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V<90'RW<9<9'RV 

Annette.J.Bierman, voorzitter 

Waarde leden, beste vrienden, 

Op de Algemene vergadering in Hasselt, in oktober 2006, hebt u mij tot uw voorzitter gekozen. 
Natuurlijk ben ik daar trots op, maar daarnaast past ook enige bescheidenheid, want ik heb wel hele 
illustere voorgangers! Maar zoals ik in Hasselt al heb gezegd: 'Ik zal mijn best doen!'. Op verzoek van 
de hoofdredacteur van ons Bulletin wil ik me hier kort aan u voorstellen. 

Ik ben in 1944 - een heel goed voorzittersjaar!- geboren in Rotterdam, en na het behalen van het 
diploma gymnasium-B heb ik farmacie gestudeerd in Groningen. Van 1974 tot 2004 was ik werkzaam 
als gevestigd apotheker in Rotterdam. Belangstelling voor geschiedenis heb ik van huis uit 
meegekregen. Dit resulteerde eerst in een promotie op een farmaceutisch historisch onderwerp (in 
1988) en die belangstelling was uiteindelijk ook de reden om de apotheek vaarwel te zeggen om te 
proberen nog iets meer in de historie, met name de farmaciehistorie, te ondernemen. Ik ben nu als 
gastdocent werkzaam aan de Universiteit Leiden, bij de afdeling geschiedenis der geneeskunde, en 
begeleid onder andere het keuzevak geschiedenis van het geneesmiddel voor studenten uit diverse 
studierichtingen, waaronder studenten farmacie en biofarmaceutische wetenschappen. Daarnaast 
houd ik me bezig met onderzoek, en hoop nog eens een overzicht te publiceren over de 
geneesmiddelen in de 17de en 18de eeuwse Nederlandse stedelijke farmacopeeën. 

En dan nu de Kring. Onze hoofdredacteur heeft mij gevraagd ook hier een woordje aan te wijden. Nu 
behoeft goede wijn natuurlijk geen krans maar ik kan me voorstellen dat u zou willen weten hoe uw 
voorzitter over de Kring denkt en of er plannen zijn voor de toekomst. 

De Kring heeft al vele jaren een heel warm plekje in mijn hart. Dat komt omdat er zoveel aardige 
mensen lid van zijn, maar ook omdat er zo geweldig veel kennis aanwezig is waar je altijd een beroep 
op kunt doen. De bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig, er heerst een prettige kameraadschappelijke 
sfeer, en, ik hoop dat u dat ook zo ervaart, je leert er altijd weer wat! Ooit heb ik mijn eerste lezing voor 
de Kring gehouden, en voor een beginnend spreker heeft de Kring denk ik het ideale publiek: 
geïnteresseerd, vergevingsgezind ten opzichte van de onervarenheid van de spreker, en van de 
mogelijkheid om vragen te stellen of aanvullingen te geven wordt ruim gebruik gemaakt! Persoonlijk 
denk ik dat we dit wat meer zouden kunnen uitbuiten door bijvoorbeeld studenten of promovendi te 
vragen iets te komen vertellen. Dit mes snijdt dan aan 2 kanten want zo krijgt de Kring ook de 
broodnodige bekendheid bij jongeren. In het verleden heeft professor Bosman-Jelgersma dit al met 
succes onder haar studenten gepromoot. Ik stel me voor te proberen dit initiatief, in nauwe 
samenspraak met haar opvolger, professor Toine Pieters, nieuw leven in te blazen. Hierboven had ik 
het over de geweldige kennis die de Kring in huis heeft. Veel daarvan is gelukkig vastgelegd in de 
Bulletins. Uw bestuur heeft besloten de Bulletin's te laten digitaliseren, zodat al dit belangrijke 
feitenmateriaal voor elke geïnteresseerde gemakkelijk toegankelijk wordt. We hopen dat dit initiatief 
ook bijdraagt tot een grotere bekendheid van de Kring. En die grotere bekendheid levert mogelijk ook 
een aanwas van het ledental op! Want hoewel we ons met 160 betalende leden en een fantastisch 
goede penningmeester op dit moment geen zorgen hoeven te maken, is het ledental toch een punt dat 
ons aller aandacht verdient. Dit getal is dalende, en daar zijn natuurlijke oorzaken debet aan, men 
wordt ouder, kan de bijeenkomsten niet meer bezoeken, en uiteindelijk komt er door overlijden een 
einde aan het lidmaatschap. De Kring is niet de enige vereniging die hier mee te maken krijgt, het 
verenigingsleven staat onder druk, en dat moeten we denk ik accepteren. Mensen hebben 
tegenwoordig in het algemeen gewoon minder tijd! Dit probleem heeft binnen de farmaciehistorie ook 
internationaal aandacht gekregen: het bestuur van de International Society for the History of Pharmacy 
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heeft onlangs haar zorgen op dit punt geuit in een brief aan haar leden. Mijn voorganger, Guy Gilias, 
heeft zich zoals u weet bijzonder ingespannen om het ledental van de Kring te vergroten, maar de 
resultaten waren helaas niet in verhouding met de hoeveelheid energie die hij daar in gestoken heeft. 
Maar we geven de moed niet op! We hebben een fantastische vereniging met hele aardige erudiete 
leden die allemaal belangstelling hebben voor de geschiedenis van de farmacie. Met zo'n club kan het 
niet anders dan goed gaan, ook in de toekomst. 
Ik hoop daar, samen met u, een bijdrage aan te kunnen leveren. 
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AVANT-PRcJPcJS 

Annette.J.Bierman, présidente 

Chers membres, chers amis, 

Vous m'avez élue présidente en octobre à Hasselt lors de l'assemblée générale. J'en suis 
naturellement très fière quoique remplie de modestie envers tant d'illustres prédécesseurs ! 
Mais comme je l'ai dit à Hasselt: « Je ferai demon mieux ». A la demande du rédacteur en 
chef je me présente succinctement. 
Je suis née à Rotterdam en 1944 -une bonne année de président- après Ie diplóme de 
gymnasium b, j'ai étudié la pharmacie à Groningen. De 1974 à 2004 j'ai été pharmacien 
titulaire à Rotterdam. Mon intérêt pour l'Histoire est atavique. Cela se traduisit en un grade 
par un sujet historico-pharmaceutique (1988), eet intérêt fut également la raison de mon 
départ de l'officine pour entreprendre davantage en Histoire et particulièrement en Histoire 
de la Pharmacie. Je suis actuellement professeur associé à l'université de Leyde section 
Histoire de la Médecine et j'accompagne entre autres les étudiants de divers horizons en 
option Histoire du Médicament notamment les étudiants en pharmacie et en sciences bio 
pharmaceutiques. A cóté de cela je m'occupe de recherche et j'espère publier un aperçu 
des médicaments du 17ème et 18eme siècles dans les pharmacopées des villes des Pays-Bas. 
Venons en au Cercle. Notre rédacteur en chef m'a demandé d'y consacrer quelques mots. 
A bon vin point d'enseigne mais je crois que vous voudriez savoir ce que la présidente 
pense du Cercle et de son avenir. Le Cercle Benelux me tient chaud au coour depuis de 
nombreuses années. Parce que beaucoup de gens agréables en font partie et qu'il 
représente beaucoup de savoir accumulé auquel on peut faire appel en tout temps. Les 
réunions sont toujours sympathiques, il y règne une atmosphère amicale et, j'espère que 
vous Ie vivez ainsi, on y apprend toujours davantage. En y faisant une première 
communication autrefois j'ai trouvé que Ie Cercle était un lieu idéal pour un débutant : plein 
d'intérêt, pardonnant les erreurs du novice, usant de la possibilité de poser des questions et 
de compléter la matière. Je pense personnellement qu'il faudrait encourager cette tendance 
en invitant des étudiants ou des doctorants à exposer un sujet. Le bénéfice est double car 
on accroît la réputation essentielle de notre assemblée parmi les jeunes. Dans Ie passé Ie 
professeur Bosman-Jelgersma a appliqué cela avec succès. Je me propose de ranimer ce 
propos en collaboration avec son successeur Toine Pieters. Je parlais des les 
connaissances présentes dans Ie Cercle. Beaucoup est repris dans Ie Bulletin. Votre comité 
directeur a décidé de digitaliser la matière de sorte que !'information soit facilement 
accessible à tous. Nous espérons que cette initiative contribue à sa notoriété et que celle-ci 
amène un accroissement du nombre de membres. Malgré !'absence de soucis matériels 
avec nos 160 membres et un trésorier vraiment génial, Ie recrutement est un problème 
exigeant tous nos efforts. Le nombre de membres diminue par des causes naturelles. L'äge 
étant là, on n'assiste plus aux réunions et Ie décès met fin à l'adhésion. 
Le Cercle n'est pas la seule association dont je fais partie, la vie associative est mise sous 
pression et nous devons accepter ce fait. Les gens ont tout simplement mois de temps ! Ce 
problème de l'Histoire est également international. Le comité de la Société internationale 
d'Histoire de la Pharmacie a montré sa préoccupation dernièrement dans une lettre à ses 
membres. Mon prédécesseur Guy Gilias, comme vous Ie savez a déployé d'énormes efforts 
pour augmenter Ie recrutement mais les résultats ne sont hélas pas en proportion de 
l'énergie dépensée. Nous avons une association fantastique avec de sympathiques 
membres fort érudits ayant un intérêt marqué pour l'Histoire de la Pharmacie. Un groupe 
pareil ne peut que réussir dans Ie futur. J'espère, avec votre aide, y apporter ma contribution. 

(traduction Ghislain Vercruysse) 
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Apr Guy De Munck, Secretaris 

Apr G. Gillias opent de vergadering om 14.05 u in aanwezigheid van 33 aanwezigen. 
Omwille van de jeneverfeesten die dit weekeinde in Hasselt plaats vinden en het geplande bezoek aan 
het Nationaal Jenevermuseum op zondag voormiddag wordt de algemene vergadering dit jaar aan het 
begin van het congres gehouden. 

1. Verslag werkjaar 2005/2006. 
De voorzitter leest bij afwezigheid van de secretaris het jaarverslag voor, dat melding maakt van twee 
bestuursvergaderingen en twee congressen in oktober 2005 te Mechelen en in mei 2006 te 
Medemblik. 
Ook het probleem van het slinkend aantal leden kwam tijdens de bestuursvergaderingen uitgebreid 
aan de orde, zonder dat een passende oplossing werd gevonden. 

2.Financiëel verslag door de penningmeester. 
Het boekjaar sluit af met een positief resultaat mede doordat de congressen budjet-neutraal zijn en de 
uitgaven, voornamelijk de druk- en verzendkosten van het bulletin, onder controle blijven. 
Per 31.12.2005 telde de Kring 162 betalende leden en donateurs. 
Gezien het grote aantal achterstallige lidmaatschappen met bijhorende aanmaningen werd vanaf 
2006 een einddatum opgegeven voor de betalingen van het lidmaatschap wat een merkelijke 
verbetering in de aanbetalingen met zich meebracht. 
Gezien het positieve kasresultaat stelt de penningmeester voor de contributie onveranderd te 
behouden op 30 voor gewone leden en 50 ( of meer) voor donateurs. 
Dit voorstel wordt met unanimiteit door de vergadering aanvaard. 
Tot slot dankt de penningmeester mevrouw Gommers, secretaresse op KAVA, voor het zorgvuldig 
bijhouden van de ledenlijst en voor de verzending van de congresuitnodigingen en bulletins. 

3.Bestuurswissel vanaf 21.10.2006. 
Na 20 jaar activiteit binnen de Kring namelijk 20 jaar als redacteur en 10 jaar als voorzitter met de 
organisatie van 6 congressen, geeft apotheker Gilias te kennen dat de tijd voor de overdracht van zijn 
functie is aangebroken, wat tevens gepaard gaat met een herschikking binnen het bestuur. 
Het bestuur stelt Annette 8ierman voor als nieuwe voorzitter, wat door de vergadering met handgeklap 
wordt bevestigd. Zij wordt zo in het 56-jarig bestaan van de Kring de zesde voorzitter, de derde 
Nederlandse en eerste vrouwelijke voorzitter. 
In een bewogen toespraak dankt apr. Gilias alle bestuursleden voor de aangename samenwerking en 
betrekt zijn echtgenote eveneens bij de hulde om haar nooit aflatende steun en medewerking. 

De bestuurssamenstelling zal dan vanaf 2007 de volgende zijn: 

Voorzitter: 
Ondervoorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Redacteur: 
PR-congressen: 
Assessoren: 

AfgevaardigdelSHP: 

Annette Bierman (N) 
Ghislain Vercruysse (8) 
Guy De Munck (8) 
Hugo Van der Meer (NI) 
Guy Gillias (8) 
Katia Van Gelder-Vermeulen (NI) 
Christian De Backer (8) 
Hugo Leupe (8) 
Charles Libert (8) 
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In haar toespraak dankt Annette Bierman voor het in haar gestelde vertrouwen en huldigt zij Guy Gilias 
voor zijn tienjarig voorzitterschap en zijn benoeming per 1.8.06 tot lid van de Académie Internationale 
pour l'histoire de la Pharmacie. 
Zij stelt Guy Gilias voor als erelid van de Kring, wat door de vergadering bij handgeklap wordt 
bevestigd. 

4. Voorjaarscongres 2007. 
Dit congres zal plaatshebben te Deventer op 21 en 22 april 2007 in het Mercure hotel. 
Deventer is een van de oudste steden van Nederland en als Hanzestad schitterend aan de IJssel 
gelegen. 

5.Najaarscongres 2007. 
Apr Hugo Leupe stelt voor dit congres te organiseren te Oudenaarde op 6 en 7 oktober 2007. 
Er stelt zich wel een probleem met een beperkte capaciteit aan hotelkamers. Dit zal verder onderzocht 
worden. 

