatuur, voor 
de muziek, voor het Esperanto en voor de volkskunde. Die interesse vindt men 
terug in de publicaties van zijn hand die handelen over deze onderwerpen. 
Zonder overdrijven kon hij met de Latijnse auteur van zichzelf getuigen : 
„humani nihil a me alienum puto". 
Het nauwst aan het hart lag hem de geschiedenis van de farmacie. Zijn ganse 
huis was een uiting van die voorliefde. Achter het grote uitstalraam langs de 
straatkant, in de hoge wandkasten in de brede gang die naar de apoteek leidde, 
op de rekken van de apoteek, tot in de huiskamer prijkten oude apotekerspot-
ten : albarello's, stroopkannen, zalfpotten en schenkkannen in veeikieurige majo
lica of Delfts blauw. In de werkkamer en huiskamer stonden dan verder de biblio-
theekkasten volgepropt met boeken, maar die boeken lagen ook, dans un beau 
désordre — verspreid op tafel en stoelen en op de andere meubels. Maar hij 
wist ze allemaal liggen en had geen moeite om het boek dat hij U wilde 
tonen dadelijk op te vissen. Als bibliofiel stelde hij een kostelijke band, een 
verzorgde bladspiegel en een mooie drukletter zeer op prijs. 
In deze gang van gedachten wijs ik op het juweeltje van fijne boekdrukkunst 
dat we bewonderen in het door hem, maar zonder naam van auteur, verzorgde 
en bezorgde boekje : de herdruk van L'Escole de Salerne avec traduction Fran
çoise en vers burlesques (Lyon 1643), in 1917 bij Buschmann te Antwerpen uit
gegeven en met een inleiding door Van Schoor voorzien over de school van 
Salerno en over het maken van koddige verzen. 
Deze liefde voor een mooie druk en een fijne grafiek kwam dan ook tot uiting 
in de spijskaarten die hij ontwierp voor de banketten van de Antwerpse apote-
kers en die geïllustreerd waren met platen of teksten genomen uit oude farma
ceutische boeken. De disgenoten ontvingen soms nog een extra cadeautje zoals 
het door hem opgestelde plezierig boekje: Dit is de Waarachtige en Vermake
lijke Historie van de Pillen. 

* Lezing gehouden op de bijeenkomst van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux te Antwerpen op 31 maart en 1 april 1973. 
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Het is dan ook niet te verwonderen dat apoteker Van Schoor er aan dacht zijn 
rijke verzameling boeken te voorzien van een eigendomsmerk of ex-libris. Op
eenvolgend gebruikte hij hiervoor een eenvoudig etiket, dan een etiket met meer 
uitgebreide tekst, dan een houtsnede en ten slotte een ets. 

Het eerste ex-libris is een typografisch ex-libris : een eenvoudig etiket (58x18 
mm.) waarop in een gouden rand op drie lijnen vermeld zijn de naam en het 
beroep van de eigenaar in het Latijn : 

EX LIBRIS 
Oscar VAN SCHOOR 

Apothecarii Antverpiensis 

LIBER 

OSCARII VAN SGHOOR 

T E N E H * M U N D A NATI 

APOTHECARII ANTVERPIENSIS 

Het tweede ex-libris is eveneens een typografisch ex-libris : een etiket (70x30 
mm.) waarop in een zwarte kader een vierlijnige tekst is gedrukt in rode hoofd
letters en zwarte kleine letters : 

LIber 
osCarll Van sChoor 
teneraeMUnDa natl 

apotheCarII antVerpIensIs 
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De tekst is opgesteld in de vorm van een chronogram d.w.z. dat de som der 
letters welke als Romeinse cijfers gebruikt worden en in rode letters gedrukt 
zijn een jaartal vormen : 

1 x M = 1000 
1 x D = 5 0 0 
3 x C =c 300 
1 x L = 5 0 
3 x V of U = 15 
8 x l = 8 

De som van deze cijfers vormt het getal 1873, wat het geboortejaar is van 
Van Schoor. Het getuigt van een geestes-spielerei. 

Het volgende ex-libris is meer kunstzinnig. Het is een tweekleurige houtsnede 
(53x73 mm.) waarop zijn afgebeeld de belangrijkste rekwisieten van de apo-
teek : apotekerspotten, een vijzel, boeken en een handschrift, vermoedelijk een 
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recept. Het is als het ware de synthese van de voorwerpen die Van Schoor in 
zijn rijke verzameling had bijeengebracht. 
Dit tweekleurig ex-libris werd in hout gesneden door de Antwerpse kunstenaar 
Eduard Pellens die aan de Akademie van Schone Kunsten leraar was van xylo-
grafie en die een school gevormd heeft van verdienstelijke houtgraveurs die 
thans nog zeer bedrijvig is in het ontwerpen van ex-libris en het illustreren 
van boeken. Pellens maakte nog vele andere ex-libris o.m. voor apoteker Scha
melhout te Brussel. Ook maakte hij een prachtige houtsnede, de apoteek van 
de abdij van Orval voorstellend. 

Het vierde ex-libris dat Van Schoor gebruikte is een ets gesneden door de 
Duitse kunstenaar Karl Ritter in 1922 (65x95 mm.). Te midden van apotekers-
potten, vijzel, balans en andere voorwerpen stelt het de apoteker voor die tegen 
het licht van een open venster een of ander ingrediënt aan een drankje toe
voegt. In de verte bemerkt men de rijzige toren van de Antwerpse kathedraal. 
Dit open-venster-motief met een zicht op zijn gemeente komt men op vele 
ex-libris uit die tijd tegen en getuigt van weinig vindingrijkheid. Van deze ge
kende graficus die verschillende grote etsen op zijn naam heeft staan had men 
meer orginaliteit mogen verwachten. Karl Ritter heeft vele ex-libris gemaakt 
en had de gewoonte zijn ex-libris te nummeren. Het ex-libris van Van Schoor 
draagt het nummer 91. Naar ik verneem had Van Schoor de Duitse etser leren 
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kennen t i jdens de oorlogsjaren 1914-18 toen deze laatste, te Antwerpen geka
zerneerd, op de drukkeri j Buschmann kwam. 
De bibl ioteek van Oscar Van Schoor was zeer omvangrijk. De hoofdbrok be
stond uit oude farmaceutische boeken en meer uit farmacopees waarvan hij 
een unieke verzameling bezat. Maar daarnaast bezat hij boeken over geschie
denis, literatuur, Esperanto, volkskunde en schone kunsten. Het is mogelijk dat 
hij ieder van zijn vier ex-l ibris bestemde voor een bepaaide discipline uit zijn 
verzameling. Ik heb dit niet kunnen achterhalen want de bibliotheek Van Schoor 
bestaat jammer genoeg niet meer in zijn geheel. Veel is reeds in andere handen 
overgegaan. 
Verzamelaars hebben een grote verdienste : zij zoeken, vinden en redden veel 
van wat misschien zou verloren zijn gegaan. Tot hun eigen genot en instructie 
bewaren zij het zorgvuldig tot eens hun bezit in andere verzamelingen terecht 
komt. Ten slotte komt veel terecht via veiling of legaat in openbare boekerijen, 
waar het ten gerieve van ieder ter beschikking blijft. De verzamelaars van oude 
boeken zijn de grote fournisseurs van de openbare bibliotheken. Wanneer men 
daar in een oude band het boekmerk bekijkt van de vroegere eigenaar dan 
denkt men met een beetje weemoed aan de vroegere eigenaar en aan de her
inneringen die er aan verbonden zijn. Men vraagt zich af welke peregrinaties het 
heeft meegemaakt vooraleer het hier terecht kwam. De oude spreuk blijft be
waarheid : habent sua fata libelli, de boeken hebben hun eigen lotgevallen. 