6. Mededelingen en rondvraag. 
Op 20 december heeft bij Christie's te Amsterdam de veiling plaats van de verzameling Wittop Koning. 
Bij uitputting van de agenda besluit de nieuwe voorzitter de vergadering. 
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CVlvf PTE-RENVU VE L 'ASSElv113LEE GENERALE 
A tlASSELT LE SAlvtEVI 21/10/06 

G. De Munck, secrétaire 

Le pharmacien G. Gilias ouvre la séance à 14.05 h. en présence de 33 personnes. En raison des têtes 
du Genièvre ce week-end et de la visite au Musée national du Genièvre Ie dimanche matin, 
l'assemblée se tient en début de congrès. 

1) En !'absence du secrétaire, Ie président lit Ie compte-rendu annuel comportant les deux 
réunions de travail du bureau et des deux congrès de Malines en octobre 2005 et de 
Medemblik en mai 2006. Le problème du nombre toujours décroissant de membres est 
largement débattu sans solution valable. 

2) Exposé financier du trésorier. L'année se clóture par un bilan positif étant donné que les 
réunions son budgétairement neutres et que les dépenses d'impression et de port du Bulletin 
sont sous controle. Au 31/12/05 Ie Cercle comptait 162 membres et donateurs. Etant donné Ie 
grand retard dans l.es cotisations et les rappels nécessaires on a introduit une date limite pour 
Ie payement ce qui a amené une amélioration visible. L'état positif de la caisse permet au 
trésorier de recommander Ie status quo pour la cotisation soit 30 euro pour les membres 
ordinaires et 50 euro (ou plus) pour les membres de soutien. Point admis à l'unanimité. Pour 
finir, Ie trésorier remercie madame Gommers pour Ie soin qu'elle met à tenir la liste des 
membres et l'envoi des invitations et des Bulletins. 

3) Changements du Bureau. Après 20 ans d'activité dans Ie Cercle, 20 ans comme rédacteur et 
1 0 ans de présidence, l'organisation de six congrès, Ie pharmacien G. Gilias annonce sa 
volonté de transmettre sa fonction, ce qui amène une restructuration. Le bureau propose la 
nomination d'Annette Bierman à la présidence ce qui est accepté par applaudissement. Elle 
sera Ie sixième président en 56 ans d'existence du Cercle, la première femme et la troisième 
néerlandais. En un discours ému de confrère Gilias remercie les membres du Bureau pour 
leur agréable collaboration et associe son épouse aux hommages pour son appui et sa 
collaboration indéfectibles. 

A partir de 2007 la composition du Bureau sera: 

- présidente: 
- vice-président: 
- secrétaire: 
- trésorier: 
- rédacteur: 
- PR-Congrès: 
- assesseurs: 

- délégué /SHP: 

Annette Bierman (NI) 
Ghislain Vercruysse (B) 
Guy De Mu nek (B) 
Hugo van der Meer (NI) 
Guy Gilias (B) 
KatiaVan Gelder-Vermeulen (NI) 
Christian De Backer (B) 
Hugo Leupe (B) 
Charles Libert (B) 

Dans son allocution la collègue A. Bierman remercie pour la confiance accordée et rend 
hommage à G. Gilias pour ses dix ans de présidence et sa nomination à l'Académie 
Internationale de l'Histoire de la Pharmacie au 1/8/06. Elle propose G. Gilias comme membre 
d'Honneur du Cercle, proposition confirmée par applaudissements de l'assemblée. 
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4) Réunion du printemps en 2007. Elle aura lieu à Deventer les 21 et 22 avril à l'H6tel Mercure. 
Deventer, ancienne ville hanséatique, une des plus ancien nes cités des Pays-Bas, est joliment 
située au bord de l'Yssel. 
Automne 2007. 
Le confrère Leupe propose une réunion à Oudenaerde les 6 et 7 octobre 2007. La faible 
capacité h6telière est encore un problème à résoudre. 

4) Communiqués et divers. 
La collection de D. Wittop-Koning sera vendue chez Christies à Amsterdam Ie 20 décembre 
2006. 

La nouvelle présidente cl6ture la séance après épuisement de l'ordre du jour. 

(traduction G. Vercruysse) 
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Ver~ va,vv Co-rtfrY~t'e,,tf.~ 
op 21 ew22 oktob-eY 2006 

Apr. H. Leupe/ apr. G. Gilias 

Omwille van de Jeneverfeesten in Hasselt diende de volgorde van het programma van ons tweedaags 
Congres aangepast te worden. 
Daarom ging het Congres van start met de jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering. 
Voorzitter Guy Gilias kondigde een verschuiving aan van de functies van sommige bestuursleden, 
terwijl hijzelf zijn mandaat na tien jaar voorzitterschap niet meer wenste te verlengen. Tijdens een 
bestuursvergadering in de maand april had het bestuur collega Annette Bierman voorgedragen als 
nieuwe voorzitster. De voltallige vergadering keurde deze beslissing goed met handgeklap. Na 
voorlezen van het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en de goedkeuring van het 
gezonde financiële verslag werd overgegaan naar de gewone dagorde. 

Apr L.De Causmaecker opende de lezingen met het thema "De intrede van de alcohol in de farmacie 
der Nederlanden". 
Voor de geschiedenis van de alcohol moeten we zeer ver teruggaan, tot bij het boek Genesis waarin 
verhaald wordt dat Noah (2350 v. C.) dronken werd door wijn te drinken. Langs de Grieken, Arabieren, 
alchimisten, kwam de spreker bij Arnoldus de Villanova die in de 13de eeuw alcohol distilleerde uit 
wijn. Pas in 1770 spreekt de Leidense farmacopee van alcohol purum. Zoals we dat gewoon zijn van 
onze collega werd deze geschiedenis grondig onderbouwd met dia's en kennis van zaken. 
Daarna kwam collega Annette Bierman aan het woord en sprak over "De geschiedenis van de 
suiker in de apotheek:' De oorsprong van de suiker in de apotheek ligt ook in de geneeskunde, te 
beginnen met Dioscorides. Maar de eerste suiker kwam voor in honing en rietsuiker. De Arabieren 
waren de eersten die suiker inde farmacie gebruikten. Beginnend met de gekende suikerbroden in de 
middeleeuwse apotheekafbeeldingen gaf de spreekster een overzicht van de tien meest gekende 
suikerbereidingen in de apotheek zoals confijten , conserven e.a. Het is pas in 1747, na de 
ontdekking van suiker in bieten door apr. Markgraf, dat de suikerproductie veel goedkoper werd. 
Vanaf 1871 verschijnt bietensuiker in de farmacopee. 
Bioloog R. van der Ham kwam dan aan het woord. Hij besprak "een Haagse simpliciakast met inhoud 
". Rijk geïllustreerd met dia's van zestien simpliciakasten gevonden in 
Noord-Nederland, besprak hij het fenomeen van deze meubels. Aan de hand van geschriften 
gevonden in deze kasten kon hij tevens uitgebreid onderzoek verrichten naar het leven van apr. dr. 
Greshoff (1882-1909). Hij vertelde verder over zijn speurwerk om de herkomst en de geschiedenis 
van deze "Haagse" simpliciakast te achterhalen. 
Om te besluiten vroeg hij de Belgische collega's naar informatie over het eventuele bestaan van 
dergelijke Belgische exemplaren. 
Professor E. Van Schoonenberghe, onder andere voorzitter van het Nationaal Jenevermuseum in 
Hasselt, had zijn drukke bezigheden met de Jeneverfeesten even onderbroken, om ons om een 
minzame en aantrekkelijke manier Hasselt te situeren als Jeneverstad en de jeneverproductie in 
België in het algemeen. 

Na een korte pauze kregen de aanwezigen een echte Hasseltse jenever aangeboden, waarna werd 
genoten van een verzorgd wildmenu, overgoten met smakelijke aangepaste wijnen. Het was een 
gezellige bedoening en de "wittekes" vloeiden rijkelijk die avond. 

Conservator van het Nationaal Jenevermuseum, de heer Jacobs, ontving onze groep reeds om 9,30 
u, op zondagochtend, een uur voor de officiële opening voor het grote publiek dat in grote getale zou 
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toestromen. Zodoende konden we genieten van een privé rondleiding door de deskundige 
conservator en de voorzitter van het Jenevermuseum. 

Professor van Schoonenberghe was om 11 uur weer present om een lezing te verzorgen over "Een 
borrel vol wetenschap en techniek". 
Op zijn ongedwongen, vriendelijke manier van vertellen wist hij iedereen gedurende een uur te boeien 
met dit interessant onderwerp. De vele vragen na de lezing bewezen met welke aandacht de 
aanwezigen hadden genoten van het verhaal. 

Na het aperitief (een keuze uit verschillende jenevers) en de uitgebreide lunch werd aan de 
aanwezigen de mogelijkheid geboden zich onder te dompelen in het feestgedruis van de 
zonovergoten stad. 

Een congres dat eindigde met een nieuwe voorzitter, een congres rijk aan inhoud en van 
afwisselende activiteiten, een congres waar de aanwezigen deugd aan gehad hebben. 
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Co-mp-te, ve,vu;lu;de,t 1,a,, v~de,tfl~ 
~21 et:22 oct:OV-Ve,2006 

Pharmaciens H.Leupe, G.Gilias et G. Vercruysse 

Les têtes du Genièvre à Hasselt ont amené à 
changer l'ordre du programme de notre réunion, 
ainsi on entamait Ie samedi par l'assemblée 
générale statutaire. Le président Guy Gilias 
annonça un glissement des fonctions au sein du 
bureau, tandis que lui-même ne souhaitait plus 
prolonger son mandat. Au cours de la réunion du 
bureau au mois d'avril celui-ci proposait la 
candidature d'Annette Bierman à la présidence. 
L'assemblée unanime approuva cette décision 
par applaudissements. Après lecture des 
activités de l'année écoulée et l'approbation de la 
situation saine de la trésorerie on passa à l'ordre 
du jour. 
La première communication fut celle du confrère 

L. De Causmaecker: lntroduction de /'alcoo/ dans la pharmacie des Pays-Bas. Les origines de l'alcool 
remontent bien haut, la Genèse (vers 2350 a.c.) parle de l'ivresse de Noé ayant bu du vin. En passant 
par les Grecs, les arabes, les alchimistes l'orateur arriva à Arnaud de Villeneuve qui au 13eme siècle 
obtint de l'alcool en distillant Ie vin. Ce n'est qu'en 1770 que la pharmacopée de Leyde parle de alcool 
purum. Selon son habitude notre confrère De Causmaecker étayait son propos par des dias 
appropriées et une grande rigueur scientifique. 
Vint ensuite notre future présidente A.Bierman avec Ie sujet « Histoire du sucre en pharmacie ». 
L'origine du sucre en pharmacie est aussi celle du sucre en médecine à commencer par Dioscoride. 
Les premiers sucres furent Ie miel et Ie sucre de canne. Les arabes 
furent les premiers à employer Ie sucre en pharmacie. Débutant par les représentations des pains de 
sucre au Moyen-àge, notre conférencière décrivit les dix préparations les plus connues tels les confits, 
les conserves ... La production de sucre devint moins chère à partir de la découverte du sucre de 
bette rave par Marggraf. Le sucre de betterave entra dans la pharmacopée en 1871. 
Monsieur R. van der Ham, biologiste, présenta "Une armoire des simp/es de La Haye et son contemi'. Il 
fit découvrir l'histoire de ces meubles en un 
exposé bien documenté par les diapositives de 
seize armoires de simples découvertes dans les 
Pays-Bas du Nord. A partir d'écrits trouvés dans 
ces armoires il entama une recherche étendue 
sur la vie du pharmacien Greshoff(1882-1909). Il 
retraça Ie déroulement de son enquête afin de 
découvrir !'origine et l'historique de ces armoires 
aux simples. En fin d'exposé il demanda aux 
pharmaciens belges s'ils avaient connaissance 
de pareilles armoires en Belgique. 
Le professeur E.Van Schoonenberghe, 
également président du musée national du 
Genièvre, avait quitté les intenses activités des 
têtes du Genièvre pour situer plaisamment la ville d'Hasse/t, capitale du Genièvre ainsi que la 
production de ce breuvage en général. 
Après une courte pause les participants eurent droit à un vrai « Hasselt »en apéritif après quoi on 
passa à table pour déguster un menu de chasse soigné arrosé des vins appropriés. Ce fut une soirée 
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mémorable avec son cortège de « petits blancs ». 

Le dimanche matin dès 9h.30' nous furent accueillis par Ie conservateur du musée du Genièvre, une 
heure avant Ie déferlement du grand public. Nous pouvions goûter une visite privée avec Ie président et 
Ie conservateur. A 11 h. nouvel exposé du professeur Van Schoonenberghe : « Un petit verre plein de 
science etde techniques ». Pendant une heure il passionna son public de façon directe et agréable sur 
ce sujet intéressant. Les nombreuses questions posées par après prouvaient l'attention portée. 
Après l'apéritif (choix de genièvre divers) et un solide déjeuner les participants eurent !'occasion de 
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C<!JNGRES ~EVE~13LIK (NL) 6 0Vv 7 tne,v2006. 

Op zondagvoormiddag genoten we van de lezing van prof. Beukers, terwijl mevr. C. V. van der Meer 
Fischer de diepzinnige inhoud van "De plant in Japan"illustreerde met het prachtige thema "Bron 
van Schoonheid" in de vorm van een Ikebana demonstratie. 
Het woord werd meteen verduidelijkt met het beeld van de wondermooie kunst van bloemschikken 
van levende bloemen. 
Bij het verslag van dit Congres in Bulletin 111 ontbraken door een technische fout de foto's van de 
Ikebana realisaties. We willen U hun schoonheid niet onthouden. 

Pendant Ie Congres de Medemblik les 6 et 7 mai 2006, madame van der Meer Fischer et Ie 
professeur Beukers avaient fait choix d'un sujet commun: « La plante au Japon». Madame van der 
Meer décrivit l'emploi des fleurs en faisant une démonstration d'lkebana, composition d'art floral 
japonais avec plantes vivantes. Ainsi la description de la matière médicale sino-japonaise du 
professeur Beukers fut traduit dans l'image magnifique de la composition florale. 
Technique défaillante au Bulletin 111 (Compte-rendu du Congres) les photos ne furent pas 
imprimées. Jouissez-en à cette page. 
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INTREDE VAN ALCC'JflC'JL IN VE FARMACIE 
VER NEDERLANDEN* 
Apr. L. De Causmaecker 

* Lezing tijdens het Congres in Hasselt op 21 en 22 oktober 2006. 

Waar moeten we, in de doolhof van de tijd, "alcohol" situeren? 

Het universeel genie Leonardo da Vinci beweerde: "avant l'homme il y avait Ie grain de raisin." Nog 
voor de mens bestond was er al de druif. Virtueel gezien bestond toen ook reeds de alcohol, toevallig 
ontstaan bij de natuurlijke gisting met de Saccharomyces ellipsoïdes. 

In de Bijbel wordt het maken van wijn voorgesteld als het oudste ambacht van de mensheid. De eerste 
vermelding treffen we aan in de geschiedenis van Noach, rond 2350 jaar v. C., aan wie eigenlijk de 
uitvinding van de vinificatie wordt toegeschreven. In het boek Genesis, 9:21, wordt van hem gezegd: 
hij dronk wijn en werd dronken. Had hij niet buitensporig en zonder roes gedronken, had men nooit 
met zekerheid geweten dat er alcohol aanwezig was. Gewoon sap bij het persen van druiven levert 
wijnmost en hierin ontbreekt uiteraard het causaal element van dronken-zijn. 

In China, 4 eeuwen v.C. i~ er voor het eerst sprake van alchemie en wel in verband met levenselixir. 
Maar dan niet in verband met alcohol en evenmin als een soort primitieve scheikunde, doch eerder in 
religieuze connectie: onsterfelijkheid, oosters element van levensbeschouwing, als belichaming van 
transcendente wijsheid, onder meer langer leven om meer verdiensten te verzamelen. 

Doch in de 6de eeuw v. C. hield Xenofoon van Kolofon reeds staande dat de goden bij de aanvang niet 
alle zaken hebben onthuld aan de stervelingen maar dat zijzelf ijverig zoekend op de weg der 
ontdekking onversaagd moesten blijven voortschrijden. 

Zo geschiedde het. Eigenlijk werd eerst vier eeuwen n.C. de grondslag van de alchemie gelegd door 
de Grieks-Egyptische kultuur in Alexandrië, de geleerde stad uit de oudheid. Eeuwenlang zal er 
onophoudelijk utopisch gestreefd worden naar een onbereikbaar doel. Improvisaties, droombeelden, 
hersenschimmen, losgeslagen verbeelding joegen illusies na om de Steen der Wijzen te vinden en 
terzelfder tijd de medisch gerichte vloeibare tegenhanger Levenselixir. 

De verwoede alchemistische praktijken en tevens de integrale Griekse cultuur werden door de 
Arabieren overgenomen en de desbetreffende terminologie is er blijvend van doordrongen gebleven. 
Daarvan getuigen de versmolten Arabische lidwoorden el, al, met Griekse stammen tot eigennamen 
als alchemie, alambiek en eveneens alcohol. Doch hier schuilt een addertje onder het gras. 

Afb. 2: 

Voorstelling van het alchemistisch symbool REBIS (res bis). De steen 
der wijzen werd aanzien als een dubbel ding; vandaar dat de zon 
(mannelijk, goud) en maan (vrouwelijk, zilver) verenigd zijn tot een 
androgyn of hermafrodiet figuur. 

Het is de opmerkelijke verdienste van wijlen collega Leo Vandewiele die 
de gangbare axiomatische mening heeft ontkracht en weerlegd als 
zouden de Arabieren als eersten alcohol, de huidige ethanol, hebben 
gekend. Deze foutieve opvatting was nochtans in zwang gebracht door 
een der voornaamste pharmaco-historici, de Zweed Hermann 
Schelenz, misleid door het Arabisch lidwoord al. 
Eigenlijk kwam die eer toe aan een der belangrijkste geneesheren van 
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de middeleeuwen Arnold van Villanova (1235-1311) die doceerde aan de universiteit van Montpellier. 
Verrast als hij was bij het achtereenvolgens destilleren van witte en rode wijn, trok hij speciaal de 
aandacht op de eigenschappen van het in beide gevallen kleurloze destillaat. 

Desondanks is het woord alcohol, dan toch afgeleid van het Arabisch "al Kuhul" doch in een andere 
context en dit vergt een nader onderzoek. Zonder uitzondering verwijzen alle etymologische 
woordenboeken en wetenschappelijke werken naar dezelfde herkomst, nl. een vaste stof, een 
antimoniumverbinding, preventief en curatief bij de veelvuldig voorkomende oogziekten met succes 
aangewend in Aziatische landen. Het vakkundig bereiden van het droge collyrium vergde een 
grondige en moeizame trituratie om een impalpabel poeder te bekomen. De preparaten roetcollyrium 
als oogschaduw en arsenicumtrisulfide als ontharingsmiddel, die eveneens door grondig fijnwrijven 
maar als cosmetica werden aangewend, werden evenwel niet met diezelfde naam aangeduid. De "vier 
dingen" die opgesomd worden in de "kunst om verstandig te leven", behelzen: zitten met het 
aangezicht naar de gebedsnis in de richting van Mekka, het bestrijken van de ogen met het collyrium 
voor het slapen gaan, blikken in de groene natuur, het rein houden van de kleding. Mutatis mutandis: 
doe uw best, God doet de rest, of zoals de geneesheer Ambroise Paré zei: je t'ai soigné, Dieu t'a guéri. 

Het afleiden van het woord alcohol van de Arabische stam werd mordicus steeds gezocht bij materiële 
begrippen van onze westerse gedachtenwereld. De link tussen verpulveren en alcohol gebeurde 
geforceerd met behulp van spitsvondige woordspelingen. De fijnheid van het poedercollyrium door 
TRITUREREN moest dan maar met DESTILLEREN concorderen waardoor het subtiele wordt 
verkregen van de vluchtige geraffineerde fijne (bon goût) alcohol, ontdaan van de foezelolie. 

Deze (kortzichtige) zienswijze stemt natuurlijk niet tot voldoening. Na het opsporen in een 
doodlopende straat, zal er moeten gespeurd worden in een ander gezichtsveld, dichter bij de bron, 
goed en wel, in de middeleeuwse spirituele denkwereld van de islam. In de belangrijke "ADAB" 
literatuur zijn grondbeginsel en levensrichtlijnen vervat om op verstandige wijze gelukkig te leven. Het 
zoeken naar geluk heet er "tawakul" bij uitstek met de islam leer vervlochten als radicale overgave aan 
een onbegrensd vertrouwen op Allah. Zou in de laatste lettergreep "kul" niet de sleutel van het raadsel 
besloten liggen? Aldus, alcohol als fonetische transcriptie in Europees taaleigen zou dan kunnen 
beduiden: een veelbelovend middel om gezondheid en welzijn te verwerven. In het Duits komt het 
duidelijk tot uiting: Heilmittel/Heilsmittel. 

Verderop gaan we ons vergewissen hoe in de loop der tijden "alcohol" in het westen vaste voet kreeg. 
De mogelijkheid die daartoe geboden werd met het verschijnen van anastatische drukken, de opera 
pharmaceutica rariora als facsimile herdruk, noopt er ons toe andermaal een erelid van eigen bodem, 
prof. dr. Christiaan De Backer lof te brengen. Zonder dit initiatief ware de toegang tot de overgrote 
meerderheid van zeldzame antiquaria uitgesloten geweest. De Bibliotheca Pharmaceutica 
Antverpiensis bood de unieke gelegenheid talrijke werken in te zien. 

De schranderheid waarmee wijlen prof. dr. Wittop Koning op de tentoonstelling "Artistiek 
Farmaceutsich Testimonium int soete lant van Waes" in 1970 een postincunabel selecteerde om er 
een uitgebreide studie over te maken, biedt ons thans de gelegenheid met ongerepte gegevens de 
introductie van alcohol in onze gewesten onvervalst weer te geven. 
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Afb.4: 
De twee nog overgebleven postincunabelen evenwel 
onderscheidene oplagen verlucht met dezelfde rechthoekige 
houtblok. 

Na de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg in 
1 Mainz, halverwege de XVde eeuw, waren het vooral 

godsdienstige werken die als wiegedrukken verschenen. 
Vanaf 1500 tot 1540 treft men bij de postincunabelen 
geleidelijk meer profane drukwerken aan zoals onderhavig 
destilleerboekje "Dit is die rechte conste om alderhande 
wateren te distilleren." Het werd bij de Opera rariora onder nr. 

XIV als fac simile heruitgegeven.Van de zeldzame originele exemplaren worden er nog drie 
gerepereerd. Een was er in het British Museum te Londen maar werd tijdens de wereldoorlog in 1941 
bij een brand vernietigd. Een tweede waar op 51 bladzijden er 8 ontbreken bevindt zich in particulier 
bezit. Het enige complete treft men aan in de Albertina te Brussel. Het werd uitgegeven in 1520. Wat 
betreft het onvolledige exemplaar, daar moeten we de Franse dichter beamen waar hij beweert: "il n'y 
a pour voir que l'oeil du maître". Inderdaad prof. Wittop Koning had bij nauwkeurig onderzoek 
vastgesteld dat het een contemporaire heruitgave was van rond 1540. Dezelfde houtblokken die 
aangewend werden vertoonden wormstekige gaatjes ( in de letters i en r van de titel) en vooral in de 
dubbelkoppige keizerlijke adelaar, het Antwerpse drukkersmerk van Willem Vosterman. Daar bemerkt 
men best de beschadiging aangebracht door de larve van de houtkever tijdens een rustperiode van de 
houtblokken. 

Dat het destilleerboekje zou geïnspireerd zijn op het vroegtijdig Duits" Distilierbuch der rechten Kunst" 
van Hieronymus Braunschweigen lijdt geen twijfel. Reeds in de titel wordt het verraden met de 
zinsnede "rechte conste". 

Afb.6 

Frontpagina van een destilleerboek, 1532. Een vroeg vakboek met sociaalethische 
inslag, verwijzend naar de arme Lazarus. Deze lekengeneeskunde werd beoefend 
door Latijn onkundige geneesheren. Door de geletterde geneesheren werd de 
destilleerkunst bespot en verketterd. 

Afb. 7: 

Eveneens een pagina uit" Distillierkunst Hieronymi Brunswig". 
Vergeleken met de galenisten aanzagen de aanhangers van de 
destilleerkunst de kruiden niet als kantklare geneesmiddelen. De 
geneeskrachtige werking kan maar optreden als men door 
destillatie het stoffelijke reine van het onreine kon scheiden. 
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Met naïeve eerlijkheid en ongekunstelde oprechtheid, omzeggens in de aard van de Vlaamse 
Primitieven, wordt in een spontane schrijftaal die veel gemeen heeft met een gesproken dialect de 
geheimzinnigheid van de primaire kennis van alcohol (avant la lettre) op een primitieve wijze voor de 
dag gehaald. 

Het is niet met pracht en praal zoals bij de "Blijde Inkomst'' in steden waar vorsten door de bevolking 
werden onthaald dat de alcohol als deus ex machina kwam gevallen. Eerder een traag insijpelen 
kenmerkte de intrede van de alcohol in de artsenijbereidkunde intertijd. De stuwkracht van de 
alchemie met haar conventionele geheim doenerij en haar maniakale destillatie-bezetenheid zal de 
oude galenica gaandeweg uit het zadel lichten. 

Met een a-prioristische opvatting, alleszins een klinkende drogreden, wordt de incunabel ingeleid: 
"omdat water gedestilleerd uit kruiden subtieler is ... zo trekken die meesters de meeste kracht uit alle 
kruiden met destillatie en werken daarmede. En wat ze daar mee werken dat blijft den leken best 
verholen en verborgen." Hiermee verwijst de auteur naar een residu van de occulte wetenschap. Hij wil 
daar komaf mee maken door diskreet de sluier op te lichten: "daarom zal ik in dit tegenwoordig 
boeksken die wateren leren destilleren en van elk die virtuten beschrijven naar best vermogen." 

Dan volgt een summiere beschrijving van het destilleerapparaat, een loden schotel met daarboven 
een helm voorzien van een pijp. De werkwijze is even onbeholpen als soms lachwekkend beschreven. 
Men moet zorgen om een vuur aan te maken zonder rook. Van tijd tot tijd moet men tasten of het 
toestel niet te warm wordt, zoniet zou het water verbranden, zijn kracht verliezen en rood worden. 
Doch, getuigt het anderszins niet van intuïtief doorzicht om het vers destillaat in goed gesloten fiolen 
vijf of zes weken aan het zonlicht bloot te stellen? U.V.-straling, wellicht de enige manier destijds om 
tijdelijk schimmelvorming te vermijden. 

Daarop verschijnt de inhoudstafel met 103 verscheidene waters. Weliswaar op de eerste rij, als primus 
inter pares, prijkt het "LEVENDE WATER." Levend wijst hier in de betekenis van levendig, op fluïditeit, 
geringe viscositeit, enigszins de meest in het oog vallende eigenschap waarmede het zich van de 
andere zogezegde wateren onderscheidt. Het blijft nog anoniem en het zal nog verrassend lang 
aanlopen alvorens het bij de ware naam zal genoemd worden: ALCOHOL. 