Dr. P. BOEYNAEMS 
Prinsstraat 5 
Antwerpen 
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DE FARMAKOPEE VAN DOWAAI IN HANDSCHRIFT VAN MICHAEL 
BRISSEAU, ZOON VAN DE PROPAGANDIST DER BRONNEN VAN 
ST.-AMAND-LES-EAUX. * 

Het manuskript 

Ik ben in het bezit van een met de hand geschreven tekst van de farmakopee 
van Dowaai van 1732 ; het is een in-folio van 178 bladzijden, genummerd en 
geschreven op eigentijds papier. Hoe ik weet dat deze van de hand van Michael 
Brisseau is, is te wijten aan het feit dat Dr. Brisseau vermoedelijk een zuinig 
man was, die zijn notities schreef op de blancozijde van brieven, rekeningen, 
akten enz., die dan bij de farmacopeetekst werden ingeplakt. Zo vinden we een 
paar rekeningen van ,,la vefve robert vannacque" gericht aan „monsieur Ie 
docteur brisaux", een oud officieel stuk van Claude Lustin, conseiller du Roy, 
lieutenant général civil et criminel de la Gouvernance du souverain bailliage de 
Douay" als antwoord op een rekwest van ,,S' Jaques Hubert Brissault, licentiez 
en médecine demeurant en celle ville de Douay", vermoedelijk een familielid ; 
een brief van „frère Jacques Adam Chartreux indigne" gericht „A Monsieur 
Monsieur Brisaut Docteur en médecine et Echevin de la ville de Douay à Dou
ay", waarin deze broeder-infirmier getuigt te geloven in de alwetendheid van de 
dokter : „Monsieur, ayant trouvé cette bouteille sans sçavoir la qualité de la li
queur qu'Elle contient ni a quel usage mon prédécesseur la destinoit, je vous prie 
de me marquer au bas de la presente si vous connoissez la ditte Liqueur et a 
quoy Elle peut être utile et de me croire avec estime et sincérité en Jesus-Christ". 
De dokter zal het vermoedelijk niet geweten hebben, daar hij „la presente" niet 
terugstuurde, maar liever behield om zijn notities op te schrijven. Verder nog 
een briefje, gedateerd 8 nov. 1723 ,,A Monsieur Monsieur brisaut docteur en 
médecine a douay", vanwege zijn nicht, die hem uitnodigt voor haar kloosterju-
bile'um : eerst zal een mis opgedragen worden „et ensuite vous y trouverez une 
soupe selon la pauvreté de st. francois". Er steekt ook nog een interessant 
briefje in : „Monsieur Brissaut est priez de se trouver demain vingt six du pre
sent mois d'octobre 1731 trois heures de relevée en l'hôtel de ville pour le 
dispensaire". Deze vergadering ten stadhuize werd belegd nadat het manuskript 
door de koninklijke censor te Parijs werd geapprobeerd op 8 juli 1731 1. De 
goedkeuring door de magistraat van Dowaai werd gegeven op 29 mei 1732 2, 
waarna tot het drukken werd overgegaan op de persen van Jacob Fr. Willerval, 
koninklijke drukker, onder het teken van de H. Geest3. 

* Lezing gehouden ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Kring voor de Geschiede-
van de Pharmacie in Benelux, de Société d'Histoire de la Pharmacie en de Société Fran
çaise des Docteurs en Pharmacie, te Saint-Amand-les-Eaux, op 21 oktober 1972. 

(1) Approbatio Censoris Regii. Illustrissimi Regiorum Sigillorum Custodis jussu, Codicem 
M.S. cui titulus est : Pharmacopaea Duacena Galeno-Chymica, accurate perlegi eumque 
censui dignum, qui typis mandetur. Datum Parisiis, die 8. Julii, anni 1731. Burette. 
(2) Mandatum, Douai 29 Mai 1732. 
(3) Duaci, Typis Jacobi Fr. Willerval, Typographi Regii, sub signo S. Spiritus 1732. Cum 
Approbatione & Permissu. 
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Michael Brisseau 

De voornaamste opsteller van de farmakopee van Dowaai was dus Michael Bris
seau. Deze was de zoon van Pierre Brisseau, een Parijzenaar, die zijn dokters-
h-< \A l l lCÂ^l U V I l G Ö l V J VV^ I V K J I I l ^ O I I I U I . I M j V ^ O l i y w V / * - l \ s i l U I < J t j ^ / l l U V O I I ^ ^ I L ^ L> W l l l i l \ , 

waar hij op 13 juni 1677 in het Collegium Medicum werd ingeschreven. Lodewijk 
XIV, die in 1667 een deel van Vlaanderen had ingepalmd, plaatste garnizoenen 
te Doornik en te Bergen. Pierre Brisseau werd benoemd tot dokter van de kri jgs-
hospitalen in beide steden. Toen het in 1709 te Doornik onrustig werd, wat tot 
het Barrièretraktaat van 1715 zou leiden, werd het voor vader Brisseau te warm 
en verl iet hij de stad om zich te Dowaai te gaan vestigen. Hij stierf er op 10 
september 1717 in de gezegende ouderdom van 86 jaar. Hij liet verschil lende 
geschrif ten na, waaronder een gericht aan Guy-Crescent Fagon, de beroemde 
eerste medecijn van Lodewijk XIV : „Lettre à M. Fagon, premier Médecin du 
Roi, touchant une Fontaine minérale découverte dans le Diocese de Tournay". 
Het ging om de bron van Saint-Amand, nu Saint Amand-!es-Eaux. 
De minerale bronnen hebben van oudsher in de geneeskunde een rol gespeeld. 
Naarmate de chemie vorderingen maakte, werden de geneeskundige minerale 
wateren chemisch onderzocht. Zo onderzocht Filip Gerincx van St.-Truiden, op 
het einde der XVIe eeuw, het bronwater van Spa en hst ijzerhoudend bron
water van Tongeren 4. Hendrik De Heer uit Tongeren hield zich eveneens bezig 
met de Spabronnen en schreef een tweetal werkjes over de eigenaardigheden, 
de gebruikswijze van het spawater en de resultaten die ermee werden be
reikt 5. Een eeuw later onderzochten Reoa, De Viüers en Sassenus, oo verzoek 
van Maria-Elisabeth, het bronwater van haar kasteel te Marimont en deden het 
reeds veel wetenschappeli jker ; hun taak bestond erin de chemische analyse te 
maken van de droogrest en van het bezinksel van de rivier uit de bron ont
staan °. En zo waren er meer. Rond diezelfde tijd was het ook dat de aandacht 
getrokken werd op de bron van Saint-Amand in het bisdom Doornik, door 
Pierre Brisseau. 

Michael Brisseau, de zoon van Pierre, werd geboren te Doornik en werd er 
opgenomen in het Collegium Medicum als licentiaat in de medicijnen op 10 
september 1696. Hij vertrok met zijn vader naar Dowaai, waar hij de bul van 
doctor in de medicijnen behaalde. Hij werd er professor aan de universiteit en 
was geneesheer aan het Koninkl i jk Hospitaal. Hij stierf in maart 1743 en heeft 
behalve de Pharmacopoeia Duacena een werk nagelaten .- Observations anatomi-
ques, dat gedrukt werd te Dowaai in 1716. Later werd dit werk opnieuw uitge
geven, samen met de Anatomie du corps humain, de vertaling van Jan Palfijns 
Heelkonstige ontleeding van 's menschen lighaem. 