Pretentieloos beseft men ervan reeds het belang en het nut: "Hier begint een zeer profijtelijk 
boeksken:' Onmiddellijk volgt de bereidingswijze "gemaect van den wine oft van den droesseme." Een 
identificatieproef wordt er aan toegevoegd: een doekje gedrenkt in de vloeistof wordt in de vlam van 
een kaars gehouden zodat het opbrandt. Verwonderlijk kende men toen reeds vele eigenschappen en 
toepassingen. Het deed dienst als conserveermiddel om vis en vlees voor een langere tijd te bewaren. 
Het levende water werd gemeenlijk genoemd" vrouwe van alle medecinen". Het verjongt de mens en 
doet hem goed humeur hebben. Het zuivert de mens van melancholie als men het drinkt met mate: te 
weten zes of zeven druppels daags nuchter met een lepel vol wijns (bis in idem). Het verjaagt de kwade 
humeuren uit de aderen. Het vermeerdert de natuurlijke hitte in de mens. Het versterkt het herte en 
maakt de mens "blide". Het geeft de mens goede "verwe". Het maakt de zware tong licht en 
welsprekend. Het maakt goede digestie en appetijt en verhindert oprispingen. 

Af en toe evenwel, wordt met het redelijke wel een loopje genomen tot in het absurde of worden 
wensen voor werkelijkheid gehouden. Enkele ridicule voorbeelden ter illustratie. Het doet veel haar 
hebben. Het doodt vlooien en luizen. Het is goed tegen de haastige dood gedronken. Het geneest de 
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drie- en de vierdaagse koorts als men het drinkt een ure tevoren eer die ziekte komt. Het geneest alle 
giftige beten van razende honden. 
In het eerste kwartaal van de XVle eeuw wordt alcohol nog steeds niet bij die naam genoemd. Er is 
enkele sprake van brandewijn of consorten. Voortaan krijgt die een bestendige bestemming dankzij de 
koppige visie van Aureolus, Phillipus, Theophratsus Von Hohenheim alias Paracelsus (0 1483 t1531 ). 
Naam die ten volle beantwoordt aan het Latijnse gezegde - nomen est omen er schuilt een 
voorteken in die naam. Aureolus = met goudglanzend aureool; Phillipus = paardenliefhebber, ruiter 
recht op het doel dravend; Theophrastus = verwijzend naar een leerling van Plato en Aristoteles, hij 
schreef een boek over planten; Bombastus = hoogdravend; Von Hohenheim gelatiniseerd in 
paracelsus = zich boven de andere verheffend. Inderdaad, in de geneeskunde verrichte hij 
baanbrekend werk. Hij was een pionier in de echte zin van het woord. Hij ruimde voorbijgestreefde 
inzichten op. Hij bood de farmacie een uitstekende dienst door het invoeren van nieuwe 
artsenijvormen, de later genoemde tincturen en extracten. Hierbij werden met brandewijn werkzame 
bestanddelen, kwintessens genoemd, aan de kruiden onttrokken. Zijn prototype geneesmiddel "Elixir 
proprietatis Parace/si" verwees als merknaam naar goede kwaliteit met ongeëvenaarde 
doeltreffendheid. 
Onversaagd alle beschikbare documentatie naslaan stelde bij het uitpluizen quasi afwezigheid van het 
woord "alcohol" en een bedreigde continuïteit in het vooruitzicht.: 

Afb.8 

Filatelistische merkwaardigheid, bij de 450st
e overlijdensdag van 

Paracelsus in 1991. 
Paracelsus had de oorlog verklaard in 1527 aan de geneeskunde van 
die tijd. Autoriteiten als Hippocrates, Galenus, Avicenna verwierp hij. 
Hij kreeg zoveel tegenstand van de artsen uit Basel dat hij de stad 
moest ontvluchten en heel zijn leven bleef rondzwerven. Toch wordt hij 
nu aanzien als de grondlegger van de moderne geneeskunde. 

In 1685 bij Charas in Pharmacopoea Regia staat op een zonderlinge 
wijze in het Index rerum "alkohol quid" vermeld, alsof de auteur zich 
afvraagt wat is me dat voor iets?" Hij verwijst dan toch naar pagina 21, 
waar enkel sprake is van trituratio en alcohol er zelfs niet meer bij 
vernoemd wordt. Het komt voor alsof de auteur zelf er geen blijf mee 
weet, het volledigheidshalve niet wil weglaten doch er geenszins de 
zin van vat, het eeuwenoude spoor bijster is geraakt. 

1 n 17 48 in het uitgebreide Pharmacopée Universelle van Lemery is "al kool" slechts opgenomen in het 
Lexicon dat slechts verwijst naar de etymologie van farmaceutische termen, zonder praktische 
aanwendingen in bereidingen. 

In 1756 wordt in Cours de Chimie van de vorige auteur"alkool" en "alkoliser" opgenomen, evenwel nog 
steeds teruggaand op "fijngewreven poeder'' en "fijnwrijven". Met alcool de vin wordt bedoeld esprit de 
vin rectifié, wat bewijst dat die term uiterst zelden wordt gebruikt. 

In 1770 vermeldt de Leidense Pharmacopee dat "alcohol purum" alcohol vini is die meerdere malen 
aan destillatie onderworpen werd. 
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In 1772 wordt er in de pharmapcopee van Rijsel (lnsulensis) op gewezen dat bij rectificatie zeer 
zuivere "re media ut purissima sive al kool evadent". 

Pharmacopoea Gandavensis van 1786 geeft als synoniem aan spiritus rectifactissimus sive alkool 
vini. 

In Pharamcopoea Borussica, 1799, wordt aan het destillaat van Acidum Aceticum, de naam "alcohol 
aceti" gegeven. Hieruit blijkt onmiskenbaar dat er verwarring is ontstaan in de nomenclatuur en 
onbegrip omtrent de etymologische associatie. 

Aldus, tot op het einde van het Ancien Régime was het naamgebruik "alcohol" sporadisch gebleven. 
Maar als een donderslag bij heldere hemel verschijnt ten tonele: Parmentier (0 1737 t1813) , vooral 
bekend omdat door hem de aardappel als voedingsmiddel werd aangeprezen en de teelt ervan werd 
gestimuleerd. In de gastronomie wordt een gerecht waarin de aardappel is verwerkt in soep, gehakt 
enz. tegenwoordig algemeen aangeduid als parmentier, - ière. Doch ons interesseert vooral 
Parmentier als apothicaire. Zijn titels geven ons een beeld van zijn voornaamheid in ons beroep. 
Apothicaire-major de l'Hêtel royal des lnvalides, Maître apothicaire de Paris, Prévêt du Collège de 
Pharmacie, Membre de l'Académie des Sciences, lnspecteur-général du Service de Santé. Premier 
pharmacien des Armées, Président de la Société de Pharmacie de Paris. 

Toevallig is er in onze handen een kaduuk boek terecht gekomen, slordig ingenaaid, zonder stevige 
kaft, alom met opgerolde ezelsoren, kennelijk met proletarische Franse Revolutie allure. Het draagt de 
titel: Code Pharmaceutique à l'Usage des Hospices Civils. Paris An Xll-1803. Het is in dit formularium 
dat de verdwaalde « alcohol "wordt opgerakeld en terecht gebracht. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een personaliteit als Parmentier, die op alle niveaus met 
leidinggevende functies belast was, concrete beslissingen moest nemen, ook op het hem toegewezen 
farmaceutisch terrein niet zou nalaten kordaat orde op zaken te stellen. 

Voortaan worden de gebruikelijke benamingen, esprit de vin, esprit de vie, esprit de vin rectifié, 
vervangen door de denominatie alkool, al kool rectifié, al kool très rectifié. Doch ook het gehalte diende 
aangegeven te worden voor meer nauwkeurigheid. Alcohol van 18° tot 25° Baumé vervangt eau de vie; 
van 25° tot 30° Baumé vervangt esprit de vin; van 30° tot 35° Baumé vervangt esprit de vin rectifié; 
alcohol vanaf 35° tot 40° neemt de plaats in van esprit de vin of al kool très rectifié. 

Namen als elixir, esprit, essence, quintessence, baume, etc. moeten voortaan verbannen worden uit 
onze pharmacopoeën. 

De eenvormigheid in de alcoholnomenclatuur is in de Nederlanden spoedig verwezenlijkt geweest in 
tegenstelling tot de invoering na de Franse Revolutie van de decimale geneeskundige gewichten die 
zelfs op halsstarrige weerstand botste tot in het laatste kwartaal van de XIXe eeuw. 

Alcohol is nu plots in een eenparig versneld tempo gekomen, door Berthelot wordt in 1856 
ethylacoohol gesynthetiseerd en ter vervanging van aardolie wordt de industriële productie in het 
vooruitzicht gesteld van bio-ethanol. 
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Samenvatting 

Een eeuwenlange weg werd afgelegd om "alcohol" uiteindelijk in een officiële benaming op te nemen. 
Aan de thans gangbare etymologische beschrijving met enge westerse zienswijze wordt getornd. In 
de islamleer wordt "al kuhul" opgevat als een uiting van volledige overgave aan, en betrouwen op God 
om, na de trituratie van een antimoniumhoudend mineraal de gezondheid van de ogen te verwerven 
en daardoor een zinvol en gelukkig leven te kunnen leiden. Een uiterst zeldzame incunabel "Dit is die 
rechte conste ... " zorgt voor de intrede van de (nog anonieme) alcohol in de farmacie rond î 500. 
Paracelsus maakt er dankbaar gebruik van om nieuwe artsenijvormen in voege te brengen. 
Inmiddels was de oorspronkelijke betekenis zoek geraakt en het is aldus hoogst verwonderlijk dat, na 
de Franse Revolutie, door een Frans apotheker, met name Parmentier, diezelfde benaming, 
herinnerend aan het Arabische woord terug is opgenomen, tenslotte als een uitstekend middel om het 
welzijn te bevorderen. 

Summary 

The entrance of alcohol in the pharmacy of the Netherlands. 

Several centuries have passed before the name alcohol became official. The current etymological 
description of today is an one-side occidental point of view and not, as it ought to be. In the Islam
doctrine the Arabic word "al kuhul" is considered as a concept of reliance on Allah. Pulverizing the 
antimony-mineral to an impalpable powder, applied daily to cure re eyelids means: do your best and 
leave the rest to God. This way of thinking is proposed as the straightforward, true etymological origin 
of alcohol. 
A very scare Flemish incunable of the still nameless alcohol, around the years î 500 is the precursor of 
the entrance in pharmacy. Paracelsus put it into use by inventing several new pharmaceutical 
preparations. 
In the meantime the original signification was lost and it is astonishing that after the French Revolution, 
a French pharmacist, called Parmentier, used the same denomination, reminding the Arabic word, 
perhaps as an "excellent remedy to realize the well-being" 

Résumé 

L'entrée de l'alcool en pharmacie aux Pays-Bas. 

On dû attendre plusieurs siècles avant que Ie nom alcool devienne officiel. 
En Europe, l'étymologie du mot, basé sur un malentendu, puisque conçu comme trituration, est 
d'optique strictement Occidentale. Par contre, Ie mot arabe, « al kuhul ", émergeant de la doctrine 
islamique référait au tawakul, une règle de conduite. Ce droit coutumier exigeait la trituration d'un 
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minerai antimonial dont la poudre impalpable devrait être appliquée journellement aux yeux. De ce qui 
était sous-entendu, serait issu l'étymologie exact: faites de votre mieux" Ie reste tera Dieu. 
Un incunable imprimé à Anvers vers î 500 nous informe sur les préliminaires de l'alcool dans la région. 
Paracelsus a rendu un grand service à la pharmacie à cette époque en introduisant des préparations 
galéniques qui sont devenues classiques. 
Dans l'intervalle la signification originale de l'alcool était, pour ainsi dire complètement oubliée. Il est 
surprenant comment, après la Révolution Française, Ie pharmacien Parmentier a emprunté ce même 
mot pour rendre officie! l'alcool, en réminiscence d'un excellent remède pour obtenir Ie bien-être. 

Apr. Leonard De Causmaecker 
Gasstraat 35 A 

B- 91 60 Lokeren 
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AP<DTTfEKE'RS TE <D<DSTENVE (1634--1788), 
SAlvfEN lv1ET ENKELE GEGEVENS 
<DVER CtlI'RURGIJNS EN V<DKTERS. 