(4) Fontium Acidorum Pagi Spa et Ferrati Tungrensis Accurata descriptio. Leodii 1592. 
.(5) Spadacrene, hoc est Fons Spadanus, ejus singularia, bibendi modus, medicamina bi-
bentibus necessaria. Leodii, 1614. 
Observationes medicae oppido rarae in Spa et Leodii animadversae cum medicamentis 
aliquot selectis. Leodii, 1630. 
(6) J.H. Rega, Dissertatio medica de aquis mineralibus... Fontis Marimontensis... Lovanii 
1740. 
S.A. De Villers, Analyse des eaux minérales qui se trouvent au château Royal de Mari
mont en Hainaut. Louvain 1741. 
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De Pharmacopoeia Duacena 1732 

Het ligt niet in mijn bedoeling een beschrijving van deze farmacopee te geven ; 
bij een andere gelegenheid hebben we dit gedaan 7 en ook Dr. Jean Vasse pu
bliceerde erover8. Alleen enkele losse opmerkingen : 
Op het einde van de gedrukte farmakopee van Dowaai staan de namen van de 
opstellers vermeld : Thomas de Lalaing, geneesheer en deken van de Medische 
Fakulteit, Michael Brisseau, hoofdgeneesheer van het Krijgsgasthuis en voor
naamste professor aan de Medische Fakulteit, twee schepenen van de stad Dr. 
Petrus De Lannoy en Licentiaat Joannes Deslances en verder 4 apotekers Deken 
Joannes Gaquer, Rumoldus Daveroult, Joannes Baptista Sergeant en Andréas 
Huez. 
We weten nu dat Michael Brisseau de voornaamste opsteller van de farmakopee 
is geweest, zijn tekst werd integraal gedrukt ; alleen werd er een beetje aan 
het Latijn geschaafd en hier en daar een verbetering aangebracht, zo bv. Aqua 
melissae spirituosa wordt Aqua melissae composita ; Syrupus de cortice peru-
viana wordt Syrupus febrifugus ; de bereidingswijze van Elixir Amarum wordt 
gewijzigd ; Mei cucumeris agrestis wordt weggelaten ; Unguentum desiccativum 
rubrum vervalt ; Unguentum ad duritiem mammarum dictum de la mere, deze 
laatste omschrijving valt weg ; Emplastrum Strobelbergeri wordt Emplastrum stic-
tivum Crolii en bij de chemische bereidingen werden Aqua sive essentia Ra-
belly en Sal sedativum Domini Lomberg bijgevoegd. Dus zeer weinig werd er 
aan de tekst van Brisseau veranderd. 
Van de notities, die Brisseau er naderhand bijgevoegd heeft en meestal ont
leend werden aan de Pharmacopoea Argentoratensis, de farmakopee van 
Straatsburg van 1725 werd geen enkele gedrukt, zelfs niet de chemische be
reidingen met koper De Venere sive Cupro, die blijkbaar vergeten waren. Ver
moedelijk heeft Brisseau deze toevoegingen gedaan na de goedkeuring van de 
koninklijke censor en heeft de magistraat van Dowaai het niet aangedurfd nog 
iets te veranderen. 
Bij vergelijking met farmakopees uit hetzelfde tijdperk is het opvallend hoe kon-
servatief en verouderd deze farmakopee van Dowaai aandoet. Opvallend is dat 
de Scrupulus 24 grein weegt, waar wij in onze streken 20 gewoon zijn. Er is 
spraak van een Quartarius = 3 onsen, een Congius = 6 pond en een Hemi-
na = 1/2 pint, hopeloos verouderde maten en gewichten. Waar we in de farma
kopees uit die tijd de inhoud van een lepel beschreven vinden als V2 ons siroop 
of drie dagmen water luidt dat hier nog : 1 lepel bevat 1/2 ons. In andere ge
schriften van die tijd vinden we nog regelmatig de weinig aan te bevelen maten 
voor kruiden : Manipulus, een handvol t.t.z. zoveel men met een hand kan grij
pen en Pugillus, zoveel men met drie vingers kan opnemen ; hier komt nog bij 
Fasciculus, een armvol! 

(7) W.F. Daems en .L.J. Vandewiele, Noord- en Zuidnederlandse Stedelijke Pharmaco-
peeën. Antwerpen 1955, p. 93. 
(8) J. Vasse, Trois pharmacopées du Nord de la France antérieures à la Révolution, in : 
Revue d'Histoire de la Pharmacie. 1956, p. 283. 
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Ook worden in de farmakopee van Dowaai nog straatoude formules aange
troffen, die elders reeds obsoleet waren en het aantal van de chemische be
reidingen die er in voorkomen is evenredig aan de lage kant. 
Van een universiteitsstad die Dowaai tot aan de Franse Revolutie was en van 
een Doctor ac Professor Facultatis Medicae primarius hadden we zeker moder
ner wetenschappelijk werk verwacht. 

Dr. L.J. VANDEWIELE 
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APOTEKER PAUL VANDE VYVERE 
1897-1973 

Een leven van strijd ten bate van de Vlaamse apotekers. 

Paul Vande Vyvere werd geboren te Brugge op 16 september 1897 en is er 
overleden op 20 november 1973. Uit een apotekersfamilie gesproten behaalde 
hij, na zijn humaniora te Brugge, het apotekersdiploma te Gent. Het lag in zijn 
bedoeling een strikt wetenschappelijke carrière op te bouwen. Door het voor
tijdig overlijden van zijn vader was hij verplicht de apoteek in de Hoogstraat 
te Brugge te beheren. Hij deed het tegen zijn zin en is tegen zijn zin in, heel 
zijn leven officina-apoteker gebleven. 
Reeds spoedig echter bood zich de gelegenheid aan om zijn drang naar studie 
en aktie te voldoen : het jong opgerichte Algemeen Apothekers Verbond (1922) 
had het aangedurfd een Pharmaceutisch Tijdschrift (1923) uit te geven ; als re-
daktiesekretaris werd Dr. chem. A. Notenbaert, apoteker te Turnhout aange
steld. Door een spijtig ongeluk overleed Apr. Notenbaert in 1925 ; onmiddellijk 
werd kollega Vande Vyvere aangezocht de redaktie van het Pharmaceutisch Tijd-
schift op zich te nemen. Vanaf 1 januari 1926 tot 31 december 1969, van de 4e 
jaargang tot de 47e jaargang, 44 jaar lang, heeft hij de zorg voor het tijdschrift 
getorst. Vaak in moeilijke omstandigheden hield hij stand, dwars door de tweede 
wereldoorlog en zijn nasleep heen, altijd in nood van kopij en geld met wei
nig medewerking maar des te meer kritiek. Hij had daarbij de grote handicap 
te moeten leven zonder zin voor humor, zodat hij alles ernstig opnam en de 
tegenheden dubbel zwaar op hem neerbonkten. Hij werd hard als een rots en 
reageerde met mokerslagen. 
Alles wat de farmacie aanbelangt, wetenschap, beroepsbelangen, orde, farma-
kopeekommissie, geschiedenis, provinciale geneeskundige kommissie, heeft hij 
behartigd ; zijn hoofdbekommernis echter was de wetenschappelijke en vooral 
de kulturele opgang van de Vlaamse apotekers. Hij kwam uit de tijd dat alle 
onderwijs en opvoeding in het Frans gebeurde, dat de Vlaamse intellektuelen 
moeilijk in het Nederlands konden schrijven en zeker niet beschikten over een 
Nederlandse wetenschappelijke terminologie. Paul Vande Vyvere mocht zich 
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zeker beroemen daar grotelijks aan verholpen te hebben ; hij zelf ging in de 
leer in Nederland en dit legt zijn grenzeloze bewondering voor Nederland uit en 
alles wat Nederlands is. Dit bracht zelfs mede dat hij in sombere momenten 
een zeker misprijzen koesterde voor de Vlaamse officina-apoteker, ook lang 
nadat diens minderwaardigheid voorbij was, maar bij Vande Vyvere was dit 
geen passief gevoelen, alleen een stimulans om er iets aan te verhelpen. Hij 
was dan ook zeer bedrijvig voor de inrichting van Vlaamse Wetenschappelijke 
Kongressen, waar ook tegenslagen en gebrek aan interesse hem niet konden 
doen afzien te volharden. Hij scheen immuun voor tegenslagen of was zijn 
reaktie een verduiken van zijn gevoeligheid? Wie zal het zeggen? In zijn bin
nenste liet hij niet kijken en slechts weinigen waren er getuige van dat hij in 
feite een gevoelig mens was, kinderlijk blij voor een goed woord, dankbaar voor 
een erkenning. Maar spoedig verdreef hij dit gevoelen en werd hij weer de 
rots, gereed om slagen te krijgen en gensters terug te zenden. 
Zijn wetenschappelijke publikaties zijn niet erg talrijk. Ofschoon hij zich een 
leven vol wetenschappelijk onderzoek had voorgesteld, werd hij zodanig in be
slag genomen door redaktioneel werk, door vergaderingen, voorbereidingen en 
verslagen, dat hij maar zelden de nodige rust vond voor zuiver wetenschappelijk 
werk. Toch zijn de twee vakken die hem het nauwst ter harte lagen de plant
kunde en de farmaciehistorie. Zijn fantastisch geheugen kwam hem zeer van 
pas bij zijn vele herborisatietochten ; planten uit onze streken die hij niet kende 
waren er om zo te zeggen niet. Zijn voornaamste publikatie is, naar mijn ge
voelen, dan ook ,,De Flora van West-Vlaanderen", studie die hij publiceerde 
in ,,West-Vlaanderen", onder de hoofdredaktie van A. Viaene, waarin hij de kar-
terering geeft van de plantengroei die voorkomt in de zo gevarieerde streek 
van West-Vlaanderen, met zijn slikken en schorren, zijn duingebied, zijn polders, 
zijn zandstreek en zijn zandleemstreek. Plantlore had ook zijn aandacht en op 
het gebied van de farmaciehistorie heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij 
werd benoemd tot stichtend lid van de Académie Internationale d'Histoire de 
la Pharmacie en was tevens stichtend lid van de Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie ir, Benelux, waarvan hij de uitgave van het Bulletin verzorgde. 
Als zijn beste bijdrage op dit gebied vernoemen we „Van Kruidenier tot Apo
theker. Overzicht van de geschiedenis der Brugse apothekers" en „Geschiedenis 
van de apotheek 'Den Cleynen Thems', in samenwerking met Apoth. K. De Wolf 
en J. De Wolf". 