Prof. Dr. Christian De Backer* 

Over de geschiedenis van de farmacie te Oostende schreef wijlen Vandewiele (1910-2004) terecht 
"hier ligt nog een groot terrein vaag!". Hij verwees in zijn notitie hierbij naar de schepen van de 
Oostendse Compagnie en naar notulen en besluiten uit het eind van de 18de eeuw1 die zouden 
getuigen van het bestaan van een Oostends Corpus medicum2

• 

Op een andere plaats citeert hij de twee door mij ontdekte 17de eeuwse Oostendse apothecarissen, 
Jacques Castelein en Theodoor Doens3

• Ik had hem namelijk destijds de namen bezorgd uit mijn eigen 
onafhankelijk en vrij lopend onderzoek van de archivalia van het Gentse Collegium Medicum4

• Zelf was 
hij bezig met het vervolmaken van zijn boek dat toen in het stadium van eindredactie verkeerde. 
Sindsdien kon ik nog enkele verspreide gegevens over de farmacie te Oostende vinden die 
gepubliceerd werden in het tijdschrift Farmaleuven. Deze gegevens werden in deze bijdrage 
opgenomen5

• 

Oostende, oorspronkelijk een vissersdorp met haven, kende in de loop der tijden merkwaardige 
veranderingen. Men kan twee periodes onderscheiden: het Ancien Régime en de Nieuwste tijd die het 
karakter van de stad volledig omvormde. 
De oude middeleeuwse kerk, destijds gelegen voor de dijk, is in de oprukkende zee verdwenen. Dit 
gebied werd het oude schependom genoemd in tegenstelling met het nieuwe schependom, dat thans 
te situeren is tussen de haven (de Van lseghemlaan) tot aan de Vindictivelaan. In 1489 werd de stad 
tijdens de troebelen verwoest door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk. De 16de eeuw ziet het 
opdringen van de zee, het ontstaan der vestigingswerken met wallen en bolwerken en in 1601-1604 
een 3-jarige belegering. De jaren 1647 en 1666 waren jaren van pestepidemies. Vooral dat laatste jaar 
was een verschrikkelijk pestjaar. De schuld van de epidemie werd gegeven aan een man die uit 
London was aangereisd en het onheil had ontketend6

• In 1706 werd de stad nogmaals beschoten door 
de Verbondenen die de Fransen bestreden. In 1715 kwam de stad door het Barrière-tractaat volledig in 
de macht van de keizer7

• De Generale Indische Compagnie of Oostendse Compagnie werd in 1722 
gesticht8. In 1745 kende de stad nogmaals een beschieting. Deze Ancien Régime-periode laat zich 
afsluiten door de Franse Revolutie en de bezetting door de Fransen die de kloosters afschaften en ook 
de alle toen geldende structuren afschaften waar onder dus ook de religieuze instellingen, de 
armendissen en de ambachtelijke verenigingen. 

In de jaren tachtig van de 19de eeuw heeft Oostende zich bevrijd van zijn stadswallen en kon zich 
aldaar uitbreiden naar het westen. Dit is goed te merken op de stadsplattegrond uit 1883. In dat jaar 
telde de stad 20.247 inwoners. Het toerisme ontwikkelde zich in het zomerseizoen. Het veilige strand, 
zeebaden door geneesheren voorgeschreven, het verblijf van de koningen Leopold I en 11, trok 
welvarende autochtone en internationale vakantiegangers aan. Ondertussen werd een kursaal 
gebouwd, een hypodroom en een jachthaven aangelegd. Ook de zeeverbinding met Engeland was 
van enorm belang. Engelse toeristen kwamen Oostende bezoeken. 

Enkele apotheken lieten zelfs op hun gevel de tekst Pharmacie anglaise aanbrengen9
• Het aantal 

toeristen liep bijvoorbeeld in 1883 tot bij de 30.000 op. Het record werd gevestigd in 1904, toen de stad 
55.652 verblijvende toeristen telde10

• Al deze gasten behoefden vanzelfsprekend ook medische 
zorgen. 

In de rekwesten tot de aanvaarding van chirurgijns, ingediend bij dit Collegium Medicum Gandavense, 
vonden wij de vermelding van de twee tot dan toe oudst bekende Oostendse apothecarissen. Zij 
ondertekenden op 26 maart 1664 voor de kandidaat-chirurgijn Jacques Hullebusch, filius (zoon van) 
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Dominicus Hullebusch, een attest dat hij als leerling de twee complete jaren 1663 en 1664 bij de toen 
recentelijk overleden chirurgijn Jacques vander Haeghen te Oostende had ingewoond. Het 
getuigschrift werd medeondertekend door de schipper Reynier Pruyssenaere, de chirurgijn Thomas 
Rippers en een zekere dokterVander Heyden. 

Voor wat artsen te Oostende betreft, kennen we in de literatuur de namen van Jacques Berot, schepen 
in 1636, 1639, 1641 en 1642, Daneel Borm, ook schepen te Oostende van 1634 tot 1636 en in dat jaar 
overleden; Benedictus Bulteel, schepen in 1640 en 1644 en Joos De Somere, schepen in 1627, 1628, 
1631 en 163311

• In 1661 waren er6000 inwoners 12
• 

Een document uit 1712 dat wij in het stadsarchief te Gent konden ontdekken bevestigt het bestaan van 
een Oostendse beroepsvereniging voor apothekers die echter klaarblijkelijk naar de naam nog in het 
stadium verkeerde van een godsdienstige broederschap. De naam van dit soort proto-collegium 
medicum luidde: Confrerie van Sinte Cosmas en Damianus der stede ende poorte van Oostende. 

In Oostende bestond tijdens het Ancien Régime echter ook een nering van de vrije winkeliers met als 
patroon Sint Niklaas. Terloops weze hier gewezen op het feit dat in verschillende Vlaamse steden de 
neringen van de kramers (kremers) of kruideniers (crudenare), waartoe de apothecarissen 
behoorden, als schutpatroon de Heilige Nicolaas hadden en niet de Heiligen Cosmas en Damianus die 
zoals in Aalst en Diest de patroons der chirurgijns en stadsdokters waren. Indien in localiteiten waar nu 
werkelijk maar zeer weinig apothekers werkzaam waren, kon het natuurlijk gebeuren dat deze bij de 
nering der chirurgijns plus dokters aansloten. 

Begin 1712, vermoedelijk in de loop van de maand februari, stuurde de Deken en Eed (die zijn de 
hoofdmannen) van deze Confrerie een brief naar de directeurs en de assessoren van het Gentse 
Collegium Medicum met het verzoek hen een wettelijke akte of certificatie te verlenen die zij zouden 
kunnen gebruiken in hun gerechtelijke actie tegen deze Oostendse apothecaris Thomas De 
Grispeere13

• 

Dit Collegium Medicum Gandavense verenigde sinds 1663 alle medische beroepen van deze stad, 
met name geneesheren, apothecarissen, chirurgijns en vroedvrouwen. Het waren ook drie 
geneesheren uit dat latere collegie die de eerste Gentse pharmacopee, het Antidotarium 
Gandavense, heeft uitgegeven in 1652. 

De brief uit Oostende was ondertekend door Duchesnet, vermoedelijk de deken zelf van de Confrerie. 
Uit de tekst blijkt dat Thomas de Grispeere, apotheker woonachtig binnen Oostende, heeft gestaeckt 
ofte staet te staecken sijnen wynckel van pharmacie ofte appotekerije, ende den voorseyden wynckel 
met sijne appotekerije ende medicamenten van sijn huys daer hij woonachtigh is, ende intentie is te 
blijven woonen, over te steken ende te draeghen ten huyse van Sieur lgnatius Grispeere sijnen 
broeder. 

Deze geplande verhuizing van de apotheek naar het huis van zijn broer lgnatius Grispeere, die niet vrij 
en is nachte daer toe capabel de voorseide pharmacie te exerceren (die geen vrij ambachtsman was 
en niet de bekwaamheid had om een apotheek te houden.) en het feit dat de apothecaris Thomas de 
Grispeere niet in het pand zou wonen waar zijn apotheek nu zou ondergebracht worden, ergerde de 
Oostendse Confrerie in zulke mate omdat dit in volledige tegenstelling was met hun keuren ende 
statuten ende a/soo sulcx is eene onghehoorde saecke, mitsgaders van seer qua et ghevolgh ende dat 
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is noyt en is ghehoort ofte ghesien. 
De Oostendse Confrerie benadrukte ook, dat naar haar weten, een dergelijke gang van zaken in Gent 
niet zou worden geaccepteerd. Het ging niet op dat eenen vrijen appoteker sa/ transporteren sijnen 
wynckel buiten sijn huys ende vaste domicilie in een s' anders huys om bij eenen onvrijen ende 
onwetenden persoon ofte wel bijden se/ven transportant aldaer gheexerceert te worden. 
Het antwoord van het Gentse Collegium Medicum zou voor de Oostendse Confrerie zeer gelegen 
komen omdat het zich daardoor zeer sterk zou voelen in de te ondernemen actie tegen hun confrater 
Thomas de Grispeere. 

Het Gentse Collegium Medicum reageerde inderdaad en de bijgevoegde randnota op het document 
getekend door P.A. Papejans, secretaris van het Collegium Medicum, gedateerd op 3 mei 1712, geeft 
de tekst van de gevraagde beoordeling: het Collegium Medicum te Gent kent geen voorbeeld van dat 
er te Gent een meester appotecquaris sijnen wynckel soude gehauden hebben ofte gehadt hebben 
buiten sijne woonste, endf:l dat waert saecken, su/cx alhier ghebeurde, heurlieden sindiq hem daer 
jeghens soude opposeren ende mainteneren, sulcx contrarie te wesen aen de statuten van dat 
col/egie. Het Collegium Medicum Gandavense kende dus geen enkel geval dat er in Gent een meester 
apothecaris zijn officina buiten zijn woning zou hebben gehouden. Indien dit mocht gebeuren, dan zou 
dit een inbreuk zijn op de statuten van het Collegium en zou er zeker een proces tegen de overtreder 
worden ingespannen. 

In 1729 tot 1730 was een Thomas de Grysperre geestelijke vader (=syndic, een vermogende leek of 
notabel man die de wereldlijke belangen van een geestelijke instelling beheert, meestal een dokter, 
een apotheker of een praktizijn (=advokaat) van het godshuis voor ouderlingen genaamd De Drie 
Koningen te Oostende. Hij was aangesteld door de pater Capucijn Alexander van Aalst. Het godshuis 
werd opgericht in 170714

• 

In verband met de scheepvaart en de handel met China, weze hier vermeld dat op î 9 december 1722 
Karel VI een octrooi en monopolie verleende voor een termijn van 30 jaar voor de handel op Afrika, 
West- en Oost-Indië. De thuishaven was Oostende aangezien toen dit de enige vrije haven der 
Zuidelijke Nederlanden was. Aldus is de Oostendse Compagnie (het bestuur zetelde in Antwerpen) 
ons bekend geworden 15

• 

In verband hiermee is de Oostendse "handelaar" Thomas de Grysperre bekend. Hij had namelijk in 
î 719 aan kapitein Nicolaes De Ruddere een fregat met î8 kanonnen en 1500 florijnen Frans 
wisselgeld bezorgd om in China waren voor hem te kopen. 

Deze reizen naar China waren bijzonder winstgevend omdat ze meestal tot 100 winst opleverenden. 
Als voorbeeld van de fantastische bedragen en winsten die met de handel op Indië werd gemaakt 
kennen wij het verhaal van een Duitse pastoor die met een convooi van tien schepen van de 
Nederlands-Westindische Compagnie meereisde van Batavia naar Texel en in zijn memoires een 
preciese inventaris van de meegebracht waren publiceerde 16

• 

Over de scheepsladingen weten we dat ze in die tijd bestonden uit porselein, zijde, thé, radix China 
( Chinae radices, Esquine) en in mindere mate sago. Het Oostendse schip Saint-Joseph bracht in 1720 
o.a. meer dan negenduizend kg Chinawortels mee. 
Onder de bemanning van dit schip bevonden zich geen apothekers aan boord, maar wel twee 
scheepsdokters, Jacques Docet docter primo en Jan Bornoot, tweede dokter11

• 
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Een ander schip, de Wirtenberghe, had als scheepsdokter Jacob Wolsey aan boord, een Engelsman 
die in november î 710 te Kanton zou overlijden18. 

Het zou wel kunnen dat de handelaar uit i 719 en de apothecaris Thomas De Grispeere uit 1712 wel 
degelijk één en dezelfde persoon zijn. Zekerheid hierover hebben we niet gezien het veelvuldig 
voorkomen van homonymie. Dat derglijke eigenaardige cumuls van beroepen wel degelijk 
voorkwamen uitgaande van een apothecaris bewijst het voorbeeld van een apothecaris die tevens een 
groot ondernemer was: de Brusselse apothecaris Guilliam De Dorpere. Hij was vanaf î 678 
commissionair in graan, werkte met de binnenscheepvaart en deed ook zaken in Oostende. Hij raapte 
een groot fortuin samen, maar eindigde helaas in een ongelukkig failliet19

• 

In het Rijksarchief te Ronse is een handboekje bewaard van de priester Albertus lgnatius Verhaeghen. 
Het bevat aantekeningen die hij maakte tijdens de reis van het schip Concordia naar China in î 727. Het 
bevat een verzameling van remedies tegen diverse koortsen20

• Ik neem aan dat dit schip eveneens op 
Kanton vaarde vanuit Oostende. 

Maar nu terug naar Oostende. Een lgnatius De Grysperre, gehuwd met Joanna Theresia Kempe, had 
een dochter Joanna de Grysperre, geboren in 1714-1715 en gehuwd in 1735 te Oostende met 
Jacobus-Tilemanus Verbeke, een vrije winkelier uit de nering van St.-Niklaas. Deze werd op 16 juli 
1734 ingeschreven in de nering van Sint-Niklaas21

• Hij overleed te Oostende op 28 augustus 1759. Het 
huwelijkscontract voor notaris Philippe Rycx te Oostende is bewaard22

• Joanna overleefde haar 
echtgenoot en trad een tweede maal in het huwelijk met Jacobus Claes, eveneens een lid van de 
nering van de Vrije Winkeliers van Sint-Niklaas23

• 

Ofîhomas De Grysperre, vroegere bewoner van een huis in de Langestraat dat veel later na zijn dood, 
verkocht werd in 1776, identiek is met de apothecaris en koopman-ondernemer, weten wij niet24

• En 
eveneens of een Thomas Franciscus De G rysperre, Oostendse raadspensionaris en lid geworden van 
de Gentse St-Jorisgilde op 11.9.1729 te identificeren is met de apothecaris of een ander familielid 
weten we niet25

• 

De ledenlijst van deze schuttersgilde loopt van 6 juli 1729 tot 9 februari 1794 en is bewaard in het 
Gentse stadsarchief26

• 

De Oostendse apothecaris De Clerck, vermoedelijk Jan-Baptist met zijn voornaam, is weer te vinden 
bij gelegenheid van een plaatsaanduiding. Hij woonde in î 742 in de Kaaistraat. In 1748 wordt hij aldaar 
nog eens genoemd toen de goederen van Ierse Augustijnerpater Nicolas Concannon door zijn curator 
John Goold uit het naburige huis naar zijn eigen woning werden overgebracht27

• Zeer waarschijnlijk is 
hij te identificeren met Jan-Baptist De Clerq die in 1766 ontslag neemt als directeur-syndic van het 
godshuis De Drie Koningen opgericht in 1707 voor oude mannen en vrouwen 28

• 

Apotheker Jan-BaptistWillaert werd in î 786 in dezelfde functie van syndic benoemd29
• 

Een armenschool of weeshuis voor oorspronkelijk 12 jongens en 1 O meisjes onstond te Oostende in 
i 682 aan de Werelduitstraat, thans de Witte Nonnenstraat, tegenover het klooster van de zusters 
Conceptionisten, ook Witte Nonnen genoemd die behoorden tot de Franciscaanse Orde. Het bestuur 
was in handen van een directrice-gouvernante samen met twee, later drie, stedelijke armenmeesters, 
ook dismeesters genoemd30

• 
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Apotheker Jan Frans De Man, tweede dismeester van de armenschool-weeshuis, schonk op 20 
oktober 1682 de geneesmiddelen voor een eerste periode van drie jaar. 
In de volgende jaren zien we geregeld een apothecaris opduiken als dismeester die de functie van 
leverancier van geneesmiddelen overneemt. 