Verder gingen zijn pennevruchten over beroepsverdediging en déontologie, korte 
referaten, In Memoriam's en ontelbare boekbesprekingen. Zijn schrijversdrang 
heeft hij het meest botgevierd met briefschrijven, ontelbare brieven aan ontel
bare korrespondenten over ontelbare onderwerpen. Zijn stijl was soms onge
zouten maar altijd eerlijk. 
Wat ons hic et nunc met een grote bewondering vervult is het feit dat hij vier 
en veertig jaar lang de redaktie van dit tijdschrift heeft verzorgd, een levens
prestatie waarop weinigen kunnen bogen. Daarom alleen reeds verdient Kollega 
Vande Vyvere de dank en erkentelijkheid van gans het Vlaams apothekerskorps. 
Bij de 30e verjaring van zijn redakteurschap van het Farmaceutisch Tijdschrift 
werd hij op grootse wijze gevierd. Wij verwijzen dan ook gaarne naar het 
Huldenummer in het Pharmaceutisch Tijdschrift voor België, 33 (1956), 269-339. 
Nu heeft zijn ijzeren gestel het begeven. De leden van de Wetenschappelijk 
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dienst van de A.P.B. Nederlandstalige sektie en de leden van de Redactieraad 
van het Farmaceutisch Tijdschrift rouwen om dit heengaan. 
De naam Vande Vyver is uit de Vlaamse apotekerswereld niet meer weg te 
denken. 
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BOEKBESPREKING 

Dr. Ulrich RATH, Zur Geschichte der Phar-
mazeutischen Mineralogie. Veröffentlichung 
aus den Pharmaziegeschichtlichen Seminar 
der Technischen Universitat Braunschweig 
(Prof. Dr. Wolgang Schneider). Band 12. 
Braunschweig 1971. Deutscher Apotheker-
Verlag 7000 Stuttgart I - Postfach 40 ; 
—8° ; 6 ill.; 8 tab. Prijs : DM 19.50 

In de artsenijbereidkunde worden twee 
soorten mineralen gebruikt : de natuurlijke 
en de geprepareerde d.i. natuurlijke die ge
reinigd (bv. borax, salpeter) of gekoncen-
treerd werden (bv. magnesiumsulfaat). De 
auteur leidt ons langs de verschillende fa
cetten die mineralogie en kristallografie 
ons te bieden hebben ; hij geeft bij ieder 
onderwerp dat hij aansnijdt steeds de he
dendaagse definities en gaat dan verge
lijken met de vroegere opvattingen en de 
evolutie tot aan de huidige begrippen. Dan 
gaat hij te rade bij de farmakopees en ziet 
hoe in de loop der tijden de houding mine
ralogie - farmacie geweest is. Zo gaat hij de 
geschiedenis na van de „uitwendige ken
merken" die richtinggevend waren voor de 
bestemming van de mineralen. Hij bespreekt 
de termini van deze „uitwendige kenteke
nen" : de verhouding tegenover het licht 
(glans, kleur), de kristallografische bepalin
gen, proeven door smaak-, reuk-, tast-, ge-
hoorzin ; fysische bepalingen over hardheid, 
taaiheid, breekbaarheid, dichtheid, geleid
baarheid van warmte en elektriciteit ; che
mische bepalingen d.i. gedragingen tegen
over het vuur en de oplosbaarheid en dat 
telkens volgens de huidige begrippen en 
volgens de begrippen in de loop der tijden ; 
nimmer wordt nagelaten na te zien wat de 
farmakopees dienaangaande ons vertellen, 
zodat hier nogmaals wordt beklemtoond dat 
de farmakopees niet alleen getuigen zijn 
van de wereldgeschiedenis en ook van de 
geschiedenis van de geneeskunde, de 
plantkunde en de chemie, maar naar hier 
nu ook ten volle blijkt ook van de minera
logie en de kristallografie. 
We hebben in dit boekje een zeer over
zichtelijke syntese van een kursus over de 
mineralogie en kristallografie en terzelfder-

tijd een spiegel van het verleden van deze 
wetenschappen. Dat het onderzoek voor 
wat de farmakopees betreft, beprekt blijft 
tot Duitsland moeten we erbij nemen; ieder
een kan voor zijn eigen streek de vergelij
king doorvoeren. 
Meer dan een eeuw lang (om juist te zijn 
sedert de Wet van 4 maart 1857) maakten 
bij ons de mineralogie en de kristallografie 
deel uit van de leerstof voor het verkrijgen 
van het diploma van kandidaat in de na
tuurlijke wetenschappen voorbereidend tot 
de artsenijbereidkunde. Nu deze vakken uit 
het leerprogramma van de toekomstige apo-
tekers geschrapt zijn is het zeer nuttig een 
boekje als dit van Dr. Râth bij de hand te 
hebben. Ook degene die nog examen heb
ben afgelegd in deze vakken, hebben hier 
een historisch overzicht dat hen in hun leer
tijd werd'ontzegd. 

Dr. L.J. VANDEWIELE 

William DYMOCK, Pharmacographia Indica, 
a history of the principal drugs of vegetable 
origin. Re-printed by Hamdard The Journal 
of the Institute of Health and Tibbi (Médi
cal) Research, Pakistan 1972. Groot —4°, 
545 blz. Prijs : Pak Rs 220 ; US $ 20 or 
equivalent. 

In 1890 verscheen Vol. I, in 1891 Vol. II 
en in 1893 Vol. !ll van deze merkwaardige 
beschrijving van de planten, die in Brits 
Indië gevonden werden door William Dy-
mock, legerchirurg, C.J.H. Warden, hoofd-
legerchirurg en professor in de chemie van 
het Collegium Medicum van Calcutta en 
David Hooper, kinologist (dat bestond des
tijds! de kinologie was de beschrijving van 
de verschillende kinasoorten). Op het inter
nationaal Symposium over medicinale plan
ten in het Midden-Oosten, gehouden in de
cember 1960 te Peshawar, werd besloten 
tot een re-print van deze boeken, niet om
dat er geen recentere werken ter beschik
king staan, maar omdat deze Pharmacogra
phia Indica een basiswerk is en een brug 
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slaat tussen de moderne en inheemse ken
nis der geneeskunde en de folklore. 
Het boek van Dymock et al. heeft destijds 
wel enige opgang gemaakt. Toen deze he
ren door de Engelse regering naar Indië 
werden gezonden om de Materia medica 
van de streek te onderzoeken was er over 
de Indische inheemse planten en artsenijen 
bitter weinig bekend. Garcia da Orta had 
er over geschreven en onze Clusius ook, 
maar sedertdien was er weinig aan gedaan. 
Het waren ook de eerste de beste niet die 
door de regering met de opdracht belast 
werden, zo was Dymock (t 1892) een oriën
talist van gezag, die zich ook zeer verdien
stelijk gemaakt heeft door zijn antropolo
gische studies in Indië. Bewijzen van zijn 
kennis vindt men op iedere bladzijde terug. 
Het woord Pharmacographia, dat nochtans 
aan duidelijkheid niet te wensen laat, heb
ben zij niet kunnen doen inburgeren, het 
werd evenals de Pharmacomanthia in de 
botanische wereld verdrongen door het 
woord Pharmacognosia. 
Het boek is niet geïllustreerd, maar bij ie
dere plant wordt vermeld in welke werken 
een afbeelding te vinden is. Het werk is 
ingedeeld volgens het systematisch-bota-
nisch systeem. Eerst wordt het habitat aan
gegeven, dan volgen de volksnamen en 
daarna de geschiedenis, het gebruik in de 
geneeskunde en ook in de volksgeneeskun
de (en dit is ongetwijfeld het meest origi
nele dat aan het werk een blijvende waarde 
geeft), verder de beschrijving, zelfs de mi-
kroskopische struktuur, de chemische sa
menstelling, voor zover die toen bekend 
was, de toxikologie en ten slotte enkele 
handelsgegevens. Het boek bevat tal van 
interessante inlichtingen, samengebracht in 
gebalde stijl en kan nog steeds goede dien
sten bewijzen om aanwijzingen te geven, 
wanneer iemand over een bepaalde plant 
om bepaalde problemen verlegen zit. Ik heb 
de indruk dat Tschirch, bij de samenstelling 
van zijn beroemd Handbuch der Pharma-
kognosie en Reutter van zijn Traité de 
Matière Médicale, het werk van Dymock et 
al. steeds bij de hand hebben gehad. 
Bij het herdrukken van dit oude werk is 
het troostend en voorbeeldig dat landen 
zoals Pakistan, die heel wat nijpende pro

blemen om hun oren hebben, tot het inzicht 
kwamen van het voordeel dat de geschie
denis van de wetenschappen hen kan bie
den. 
De afwerking van deze uitgave valt nogal 
armoedig uit ; volgedrukte bladzijden in 
twee kolommen en de zeer kleine letters 
maken het lezen niet aangenaam, de inhoud 
kompenseert echter dit euvel. 

Dr. LJ. VANDEWIELE 

HEIN, Wolfgang-Hagen, lllusrnerrer Aporhe-
ker-Kalender. Deutschen Apotheker-Verlag, 
7 Stuttgart I, Birkenwaldstr. 44. Prijs DM 
10.80 + 1.30 port. 

Het werk voortzettend van Fritz Ferchl heeft 
Professor Hein zich dit jaar opnieuw inge
spannen om 37 interessante afbeeldingen 
samen te brengen in de vorm van een wand-
kalender. Wat telkens vroeger en ook hier 
weer opvalt in deze kalenders is de grote 
waaier farmaceutische onderwerpen, die be
handeld worden : titelprenten van farmaceu
tische boeken, portretten, ex-libris, pennin
gen, potten, flessen, vijzels, gewichten, reis-
apoteken, apoteekinterieurs enz. Wat heel in 
het bijzonder onze aandacht trekt in deze 
reeks is de originele tekening van gagel 
van de hand van Pieter van der Borcht, be
stemd voor de illustratie van Dodoens 
Cruydt-Boeck van 1608 en een reklamekaart 
uit de 19e eeuw van de Pharmacie I. Louys 
Namur, waarop we kunnen zien dat onze 
Naamse confrater ook een chocoladefabriek 
(par procédé mécanique) bezit en zowel zijn 
chloroform als zijn echels aanprijst! Boven
aan troont de god Eskulaap met de slange
staf en de spreuk dragend : Ante languorem 
adhibe medicamina (Gebruik medicijnen 
vóór de uitputting). 

We hoeven deze algemeen bekende kalen
der niet aan te bevelen : goede waar prijst 
zichzelf, we kunnen enkel bewondering uit
spreken voor de ijver waarmede de Duitse 
apotekers zoveel jaren achtereen steeds 
maar opnieuw interessante voorwerpen we
ten op te diepen. 

LJ. VANDEWIELE 
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Prof. Dr. Wolfgang SCHNEIDER, Geschich-
te der pharmazeutischen Chemie, Verlag 
Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr. (B.D.R.), 
1972 ; 376 blz., 48 afb. Prijs : DM 68. 

De farmaceutische chemie als een tak van 
de artsenijbereidkunde heeft zich eerst in 
de 19e eeuw tot een zelfstandige weten
schap ontwikkeld,, als gevolg van de rasse 
vooruitgang van de scheikunde, die de art
senijbereidkunde ten goede kwam. Dit wil 
niet zeggen dat de farmaceutische chemie 
geen verleden gehad heeft ; reeds in de 
Oudheid werden niet alleen metalen en hun 
verwante ertsen in de artsenijbereidkunde 
gebezigd,, doch ook farmaceutische che
micaliën werden bereid. In een eerste 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 
de scheikundige stoffen, zoals die bij de 
voornaamste oude schrijvers (Dioskorides, 
Hippokrates, Galenos e.a.) te vinden zijn 
en worden deze stoffen of wat er van over 
blijft gevolgd in de farmacopees tot 1950. 
In een volgend kapittel wordt gehandeld 
over de farmaceutische alchemie. Met grote 
autoriteit geeft Schneider een klaar en dui
delijk overzicht van deze ingewikkelde pe
riode, in een meesterlijke synteze wordt 
menige verkeerde en ingewortelde voorstel
ling rechtgezet. De „Vorchemiatrie" noemt 
Schneider de periode van 1500 tot 1600, 
met als hoofdfiguren Gesner en Paracelsus, 
de „Chemiatrie" (1600-1670) toen de che
mie de universiteiten veroverde, de periode 
waar Van Helmont en Frans de la Boé (Syl-
vius) een rol hebben gespeeld, de ,,Nach-
chemiatrie" (1670-1800), de periode waarin 
vele apotekers hebben bijgedragen tot de 
ontwikkeling van de chemie. De periode 