Op 1 maart 1692 zal apothecaris Antone Clou de geneesmiddelen leveren in plaats van Jan Frans De 
Man. Antone Clou is hoogst waarschijnlijk familie van de geneesheer Jan Baptist Clou die op 24 april 
1688 de zieke weeskinderen 's morgens een glas alsembier bereidde van groot bier (in tegenstelling 
met klein bier) en dat liet drinken tot het verdrijven van kwade humeuren en tot versterking van de 
maag. 
De Clou's zijn een van de nog steeds te Oostende voorkomende en bekende familienamen schrijft W. 
Debrock en citeert de naam reeds in 1647 (samen met de familienaam Lansweert of Lancksweert, 
i632, 1643, 1672-1690, die we nog hieronder zullen tegenkomen), vermeldt ook een schepen Jan 
Clou in 169031

• 

In de stad Gent kennen wij rond dezelfde tijd een apothecaris Louys Clou. Was hij verwant met de 
hoger genoemde Anthone en Jan Baptist Clou en afkomstig van Oostende? Wij vermoeden van wel. 
Zijn vader heette Joris. Deze Louys Clou was van 1688 tot 1690 apotheker van de armendis van de 
parochiale Sint-Jacobskerk te Gent32

• In 1675 had hij exceptioneel na drie jaar van het Collegium 
Medicum Gandavense zijn diploma bekomen en was bij drie apothekers te Gent in de leer geweest. 

Op 5 september 1693 is een der pas benoemde dismeesters van de Oostendse armenschool 
apothecaris Jacob Hagheman. Hij belooft voortaan de geneesmiddelen te leveren tegen een 
schappelijke of civielen prijs. 

Jan Borret wordt op 14 februari 1685 aangesteld als dismeester en leverancier van medicamenten. Op 
31 mei 1695 wordt apothecaris Jan Porret (= Borret) opnieuw aangesteld. 

Apothecaris Jan Baptist Willaert wordt op 1 O juli 1732 dismeester. Hij belooft de geneesmiddelen te 
leveren aan een derde van de laagste prijs. 

Op 24 september 1738 wordt apothecaris Cornelis Joseph d'Egmont (ook als Degmont geschreven) 
als dismeester gekozen en gaat er mee akkoord op dezelfde voorwaarden van zijn voorgangers zijn 
geneesmiddelen af te leveren. Op 26 maart 1743 is d' Egmont nog altijd dismeester, maar verklaart, 
dat hij door het steeds groter wordende aantal zieken, de medicamenten voor de school nog steeds 
gratis zal leveren; voor de armen van de stad echter aan drie vierde van de prijs. Deze gang van zaken, 
nml. dat de apothecarissen die zich rond de helft van de 18de eeuw, geconfronteerd zagen met een 
steeds groter aantal onbemiddelde zieken, en daardoor in in hun inkomsten ernstig bedreigd zagen, 
bemerkten wij ook bv. in de stad Diest. Niet alleen de stadsapotheker, stadschirurgijns en 
stadsdoktoren, richtten in deze omstandigheden rekwesten aan het stadsbestuur. 

In andere bijdragen trok ik de aandacht op een bijzondere categorie van historische bronnen: de 
obituaria (overlijdensboeken) van kloosters waarin naast de namen van de overleden religieuzen ook 
deze der overleden weldoeners van het klooster in kwestie werden opgenomen. Buiten vrome gewone 
burgers, begijnen, geestelijke dochters, schonken als erflaters ook notabelen en de geestelijk vaders, 
ook syndici genoemd, soms belangrijke sommen geld aan het betreffende klooster bij hun overlijden. 
Veelal hadden ze tijdens hun leven al speciën geschonken, spandiensten verricht of ook zaken in 
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natura geleverd aan de geestelijke instelling in kwestie. Dit was bijvoorbeeld het geval van de 
kloosterdokter of de apotheker die medicamenten leverde. Door deze soort van historische bronnen in 
ons onderzoek naar apothekers te betrekken, konden wij in het specifiek geval van alleen de 
Capucijner-obituaria als toch interessante resultaten boeken voor een aantal steden. 
In Vlaanderen waren sinds het begin van de 17de eeuw als gevolg van de contrareformatie en het 
hernieuwde religieuze beleven veel nieuwe kloosters gesticht, o.a. ook door de paters Capucijnen, 
ook een Franciscaanse orde. 

In Oostende stond er al zo'n Capucijnerklooster in 1615. Het was het enige mannenklooster in de stad. 
Voor wat deze stad betreft leverde het Oostendse obituarium van het Capucijnerklooster aldaar toch 
enkele gegevens. Door het oversnijden of recouperen met andere reeds gekende bronnen, kon ik voor 
Oostende het volgende noteren. 
Een milde weldoenster van het klooster was de weduwe van Cornelius Joseph d'Egmont (zonder 
beroepsaanduiding), vermoedelijk overleden in 176033

• Nu zien we dat Cornelius Josph d'Egmont 
dezelfde is als de hoger genoemde dismeester van de Armenschool en tevens de apothecaris was die 
er de medicamenten leverde. Het is dus bijna zeker dat hij ook apothecaris was van de paters 
Capucijnen. Uit het obituarium wordt ook de griffier Gryspere genoemd die op 29 april 17 42 zijn plaats 
afstond aan de schepen Jan Goel. 

Aangaande de Capucijnen is te vermelden dat hun oversten in 1623 aan hun ondergeschikt verboden 
in zee te gaan baden: om te gebruycken 't sant aft de zee. Dat mocht alleen voortaan op 
doktersvoorschrift34! 

Twee apothekers uit 1788 konden gevonden worden in de lijst van toekomstige leden voor de nieuwe 
stadsmagistraat of nieuw stadsbestuur. De centrale regering consulteerde indertijd de bisschop van 
Brugge die op zijn beurt informatie kreeg van zijn lokale geestelijkheid. Naast o.a. een lijst van 
personen die geschikt werden geacht om plaats te nemen in de nieuwe magistraat werd ook een lijst 
bijgevoegd van personen die een slechte reputatie hadden. 
In de lijst van de 13 "waardigen" waren opgenomen de te Oostende geboren Joannes Baptista 
Willaert, apothecarius, directeur van de Armenkamer, ongeveer 40 jaar oud, geboren te Oostende 
circa 17 48, en Thomas Amman, apothecarius, geboren te Diksmuide35

, ongeveer 50 jaar oud, égliseur 
van de parochiekerk en dokter Pringiers, die even oud was. 

De hierboven genoemde Petrus Willaert apothecarius wordt in de eerste van de drie lijsten candidaten 
verkeerdelijk met de voornamen Joannes Baptista opgegeven35

• 

In de lijst van de "onwaardigen" kwamen o.a. de geneesheren Rosselt (Rozellet) en De Neve voor, 
beide als turpis en vuylaerts genoemd37

• 

Tot slot voor wat het Ancien Régime betreft hierna nog een drietal losse vondsten en een kijk op de 
oude stadsplattegrond van Oostende uit het begin van de 18de eeuw. 

We weten niet of de apothecaris Jean-Guillaume Serruus reeds vóór 1750 in Oostende of ergens 
anders werkzaam is geweest. Op 13 mei 1750 werd namelijk apotheker Jean-Guillaume Serruus, 
geboren te Oostende op 19 februari î 702 als zoon van Pieter-Ernest en Eleonora Corijnsens, nieuw 
ingeschreven burger van de stad Gent38

• Hij werd provisor bij de weduwe van de vrije meester 
apothecaris Jan-Baptist De Zutter. De Zutter was reeds overleden in 1750. In 1760 werd Jean-
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Guillaume Serruus benoemd als armenapotheker van de Heilige-Geesttafel of armendis van de Sint
Jacobskerk te Gent39

• 

Een toevallige vermelding in verband met een zekere Maria-Joanna Grenier, dochter van Livinus 
Grenier en diens eerste echtgenote Maria Barroen, alle uit Oostende, leert ons dat Maria-Joanna 
Grenier later huwde met de Brugse apotheker Jacobus De Vos die ze in 1754 een volmacht gegeven 
had40

• 

Een zekere Jan Baptist Willaert (zonder beroepsaanduiding) was in 1776 koper van een huis in de 
Witte Nonnenstraat te Oostende 41

• Of deze te vereenzelvigen is met de apothecaris-syndicus van het 
Godshuis de Drie Koningen vernoemd op 18 oktober 1786, weten we niet met zekerheid, maar dit is 
hoogst waarschijnlijk42

• Als syndicus van het Godshuis zijn twee rapporten van zijn hand bewaard43
• 

Een oude plattegrond van de stad Oostende is overgeleverd als een koperets en werd gegraveerd 
door de Duitser Matthäus Seutter (1678-1756) uit Augsburg44

• De plattegrond stamt uit de jaren 1722-
1732. In de onmiddelijke nabijheid van de stadspoorten, bolwerken, bastions en zoetwaterreserves, 
ziet men op drie verschillende plaatsen de aanduidingen Ressionum apotheca, apotheca regia en 
apotheca privatorum met als toegevoegde Duitse vertaling: Seiler Gewölbe, königl[iches] Magazin en 
privat Gewö/be, wat koordengewelf, koninklijk magazijn en privaat magazijn betekent. Het woord 
apotheca wordt hier dus gebruikt in zijn uit de Oudheid stammende betekenis van "bewaarplaats"en 
heeft dus niets met een farmaceutische officina te doen. 

Wij beëindigen deze bijdrage met enkele korte gegevens over de 19de eeuw en het begin van de 20ste 
eeuw. 
In 1837 telde de stad Oostende 13.000 inwoners45

• Van Bastelaer geeft in 1883 voor wat de stad 
Oostende betreft, het getal aan van 6 gevestigde apothekers naast 1 î geneesheren en î veearts. Niet 
alle Oostendse geneesheren waren toen zogenaamde "cumulards". Het bevolkingsaantal bedroeg 
(volgens zijn cijfers, publiées par Ie Gouvernement) in dat jaar 17 .000 inwoners46

• 

Tussen 1840 en 1865 werden ook te Oostende zogenaamde porseleinkaarten (meestal te Brugge 
gedrukt) verspreid als adres- en reclamekaarten. Op licht karton, waarop een laagje kaolien 
aangebracht was, werd door middel van het lithografisch procédé, naast diverse kleuren ook goud, 
brons of zilver gebruikt, dat naar het variërend oogpunt een verschillende glans gaf47

• 

In de periode 1840-1865 gaf de weduwe van de pharmacien breveté J. Freyman, wonende aan de 
Witte Nonnenstraat 10, een dergelijke porseleinkaart uit als reclame voor haar fabrique de dente/les 
(fabriek van kantwerk)48. 
Ook de pharmacien L. Lanszweert, gevestigd aan de rue de la Chapelle 26, liet in dezelfde tijdspanne 
een dergelijke porseleinkaart drukken als publiciteit voor zijn apotheek49

• 

Joseph Schmitz, pharmacien, samen met Constant îruffaut, pharmacien militaire, en dokter Eugène 
Van Oye waren in 1894 lid van de Cercle des Beaux-Arts d'Ostende die jaarlijkse 
groepstentoonstellingen organiseerde van levende kunstenaars zoals Ensor, Spilliaert, Baertsoen en 
Permeke. Deze Cercle heeft het echter slechts twee jaar uitgehouden50

• 

Onlangs konden we in een broncantezaak te Gent een kalkstopfles in bruin glas verwerven die 
afkomstig is uit een Oostendse apotheek uit vermoedelijk het begin van de 20e eeuw. De hoogte 
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(zonder stop) bedraagt 15 cm; de diameter bedraagt boven 8,5 cm, onderaan 8 cm met het merk C & H 
163. Op het cirkelvormig opgeplakt papieren etiket (doorsnede 85 mm) zijn volgende gegevens 
gedrukt: PharmacieOroguerie Od.[ile] De Pratere, 1 rue Louise, Ostende, téléphone 317. Hierboven 
staat een naar rechts kijkend hert in een fijn getekende open bloemenkrans. 