1800-1870 wordt de anorganische periode 
van de chemische chemie genoemd, deze 
van 1870-1950 de organische periode. In 
dit deel van zijn boek doet Schneider me
nige poging om de geschiedenis internatio
naal te houden, toch glijdt hij geleidelijk af 
naar de geschiedenis van de Duitse farma
ceutische chemie. Wanneer men op een 
gegeven ogenblik tijdschriften, verenigin
gen, hogescholen, farmacopees enz. nomi-
natim begint te vermelden wordt men nood
zakelijk begrensd en komt men in een ré
gionalisme terecht, dat m.i. de universaliteit 
van een naslagwerk niet ten goede komt. 
Deze kritiek doet geen afbreuk aan het 
werk, het is alleen de konstatatie dat be
perking het totale niet schaadt. 
Het boek eindigt met een reeks „Anmer-
kungen (meestal verwijzingen doch ook zeer 
interessante uitleg), een personen-, een 
plaatsnaamregister en een lijst van de 48 
afbeeldingen. Een merkwaardig boek, mooi 
uitgegeven en interessant geïllustreerd, ge
schreven door een apoteker, gespeciali
seerd in de scheikunde en professor in de 
geschiedenis van de farmacie, iemand die 
het woord meesterlijk beheerst en de pen 
gemakkelijk hanteert, in één woord „the 
right man" om een boek te schrijven over 
de geschiedenis van de farmaceutische 
chemie. Dit standaardwerk voorziet in een 
leemte en zal een blijvend naslagwerk zijn, 
onmisbaar voor alwie over 'de wording en 
het verloop van een theorie, over een per
soon, over een bepaalde stof uit de che
mische wereld (van krijt tot penicilline) iets 
meer wil weten. 
Ten zeerste aanbevolen. 

Dr. LJ. VANDEWIELE 
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KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

Voorjaarsvergadering te Antwerpen, 31 maart en 1 april 1973 

In het mooi Tehuis der Apothekers van Antwerpen werd de zaterdagnamiddag een 
waardige hulde gebracht aan apotheker Oscar Van Schoor (1873-1936), de pio
nier van de Farmaciegeschiedenis in België, bij de herdenking van zijn honderd
ste geboortedag. 
In een merkwaardige gelegenheidstoespraak belichtte Dr. L.J. Vandewiele het 
leven en werk van deze sterke persoonlijkheid, waarna apr. B. Mattelaer han
delde over apr Van Schoor en het Esperanto, en Dr. P. Boeynaems eindigde met 
de vier Ex-Libris van Van Schoor te behandelen. 
In een feestelijke stemming rond het met bloemen versierde borstbeeld van 
apotheker Oscar Van Schoor had daarna voor de zeer talrijk opgekomen leden 
leden van de Kring en familieleden van de gevierde een receptie plaats, aange
boden door de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen. 
Na de ledenvergadering van de zondagmorgen kregen de leden een pittige lezing 
te horen van Dr. J.H. Ligterink over de geschiedenis van de parafarmaca in 
Nederland. Vóór 179G zien we de deklagen, verven en vernissen in de apotheken, 
bij de franse revolutie komen de voedings- en genotmiddelen aan de beurt, daar
na het vuurwerk, om tenslotte te evolueren naar de reukwaters, cosmetica en 
de veeartsenijprodukten. 
Vervolgens sprak apr. R. Vanden Heuvel over apotheker Rymenans, een merk
waardige Mechelse figuur uit de 18e eeuw, die er niet alleen als apotheker, doch 
ook als politicus een voorname rol speelde. 
De bijeenkomst eindigde met een voordracht van apr. Cotinat, die met prachtige 
diaprojecties een overzicht gaf van de merkwaardige farmaceutische tentoon
stelling, die in oktober l.l. in Valenciennes werd gehouden. 
Vele leden van de Kring trokken de zondagnamiddag naar Leuven, waar de 50e 
verjaardag van Pharmalova werd gevierd. 
Bij deze gelegenheid hield Dr. D.A. Wittop-Koning een interessante voordracht 
over de geschiedenis van de Voorschriftenboeken, waarna apr. L. De Causmae-
cker een diaprojektie met kommentaar gaf over de kunstverzameling Albert 
Couvreur. 
Vermelden we tot slot dat de volgende bijeenkomst plaats grijpt te Gent op 
19, 20 en 21 oktober 1973, in het kader van het 7e Beneluxkongres voor de Ge
schiedenis der Wetenschappen. 

Apr. B. MATTELAER 
sekretaris. 
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CLUSIUS-FESTTAGE. GüSSING 14-17 JUNI 1973 

Op grootste wijze werd onze Vlaamse plantkundige Carolus Clusius in Oosten
rijk gehuldigd. De stad Güssing (de Clusius kenners zal de Hongaarse naam 
Nemetujvar meer zeggen) had eraan gehouden, ter gelegenheid van de verhef
fing van de gemeente tot stad, een bijzondere Clusiusherdenking in te richten, 
in samenwerking met de Burgenlandische Landesregierung. Vierhonderd jaar 
geleden werd Clusius naar Wenen ontboden om de keizerlijke tuinen te be
heren ; hij werd goed bevriend met de machtige Balthasar Batthyany, in wie hij 
een beschermheer vond. Op de uitnodiging staat dit alles duidelijk vermeld : 
Carolus Clusius — latinisierte Form des ursprünglichen Names Charles de 
l'Escluse — aus Flandern, seit 1573 Prëfekt der kaiserlichen Garten am Wiener 
Hofe, weilte auf Einladung des Grundherrn Balthasar Batthyany wiederholt in 
Güssing und Schlaining. Hier verfasste er die ersten wissenschaftlichen Pflan-
zenwerke für Pannonien, den „Nomenclator", die „Pannonische Flora" und das 
erste Pilzwerk der Welt. 

Foto : Dr. et Mag. Pharm. R. Wannenmacher, Wenen 
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De stad Gussing die reeds lang een Clusiusstraat bezit bracht nu nog een 
gedenkplaat aan aan de muur van de op een hoge bergtop gelegen burcht 
van Batthyany, een kruidtuin werd in de hovingen van de burcht aangelegd en 
in de burcht zelf werd een blijvende tentoonstelling aan Clusius gewijd inge
richt. Al redenen om Güssing en de prachtige, door het toerisme nog onge-
schondene omgeving, als doelwit voor een vakantie uit te kiezen. 
Gedurende het kongres vonden de wetenschappelijke vergaderingen 's voorrnid-
dags plaats in het Schlosz Draskovich, 's namiddags werden exkursies inge
richt en 's avonds heimatavonden en koncerten. Bij een bezoek aan de rijke 
Franziskanerbiblioteek werden een reeks boeken getoond, die aan Clusius 
hadden toebehoord en waarin hij eigenhandig zijn naam had geschreven. 
Door het inrichtend komitee werd een Clusius-Festschrift uitgegeven, (309 blz.), 
waarin de veelzijdigheid van Clusius belicht wordt. Dit Festschrift zal van blij
vend nut zijn voor de verdere Clusius-studie. Een faksimile-editie van de zeld
zame Antwerpse uitgave van Clusius Nomenclator pannonicus 1584 werd te 
dezer gelegenheid uitgegeven. Clusius Rariorum aliquot stirpium Historia. Ant-
verpiae 1583, werd eveneens heruitgegeven (Akademische Druck- und Verlags-
anstalt. Gras. Austria. Prijs öS 490). Er werd een Internationale Vereniging voor 
de Clusiusstudie gesticht. 
Vermelden we nog dat de Burgemeester van Güssing aan de kongressisten een 
„Staderhebung Güssing 1973. Festschrift", een rijkgeïllustreerd en mooi uitge
geven boek van 367 bladzijden over zijn stad uitreikte. 
Onze Vlaamse geleerde Clusius werd in Oostenrijk meer eer aangedaan dan 
hem ooit in eigen land te beurt viel. 