Voor wat betreft het jaar 1923, konden we de naam van de Oostendse apotheker Albert Bouchery 
vinden die samen met dokter Edouard Delcroix een van de zestig medestichters was van de 
kuurinstelling L'Hydro" te Mariakerke-"Bains". Het perceel waarop het gebouw zou komen te staan, 
was op 23 april aangekocht door de Brusselse dokter Léon Neelemans51

• Het is ook in dat jaar 1923 dat 
het voor het eerst drinkbaar leidingswater krijgt52

• 

Uit een genealogische lijvige studie over de familie Beuselinck, haal ik volgende gegevens over de 
Oostendse apothekers Beuselinck: Apr Léon Beuselinck (0 1892-t1983) bezat te Oostende de 
apotheek "Petit Pa ris" aan de N ieuwpoortsesteenweg 2. Zijn zoon John (0 1937) volgde zijn vader op en 
leidde tevens een onderzoekslaboratorium. De broer van Léon, nml. Maurice Beuselinck (0 1899-
t1984), hield een apotheek van de S.E.O.open in de Amsterdamstraat53

• 

Terloops weze hier ook nog even het chirurgijnsberoep vermeld. Ook de leden van deze 
beroepscategorie bezaten in zover ze zich niet beperkten tot alleen het scheren en tandtrekken ook 
een bescheiden apotheek. Ze behandelden alleen uitwendige kwalen 54

• Tot hiertoe vonden we buiten 
de hoger genoemden nog geen andere chirurgijns, maar ze zijn zeker in Oostende ook enigszins talrijk 
aanwezig geweest zoals dat op andere locaties het geval was. Voor de 18de eeuw vermelden hier 
Joannes Bonifacius Derudder, geboren te Oostende in 1751, gehuwd aldaar in 1777 met Maria 
Ludovica Ancke, gevestigd in de St.-Jorisstraat en overleden volgens de Republikaanse kalender op 
î O pluviose An IX ( =30 januari 180 î) als Officier de Santé55

• 

De hierboven staande verzamelde gegevens uit archivalia en literatuur zijn slechts een eerste 
resultaat uit het onderzoek over de beoefening van de farmacie te Oostende. 
Alhoewel het stadsarchief van Oostende in 1940 door de oorlogsomstandigheden in de vlammen 
opging, zijn veel archivalia of kopieën daarvan nog terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief te 
Brussel, het Rijksarchief te Brugge en het O.C.M.W-archief te Oostende. Onder de gedrukte bronnen 
die aanvullende gegevens kunnen opleveren zijn o.a. de zogenaamde "Wegwijzers", "Guides" en 
Almanakken (zoals de Almanach du Commerce et de !'Industrie, de Mémorial administrati~ die in de 
loop van de 19de eeuw en in het begin van de 20e eeuw verschenen 56

• Nieuwe gegevens en 
aanvullingen zijn daar ongetwijfeld rijkelijk te vinden. Ook in drukwerken met publicitair karakter zal 
men belangwekkende details kunnen ontdekken. Ze wachten alle slechts op verdere ontginning van 
het hier thans aangevangen onderzoek dat de farmaciebeoefening te Oostende als onderwerp 
uitmaakt, een nog verder uit te spitten braakliggend terrein. 

BIJLAGE: Namen van apothekers, chirurgijns, dokters en scheepsdokters in en buiten 
Oostende die in deze bijdrage werden genoemd van 1663 tot 1923. 

1.Apothekers te Oostende : 
1663-1664 Jacques CASTELEYN. 
1663-1664 Theodoor DOENS. 
1682-1692 Jan Frans DE MAN. 
1692 Anthone CLOU. 
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1693 Jacob HAGHEMAN. 
1693Jan PORRET. 
1712Thomas DE GRISPEER (Grysperre). 
1732-1738Jan BaptistWILLAERT 0 ca.1742. 
1738-17 43 Cornelis Joseph d'EGMONT (Degmont}. 
17 42-17 48, 1766? Jan-Baptist DE CLERCK (Kaaistraat). 
î 750 (voor?) Jean-Guillaume SERRUUS. 
î 788-1790 Petrus WI LLAERT. 
1788ThomasAMMAN (Hamman) 0 ca.1788. 
1840 (circa) J. FREYMAN (Witte Nonnenstraat). 
1840-1865 L. LANSZWEERT. 
1894 Joseph SCHMITZ. 
1894 ConstantTRUFFAUT (militaire apotheker). 
1900 LIMBOR. . 
1900-1920 (circa) Odile DE PRATERE (Mouizastraat 1 ). 
1923 Albert BOUCHERY. 

2. Chirurgijns te Oostende. 
î 664 t Jacques VANDER HAEGHEN. 
1663-1664 Thomas RIPPERS. 
1663-1664 Jacques HULLEBUSCH, fs51 Dominicus. 
1777-t1801 Joannes Bonifacius DERUDDER. 

3. Dokters (artsen)te Oostende. 
1627-1633 Joos DE SOM ERE. 
1634-tDaneel BORM. 
1637-1642 Jacques BE ROT. 
1640-1644 Joos BULTEEL. 
1663-1664 N58

. VAN DER HEYDEN. 
1717 Hendryck DOLPHYN 59

• 

1788 ROSSEL (ROZELLET). 
1788 DE NEVE. 
1788 PRINGIERS (0 ca. 1738). 
1894 Eugène VAN OYE 
1923 Edouard DELCROIX. 

5. Scheepsdokters te Oostende. 
î 71 0t Jacobus (James) Wolsey (Schip Wirtenberghe, overleden in China). 
1720 Jacques DOCET (Aan boord van het schip Saint-Joseph). 
1720 Jan BORN OOT (Aan boord van het schip Saint-Joseph). 

5. Vernoemde apothekers buiten Oostende. 
AALST, 1722: Guillielmus Pieter IVAIN 
BRUGGE, 1754: Jacobus DE VOS. 
BRUSSEL, 1678: Guillam DE DORPER E. 
GENT, 1675-1690: Louys CLOU. 
GENT, voor1750: Jan Baptist DE ZUTTER. 
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GENT, 1760 Jean Guillaume SERRUUS. 
BRUSSEL, 3-4de kwart van de 19de eeuw:J.M. GRIPENKOVEN (Grande Rue au beurre, 24). 

6. Vernoemde dokter buiten Oostende. 
BRUSSEL, 1923: Léon NEELEMANS. 

7. Vernoemde chirurgijn buiten Oostende. 
BLANKENBERGE, 1756: Petrus DE CRAECKE (0 Brugge 9.2.1719, tBlankenberge 29.12.1789), 
vermoedelijk voordien werkzaam te Brugge. 

Samenvatting. 
Voor de eerste maal wordt hier het onontgonnen gebied onderzocht van de farmaciebeoefening te 
Oostende. De eerste opgespoorde apothekers dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw. Enkele 
details over de farmacie te Oostende in de 19de en 20ste eeuw, eveneens een duidelijk nog niet 
bestudeerd onderwerp, des te interessanter door de transformatie van de oude versterkte stad in een 
badstad met internationale allures, werden als slot bijgevoegd. 
Résumé. 
Cet article documente pour la première fois l'excercice de la pharmacie à Ostende depuis la seconde 
moitié du XVlle siècle. Ouelques détails concernant les 19e et 20e siècles ont été jointes, un sujet 
encore pas étudié et d'autant plus intéressant à cause de la transformation de ville ancienne en une 
ville balnéaire aux allures internationales. 
Summary. 
This paper is a first attempt for finding data's about the apothecaries of the city of Ostend in Belgium. 
Some information is given about the pharmacists in the 19th and the 20 th century, a period until yet not 
investigated at all, the more interesting because the old city turned into an international watering place 
in the grand manner. 

*Speureweg 21, B-9830 St.-Martens-Latem. 

Prof. Dr. Christian De Backer, 
Geschiedenis van de Farmacie en van het Geneesmiddel, 

Faculteit FarmaceutischeWetenschappen, 

Voetnoten bij tekst Prof. Dr. Christian De Backer 

1 L.J. Vandewiele, Geschiedenis van de Farmacie in België (Beveren, Orion, i981 ), p. 263. Notulen berustende in het 
stadsarchief te Brugge, evenwel zonder opgave van inventarisnummer. 
2 Het gaat om het Rijksarchief, niet om het Stadsarchief. 
Het hele stadsarchief van Oostende, samen met de de originelen van de parochieregisters, verbrandde bij de inval van de 
Hitlerlegers in het neutrale België in mei 1940 en die hiervoor verantwoordelijk zijn. Bewaard alleen bleven de notarisakten 
(toen in privé-bezit) en de dubbels der parochieregisters uit de de 2de helft van de 18de eeuw. Deze laatste fondsen bevinden 
zich thans als dépot in het Rijksarchief te Brugge. De kopieën der stadsrekeningen die naar de centrale regering werden 
gestuurd, berusten te Brussel in het Algemeen Rijksarchief (ARA). In 1992 werden rekeningen van de beide kerken te 
Oostende (1564/i 565-1624/1624) ontdekt in het Rijsarchief te Brugge. Cfr.: J. Coopman, "Oud Oostende en enkele nieuwe 
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bronnen" in: Ostendiana VI (1993) pp. 5-22. 
3 L.J. Vandewiele, Geschiedenis, o.c., p. 126. 
'Stadsarchief Gent, Fonds Collegium Medicum 2000A2/2. Dr. Vandewiele had mij aangeraden mijn licentiaatsthesis te 
schrijven over het Collegium Medicum Gandavense. Na enkele onderzoeksuren in het Gentse stadsarchief te hebben 
doorgebracht en literatuuronderzoek te hebben gedaan, ontdekte ik dat enkele jaren terug hetzelfde onderwerp reeds te 
Leuven was behandeld, afgesloten en met succes ingediend. 

C. De Backer, "Nieuwe en aanvullende gegevens voor de geschiedenis van de farmacie in België 1. Aalst, Kortrijk en 
Oostende" in: Farmaleuven-info 17-3 (1994) pp. 34-39. Idem, "Nieuwe en aanvullende gegevens voor de geschiedenis van 
de farmacie in België IX. Aalst, Maaseik, Mechelen, Oostende en Ronse" in: Farmaleuven-info 20-3 (1997) pp. 42-47. Idem, 
"Apothekers te Oostende in de 17de, 18de en î 9de eeuw"in: Farmaleuven-info23, 2 (2000) pp. 57-63. 
6 J.-P. Tytgat, "Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende" in: Ostendiana V (1986) pp. 69-104, met name 76. De 
paters Capucijnen waren bekend, zoals overal in Vlaanderen, als verplegers van pestlijders. 
'Zie ook de notities over Oostende door A. Sanderus, Verheerlykt Vlaandre ... (Leyden, Rotterdam, 's Gravenhage, J. v. 
Deyster, J.-D. Beman, C. en F. Boucquet, 1735) 3 delen, dl. l, pp.120 en 212ss. (Facsimile-uitgave:Tielt, L. Veys, 1974). 
'J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)"in: Ostendiana IV (1982) pp. 19-37. 
9 Dhr Arthur De Geytert, chemicus, Gent, bezoeker van de Gentse Oude Markt bij St.-Jacobs, toonde mij destijds een foto 
van een Oostendse apotheekgevel uit einde 19de - begin 20ste eeuw waarop inderdaad op een gevelpaneel het opschrift 
Pharmacie anglaise stond. Helaas kon ik geen kopie van de foto krijgen. De apotheek werd geleid door een familielid van 
hem. Sommige Oostendse zegspersonen (w.o. een gepensioneerde apotheker) deelden mij mee dat deze specifieke 
benaming ook in verband zou te brengen zijn met het uitgangsleven te Oostende en de daarmee gepaard gaande plaag der 
venerische ziekten. Er bestonden ook Pharmacies allemandes. Een voorbeeld hiervan is de Brusselse apotheek 
Gripenkoven, volgens een porseleinkaart (zwart/wit; ill.: Belgisch staatswapen met leeuw, kroon, 4 vaandels, wapenspreuk) 
J. M. Gripenkoven. Fournisseur breveté d'eau minérale de la Cour. Fabricant de produits chimiques et pharmaceutiques. 
Grande Rue au beurre N° 24 Bruxelles. Co/lection de minéraux et de matière médicale. Eau de Cologne en gros et en 
détail.Lith de [voorletter onleesbaar]Schmitz r[ue].[des] Gr[ands]. Carm[es]. 34.(111 x 70 mm). Een studente bracht mij een 
oud telefoonboek onder ogen: Officiële naamlijst der Telefonen. Alphabetische Lijsten. Boekdeel II 1951. Zones Antwerpen 
Aalst Bugge Dendermonde Diest Gent(Regie T.T.T. [gedrukt te Doornik bij de Et. Casterman, S.A.]) 1129 pp., [tweetalig, 
met losse inlage]: Vervolg[40 pp.]. Toen bestonden de telefoonnummers nog uit 5 cijfers. Onder het lemma Apotheek staan er 
15 apotheken die ik hier toch wel wil overnemen: Apotheek Beuselinck L. (Klein Parijs); Apotheek Boonen (Nieuwpoortstr., 
152); Brecx C; (Louisastr., 1); Caenen, H. (Nieuwpoortstw., 52); Cleeren (Leopold I pl., 9); Degraeve G., Kaaistr. 14; 
Apotheek-Drogerij 'D' Olifant' 'Kerkstr., 16); Jongen, P. (Torhoutstw., 230); Lodrioor A., (Wapenpl., 2); Apotheek Piers 
(Wittenonnenstr., 55); Apotheek Poppe [in kapitalen], de Smet de Naeyerpl., 12; Apotheek Rademakers (Duinenstr., 
Bredene); Stubbe, R. (Nieuwpoortsw., 627); Vandeweghe P. (Kapellestr., 85); Vantomme H., (Ensorgaanderij, 20). Voor dit 
verhaal volledig te maken moeten we dan toch nog even verder zoeken onder het lemma Pharmacie. We zien daar alleen de 
apothekers L. Beuselinck, C. Brecx, H. Caenen en Pharmacie Poppe verschijnen. Nieuw zijn: Pharmacie Anglaise, apoth. G. 
De Wulf (hoek sq. Marie-José) [sic], Pharmacie Dobbelaere (Wittenonnenstr., 15) en tot slot: Pharmacie Kursaal, Wandels, 
M. (Joséplein, 6), die niet in de Nederlandstalige lijst opgenomen werden. Ik neem deze bron in deze studie op omdat ook 
buiten de archieven van de Orde nog paralelle bronnen over vestigingsplaatsen en officina's te vinden zijn. Qua benamingen 
van apotheken is tenslotte de terminus "cosmopolite" te vermelden. In het telefoonboek uit dat jaar 1951 vond ik ook in de 
badstad Knokke de Pharmacie Cosmopolite van apr M. Chielens, Lippenslaan 291. Ook in de meer populaire badstad 
Blankenberge (die door sommigen smalend de badstad van de congé-payé's (personen die recht hadden op betaald verlof) 
werd genoemd, en dat sinds al van voorW.O.II) vinden we in 1951 een Pharmacie Cosmopolite, Pamelard, r[ue]. Eglise [sic]. 
Slechts de drie volgende apotheken in de Nederlandse opgave waren toen voor Blankenberge vermeld: apotheek De Backer 

Detroozlaan, 80); ApotheekVileyn (Casinoplein, 72) en apoth. Vogels (opvolger Moreaux, Bakkerstraat). 
G. Billiet, "Badgasten naar Oostende in 1883"in: OstendianaVI (1993), pp.61-108, m.n. 64-65. 