L.J. VANDEWIELE 
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FARMACIEGESCHIEDENIS IN WERELDVERBAND 

De ontwikkeling van de natuurwetenschappen, de geneeskunde of de techniek 
is niet het werk van een persoon of een universiteitsteam alleen geweest, laat 
staan van een gehele generatie. Vanaf de griekse kuituur aiover de lange mid
deleeuwen gaat de mens van de renaissance bewust zijn speurtocht naar het 
wonderlijke in de wereld inzetten, en de laatste eeuw gaat de evolutie zo snel 
dat men nauwelijks de tijd heeft zijn eigen specialisatie bij te houden. 
Wat bezielt dan iedere twee jaar die talrijke schare apothekers (dit jaar waren 
er meer dan 500) om uit alle landen van de wereld bijeen te komen en te dis-
kussiëren over de geschiedenis van hun beroep? Door het opnemen van die 
vele grote en kleine draden willen zij hun fierheid en hun liefde voor hun be
roep aantonen. De geschiedenis van de farmacie is niet een opsomming van 
mensen en feiten alleen, het is de opgang van het farmaceutisch denken. Dit 
jaar gebeurde dit gelukkig samenkomen bij onze gastvrije zuiderburen. 

CONGRESSUS INTERNATIONALIS HISTORIAE PHARMACIAE. 
Parijs, Faculté de Pharmacie 
24-29 september 1973. 

Langs het standbeeld van apotheker Parmentier, de promotor van de aardappel-
kultuur in Europa, stappen we het kongresgebouw binnen waar vele vrienden 
elkaar terug ontmoeten en de nieuwe leden het aangenaam gevoel krijgen in 
een grote familie terecht te komen. 
Het kongres te Parjsi werd georganiseerd door de Société d'Histoire de la 
Pharmacie (S.H.P.), onder de auspiciën van de Académie Internationale d'His
toire de la Pharmacie, de Internationale Gesellschaft für Geschichte der Phar-
mazie (I.G.G.P.) en de Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceutique 
(U.M.S.H.P.), en dit onder de perfekte leiding van de eredeken van de Fakulteit, 
Prof. Valette, samen met de sekretaris-generaal Claude Lanchy en de andere 
aktieve leden van de S.H.P. 

Opening 

Tijdens de plechtige opening hield Prof. Valette een merkwaardige conferentie 
over „Le soixantenaire de la Société d'Historié de la Pharmacie" waarin hij een 
uitvoerig relaas gaf over het ontstaan en de evolutie van de S.H.P., en hij voor
al de namen van verdienstelijke mannen als Bouvet en Guitard betrok. Zijn 
rede beëindigde hij als volgt : ,,Pour nous qui sommes destinés par notre pro
fession à consacrer notre savoir à la santé de nos semblables, il nous semble 
que toute acception particulariste est en voie de disparition aussi bien en ma
tière de thérapeutique que dans le domaine médico-social et, en ce qui concerne 
plus particulièrement l'histoire de la pharmacie, nous avons un fonds commun 
à exploiter qui requiert la collaboration de tous nos confrères, à quelque pays 
qu'ils appartiennent, lorsqu'ils se sentent attirés par les trésors du passé de 
notre commune profession." 
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Onderscheidingen 

Tijdens de openingsplechtigheid werden twee medailles aan verdienstelijke far-
maciehistorici uitgereikt. 
The George Urdang Medal, genaamd naar de stichter van de American Insti-
tute of the History of Pharmacy van de Universiteit van Wisconsin (Madison, 
USA), de bekende duits-amerikaanse Prof. Dr. Georg Urdang (° 1882 - 1 1960), 
ging dit jaar naar Prof Dr. Wolfgang Schneider, professor in de Geschiedenis 
van de Farmacie aan de Universiteit van Braunschweig, om zijn prachtig werk 
over de ,,Geschichte der Pharmazeutische Chemie" (cfr. boekbespreking Far
maceutisch Tijdschrift voor België, 49e jaar, N° 6, blz. 465). 
Tot ^i'zondô rs v rs u r i ô s VQ n ^ û a,a n «vs z î G s b s ! o î s c h s s n nsdsrlsridss c o ! ! s G 3 0 
werd vervolgens de SCHELENZ-Plakette 1973 uitgereikt aan Dr. apr. Leo Van-
dewiele. 
Apotheker Hermann Schelenz (° 1848-'t 1922) heeft met zijn autodidaktisch stan
daardwerk „Geschichte der Pharmazie" (in 1904 uitgegeven) baanbrekend werk 

Prof. Dr. W. Schneider, voorzitter van de Internationale Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie overhandigt de Schelenz-Plakette aan Dr. L.J. Vandewiele 
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verricht en de grondslagen gelegd van de wetenschappelijke farmaciegeschie-
denis. In 1929 gaf zijn weduwe aan de Internationale Gesellschaft Für Geschichte 
der Pharmazie de opdracht een Schelenz-Plakette toe te kennen aan een ver
dienstelijk navorser bij uitstek. 
Bij overhandiging aan Dr. apr. Vandewiele sprak Prof. W. Schneider het vol
gende : 
,,De bevoegde kommissie van de I.G.G.P. heeft besloten U de Schelenz-Plakette 
toe te kennen. 
Hiermede wordt een trouw lid van de Vereniging onderscheiden, dat zich door 
een groot aantal waardevolle publikaties verdienstelijk heeft gemaakt. 
Bijzonder voortreffelijk zijn uw boeken, die over middeleeuwse farmacie han
delen, met de uitgave van handschriften en hun kommentaar, eveneens van 
vroege drukken ; deze boeken zijn onder meer een goudmijn voor de geschie
denis van de artsenijmiddelen. Door-vele kleinere en grotere werken zijt U be
kend geworden als kenner van apotekerspotten en als een der beste interpre
ten van farmakopees en van de oude farmacie van sommige europese gebie
den. Benevens uw veelzijdige wetenschappelijke bedrijvigheid, die van uit uw 
apoteek in Gent de gehele wereld bestrijkt, heeft U zich ook ingezet voor de 
organisatie van de farmaciegeschiedenis in eigen land, waar U medestichter 
waart van de Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in Benelux, en van het 
Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde 
en Natuurwetenschappen. U zijt even bedrijvig en aktief in deze Genootschap
pen als in ons Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, en 
hierbij komt dan nog uw veelzijdige aktiviteit als redakteur. 
Al deze overwegingen brachten ons tot het eensluidend besluit uw werk voor 
de farmaciegeschiedenis heden te bekronen door toekenning van de Schelenz-
Plakette." 

Het wetenschappelijk programma 

De redakteurs van de franse Revue d'Histoire de la Pharmacie, L. Cotinat et 
Pierre Julien hadden het niet gemakkelijk om de 77 aangemelde lezingen in een 
korte periode van vier dagen te laten doorgaan, en toch verliep dit wetenschap
pelijk programma op een vlotte en geordende wijze. 
Het hoofdthema van dit merkwaardig Kongres was het zoeken naar de farma
ceutische relaties die er bestonden tussen Frankrijk en de andere landen, en 
dit door de eeuwen heen ; verder werden andere thema's van algemene farmaco-
historische aard aangesneden, waaronder de farmacie en de kunst, het museum
wezen, de geschiedenis van de militaire farmacie, materia medica en farmako
pees. Al bij al een uitgebreide waaier van interessante voordrachten. Onze 
waalse collega Dr. apr. A. Guislain gaf een interessante uiteenzetting over 
„Des préliminaires de la loi de germinal à ses conséquences pour la pharmacie 
belge". 
In de tweede helft van de 18e eeuw begon zich de behoefte op te dringen naar 
eenheid van reglementering en farmaceutische studies, zowel in Frankrijk als 
in de toenmalige Nederlanden ; de germinal-wet van het jaar XI gaf aan de toen
malige apotheker de gelegenheid zich bewust te worden van zijn sociale rol, 
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en zijn mogelijkheden van apotheker ten volle te ontwikkelen. 
Tijdens een plechtige zitting nicid i^r. I I. Bonnemairi een konierentie over ,,i_'Aca-
démie de Pharmacie de Paris ; ses origines et structure, relations internatio
nales, et contribution au progrès des sciences pharmaceutiques". 
Het Kongres werd de zaterdagnamiddag door Prof. Schneider besloten, waarbij 
nï i a o nLc^nr i inr io r l a t h o t w n l n o n H o K n n n r o o in R i - o m o n -7al nla.atewi n r i o n in 1 Q7R -i i . j „ ^ , , , ,^ , , „ . a „ „ «.-. . . . - . . . » , a » , , w w . • — , , a , ~ „ . . , _ , „ . . . „ . . . _„ . K , u ü „ , . . , , „ „ „ . ^ , 

Tot slot konden wij met gespannen aandacht luisteren naar een meesterlijke 
voordracht van Prof. Delaveau over „Lèpre du corps et lèpre de l'âme : recher
ches thérapeutiques anciennes", ter herinnering aan de honderdste verjaardag 
van de ontdekking van de lepra-bacil door Hansen. 
Een indrukwekkend slot van een geslaagd en goed georganiseerd Kongres. 

Slotbeschouwing 

Buiten de wetenschappelijke lezingen hadden onze charmante parijse gastheren 
voor een rijk en zeer gevarieerd sociaal programma gezorgd. Na de recepties 
kon men een mooie tentoonstelling gaan bekijken met als onderwerp ,,La Phar
macie par l'Image", waarin affiches, karikaturen en populaire spotprenten over 
de apothekers in de loop der tijden op keurige wijze werden tentoongesteld. 
Tijdens het orgelkoncert in de abdij van Royaumont vielen ons de woorden van 
Prof. Van Pinxteren zaliger te binnen, die eens op een geschiedkundige bijeen
komst verklaarde „Het is goed en nuttig, dat we van tijd tot tijd in ons jachtig 
leven — ook in de wetenschap — even een ogenblik stilstaan en achterom 
! , : : ! - ~ _ * J » j . « n M A , . , n i . ..AA* ~ —— . . . — — I . , n v . - : ~ . U J - ~ — . . . n ^ . . . . ; < - U^4- l - ^ » » ^ . . . n ^ f ^ l : » » 
rujrvcil l i a a i U O L ^ C I I C , vvai v u u l u n o v v c i u V C I I I V J I I L G I I w a a i U I L I I C I i c y c i i v v u u i u i ^ c 

zich heeft ontwikkeld. Juist zoals er in een oud huis, dat door vele geslachten 
bewoond is geweest, veel ouds en waardevols kan zijn bijeengebracht, waar
aan de huidige bewoners hun vreugde hebben, zo geeft een terugblik in de lange 
historie van ons vak ons ogenblikken van rust en bezinning, van vreugde en 
voldoening." 
Is er niet een oud gezegde dat luidt : Wie de geschiedenis van zijn vak niet 
kent blijft een vreemdeling in eigen huis? 

P.S. Wie zich aan farmaciegeschiedenis interesseert, kan alle inlichtingen be
komen bij volgende verenigingen : 

— Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux. 
Sekretariaat : 40 Voorstraat, B-8500 Kortrijk. 

— Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wis
kunde en Natuurwetenschappen. 
Sekretariaat : 26 Goudenhandwegel, B-9120 Destelbergen. 

— Société d'Histoire de la Pharmacie. 
Sekretariaat : 4 Rue de l'Observatoire, 75270 Paris. 

— Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. 
Sekretariaat : D 28 Bremen, Graf-Moltke-Strasze 46. 

apr. B. MATTELAER. 



Volgende bijeenkomst van de Kring - Prochaine réunion du Cercle. 

De eerstvolgende vergadering van de Kring zal plaats vinden te Eindhoven 
op 20 en 21 april 1974. Een programma zal u t.g.t. toegestuurd worden 
door de sekretaris. 

La prochaine réunion du Cercle aura lieu à Eindhoven, le 20 et 21 avril 
1974. Le programme vous parviendra sous peu. 



• 

KRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE PHARMACIE IN BENELUX 

CERCLE BENELUX D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

Opgericht 18 april 1950 — Fondé le 18 avril 1950 

Bestuur-Bureau : 

Voorzitter-Président: E. L Ahlrichs, Prof. Ritzema Boslaan 13, Utrecht. 
O/Voorzitter-Vice-Président : 
Sekretaris-Secrétaire : B. Mattelaer. Voorstraat 40, Kortrijk. 
Penningmeester-Trésorier : E. G. Segers, 16A. Maxlaan, Brussel. 
Administrateur-Administrateur: Dr. A. Guislain, 110 rue royale, Marchienne. 

Ereleden-Membres d'Honneur : 

Dr. P.H. Brans, Rotterdam (1962), Prof. Dr. G.E. Dann, Dransfeld (1955), Phn. I. Etienne, 
Verviers (1970), Prof. Dr. G. Folch Jou. Madrid (1971). Mr. P. Julien. Paris (1970), Dr. L 
J. Vandewiele, Destelbergen (1960), Prof. Dr. A.E. Vitolo, Pisa (1955). 

Weldoenerleden-Membres Bienfaiteurs : 

A.P.B.. Archimedesstraat, Brussel-Bruxelles, K.N.M.P., Alexanderstraat, 's Gravenhage, 
Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, Apothekersvereniging van Aalst, Apothe
kersvereniging van Kortrijk, Apothekersvereniging van Leuven, Apothekersvereniging van 
Limburg, Ophaco, Bruxelles-Brussel, Ets. Baudrihaye, Verviers, Boots pure drug Cie, 
p/a Wellcome Nederland, Amsterdam, S.A. Sanders, Bruxelles-Brussel, S.A. Sandoz, 
Bruxelles-Brussel. 

Ondersteunende leden-Membres Donateurs : 

Departement Amsterdam van de KNMP, Departement Friesland van de KNMP, Departe
ment Gelderland van de KNMP, Departement Gouda van de KNMP, Departement 's Graven
hage van de KNMP, Departement Limburg van de KNMP, Departement Noord-Brabant van 
de KNMP, Departement Noord-Holland van de KNMP, Departement Rotterdam van de 
KNMP, Departement Utrecht van de KNMP. Departement Zeeland van de KNMP, Koninklijk 
Oostvlaams Apothekersgild, Union nationale des Pharmaciens Luxembourgeois, Pétange, 
Cercle Gilkinet, Liège, N.V. Amsterdamse Chininefabriek, Amsterdam, S.A. Biergon, Liège-
Luik, N.V. Kon. Pharm. Fabr. v/h Brocades Stheeman en Pharmacia, Amsterdam, Ets. Coles. 
Diegem, Phn. Dawant, Bruxelles-Brussel, Etsn. Hahmes, Maastricht, Laboratoires Cusi, 
Bruxelles-Brussel, Mijnhardt-Moncceur, Mortsel-Antwerpen, N.V. Onderlinge Pharmaceutische 
Groothandel. Utrecht. Pharmacies Populaires, Verviers, Syndicat Pharmaceutique, Verviers. 
N.V. Dr. Wilmar Schwabe. Zaandam. 

Lidmaatschap-Cotisations : 

Weldoenerleden-Membres bienfaiteurs : min. 750 fr. of f 50,—. 
Ondersteunende leden-Membres donateurs : min. 500 fr. of f 33,—. 
Gewone leden-Membres effectifs : 300 fr. of f 20,—. 
Pour la Belgique: CCP. 198.823 Cercle Benelux. Boul. A. Max 16, Bruxelles. 
Voor België: PCR. 198.823, Cercle Benelux. A. Maxlaan 16, Brussel. 
Voor Nederland : Giro 1457.38 Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, 
A. Maxlaan 16, Brussel. 
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