" P. Vandewalle, "Oostende 104-1645" in: Ostendiana 111 (1978), p. 93. 
G. Billiet, "Badgasten naar Oostende in 1883"in: OstendianaVI (1993), passim. 

'' Stadsarchief Gent, Fonds Collegium Medicum 2000A2/2. 
J. Coopman, "Het godshuis "De Drie Koningen" in: Ostendiana 111 (1978), pp. 61-80, m.n. 71. 
J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)"in: Ostendiana IV (1982) p. 19. 
Joh. Chr. Hoffmann, Ostindische Voyage 1671-1676. Originalgetreuer Faksimilidruck mit einem Nachwort 

herausgegeben van G.E. Th. Bezzenberger (Kassei, Thiele & Schwarz, 1983) p. 126: Ladunge derer zehen 
Retour=Schiffe. 

J. Mertens, "Oostendse schepen naar Kanton (1719)" in: Ostendiana IV (1982) p. 33. 
10 Ibidem, p. 28. 

R. De Peuter, Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale 
hoofdstad(Brussel, VUB Press, 1999) p.126ss. 
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20 R.A.Ronse, Algemeen familiefonds, nr. 3, Handboekje van A.I. Verhaeghen, prb., tijdens de reis van het schip Concordia 
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gelegen aan de westzijde van de Grote kerksytraat en was ook bewoond door Thomas Ray, de latere directeur van de 
Oostendse Compagnie. Cfr.: M.L. Sebrechts, "Louis Bernaert ( 1685-17 41 ), "Commissionaris" van de Oostendse 
Compagbie, zijn bloed- een aanverwanten" in Ostendiana [Il (Oostende, 1972) p. 36. 

34 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/ Année 56 Nr 112 2007 



Dr. Raymond W.J.M. van der Ham 

Een simpliciakast is een meubel met een aantal schuifladen (bijna altijd met vakjes) waarin een 
verzameling simplicia is ondergebracht. Simplicia zijn de plantaardige, dierlijke en minerale materialen 
waarmee apothekers door de eeuwen heen volgens nauwkeurig in een farmacopee beschreven 
recepten hun medicijnen (composita) bereidden. De verzameling simplicia was een 
referentiecollectie, voor eigen gebruik en/of voor studie en examens van aspirant-assistenten en -
qpothekers. Van elk simplex was een kleine hoeveelheid of voorbeeld in de kast aanwezig en de 
collectie was in principe gebaseerd op de lijst met simplicia in de vigerende farmacopee. De 
verzameling vormde dus geen handelsvoorraad of huisapotheek. Vroeger bezat vermoedelijk elk 
(medisch-) farmaceutisch gilde in Nederland een eigen simpliciakast, en ook veel apothekers zullen er 
een gehad hebben. 

Eeuwenoud fenomeen 

De eerste vermelding van een onmiskenbare simpliciakast betreft die van het Collegium 
Pharmaceuticum in Den Haag1

• In de notulen van een vergadering uit 1660 vinden we het voorstel om 
"een kasken te laeten maeken om alle de emolumenten vant collegie in te bewaeren". In hetzelfde jaar 
werd daartoe een besluit genomen, in 1661 betaalde het gilde de rekening en in 1662 werden de 
simplicia geleverd. In 1730 werd de kast door Jacob de Riemer beschreven als "een tamelijk groote 
kas" waarin "ingesloten zijn de voornaamste simplicien die in de Pharmacie bekend zijn, en den 
geenen, die zijn proef als Apotheker wil doen in 't examineeren voorgesteld werden". Misschien was 
ook de "cas vol kleyne doeskens vol alderhande cruyden" uit de inboedel (1605) van de Rotterdamse 
apotheker/geneesheer Jacob Andriesz.3 een simpliciakast. 
Binnenin de kast van het Collegium Medico-Pharmaceuticum in Delft4 bevindt zich het anagram in 
LaVDeM receptaCVLi tam simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm (tot lof van de 
bewaarplaats van de enkelvoudige en samengestelde geneesmiddelen), waarin behalve de 
benaming van de kast ook de datering (1730) is te lezen. In 1741 wordt hij genoemd in een rekening5

: 

"Aen 't repareeren aen de simpliciakast". Op de aankondiging van de veiling van de apotheek van de 
Delftse "stadsdoctor" Anthony Hendrik Stork in 1740 wordt "Een Simplicie-Kas, met zyn Mineralia en 
Simplicia daar inne zynde" vermeld6

• Deze "simplicia kas met alle de ingrediënten" werd voor 40 
gulden gekocht door apotheker George Mesch. In 1757 erfde kleinzoon George Henricus van der 
Boon Mesch zijn huis en apotheek "wijders meede de simplicie kast met alle derselver simplicia". In de 
titel van zijn boek Ontslote kabinet der simplicia, ... verwijst Schroder7 in 1741 naar een (figuurlijke) 
simpliciakast. Een "Fraay Simplitie Cabinet" van de Amsterdamse koopman Diderick Smith8 werd 
geveild in 1761. De simpliciakast van Hendrik de Bosch8 heet in de veilingcatalogus uit 1772 een theca 
ornatissima medicamentorum simplicium, arte fabrili nitidissime compacta, ofwel een fraaie kast met 
simplicia. De lijst van de bezittingen van het Amsterdamse Collegium Medicum uit 1798 vermeldt 
onder meer9 de "Catalogussen der Simpliciën-kassen", en in een voorstel voor artsenijbereidkundig 
onderwijs uit 1799 wordt het gebruik van "simplicia-kassen" aanbevolen10

• Het woord simpliciakast 
heeft dus duidelijk 18d0 -eeuwse wortels. In de 19de eeuw komt de benaming simpliciakast (incl. 
spellingsvarianten) nog veel voor in advertenties van te koop aangeboden en gevraagde kasten in het 
Pharmaceutisch Weekblad11 van 1864 tot 1901 (na 1902 ontbreken de advertenties). Hieruit is op te 
maken dat er in de tweede helft van de 19de eeuw een levendige handel bestond in simpliciakasten en 
dat ze nog volop werden gebruikt. In de periode 18901894 werden sets van 250 en 365 simplicia uit de 
Nederlandse farmacopee door de Duitse apotheker C. Stephan (Dresden) aangeboden als 
"pharmacognostische verzameling" geleverd in een kist11

• Sinds het begin van de 20s10 eeuw is er bij 
actuele collecties bijna steeds sprake van een simpliciaverzameling en niet meer van een 
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simpliciakast, waarschijnlijk omdat het aantal 'verplichte' simplicia gestadig verminderde en niet meer 
in een kast ondergebracht hoefde te worden. Zo werd in î 925 melding gemaakt van een "practische 
simplicia-verzameling" met c. 170 simplicia geleverd door de Onderlingen Pharmaceutischen 
Groothandel in Utrecht, die leerlingen van de Haagschen Assistenten-Cursus werd aangeboden in 
glazen buisjes in een kartonnen doos met practische klepsluiting12

• Een laat simpliciakastje13 dateert 
vermoedelijk uit de periode î 9451950. In 1969 stelde de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel 
een "Simplicia verzameling gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant no. 125, d.d. 2-7-1969" 
beschikbaar, met 94 bijna uitsluitend plantaardige simplicia in plastic buisjes in enkele kartonnen 
dozen. Brocades-ACF Groothandel N.V. in Maarssen bood toen eenzelfde "Simplicia-verzameling 
voor Pharmaceutische Studenten" aan in plastic doosjes. Vanwege de opiumwet ontbreken in beide 
verzamelingen Cannabis indicae Herba en Opium. Tegenwoordig is de kennis van simplicia bij de 
opleidingen van weinig of geen betekenis meer. 

Bestaande simpliciakasten 

Bij pogingen om de herkomst van een oude simpliciakast te achterhalen, heb ik ook geprobeerd een 
overzicht te krijgen van de nog bestaande simpliciakasten in Nederland. In 2005 heb ik daarvan 
verslag uitgebracht op de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag van de Commissie voor de 
Geschiedenis van de Farmacie (KNMP) in Arnhem 14

• Bij de reprise hiervan tijdens de 
najaarsbijeenkomst in 2006 in Hasselt (België) van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux presenteerde ik een nieuw overzicht, waarvan ik hier een wat meer gedetailleerde en 
bovendien aangevulde versie geef. Bij mijn naspeuringen werd ik op weg geholpen door enkele 
eerdere samenvattingen: Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer15 vermeldden vier "thans in ons land 
bekende kasten", terwijl Wiechmann 16 er al negen wist te achterhalen. In min of meer chronologische 
volgorde worden hieronder 20 kasten en kastjes besproken. Enkele hiervan kwam ik op het spoor bij 
de Farmaceutisch Historische Dagen in Arnhem (2005) en Utrecht (2006) en ongetwijfeld wachten er 
nog meer op 'ontdekking'. Per kast komen aan de orde: de naam van de eerste traceerbare eigenaar 
en/of locatie, de huidige locatie, de datering, een korte beschrijving van de kast, de aan/afwezigheid 
van simplicia en een catalogus, de herkomst van de kast en verwijzingen naar eventuele eerdere 
literatuur en websites. 

1. Collegium Pharmaceuticum, Den Haag {fig. 1) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: 1660. 
Deze gildekast is de oudste, opmerkelijkste en meest besproken en afgebeelde Nederlandse 
simpliciakast. Hij heeft het uiterlijk van een manshoog, in leer gebonden boek, inclusief koperbeslag en 
klampsloten, met op de rug Thesaurus Sanitatis. Na openen van de deur (voorkaft, met op de 
binnenzijde een schilderij van een exotische tuin) zijn 16 kleine en 9 grote laden voor de simplicia 
zichtbaar, alsmede ruimten voor andere "emolumenten vant collegie". Wittop Koning 17 geeft een 
beschrijving van deze kast en zijn geschiedenis. Na de opheffing van de gilden belandde de kast in 
1806 in de vergaderzaal van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en 
Toevoorzicht en in 1856 ten huize van de secretaris van deze commissie. In 1891 schrijft Krul 18 dat hij 
"in vollen glans op het Gemeente-Muzeum" in Den Haag te zien is. Daarna is de kast een poosje 'zoek', 
om dan na meer dan 30 jaar weer op te duiken in de catalogus van museum De Lakenhal in Leiden 19

• 

Hierin wordt gemeld dat de kast afkomstig is uit het Nosocomium, waar hij werd gebruikt "als leidraad 
bij de examina in de pharmacie". Met de verhuizing van het Nosocomium werd de kast naar het 
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universiteitsziekenhuis overgebracht en vervolgens naar De Lakenhal. Uiteindelijk kwam hij terecht in 
het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, het tegenwoordige Museum 
Boerhaave. Overvoorde meldde in de catalogus dat in de laden verschillende kruiden aanwezig 
waren. Van der Wielen schetste de inhoud als "zeer weinig volledig". Wittop Koning trof de kast bijna 
leeg aan en de meeste nu aanwezige simplicia zijn door hemzelf ingebracht. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus20

, Bierman21, Hofman22
, Van der Wielen23 24

, Wiechmann 25
, Wittop Koning26

' 
28

'
29

' 

30
, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer31

• Zie ook internet32
• 

2. Collegium Medico-Pharmaceuticum, Delft (fig. 2a, b) 
Huidige locatie: Rijksmuseum, Amsterdam. 
Datering: 1730. 
Deze gildekast, deels vormgegeven als een miniatuurapotheek, is wel de meest prestigieuze van alle 
Nederlandse simpliciakasten. Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer geven een uitgebreide 
beschrijving met vele afbeeldingen (ook van enkele laden). De onderkast en het middendeel waren 
waarschijnlijk de bergplaatsen voor grote voorwerpen en boeken. De bovenkast bergt, behalve allerlei 
flesjes, kistjes, laatjes, tientallen miniatuur Delftse apothekerspotjes, een bronzen beeldje van 
Hygiaea (godin van de gezondheid), etc., een aantal laden met het grootste deel van de simplicia. Een 
banderol bovenin de kast draagt het opschrift pietas, scientia, temperantia, vigilantia & studium 
assiduum amant pharmacopoeum (vroomheid, wetenschap, geduld, waakzaamheid en 
voortdurende studie sieren de apotheker), en uit het anagram in LaVDeM receptaCVLi tam 
simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm (tot lof van de bewaarplaats van de enkelvoudige en 
samengestelde geneesmiddelen) kan men de datering (1730) afleiden. Bij de opheffing van het 
Delftse gilde in 1804 is de kast "met een behoorlijke catalogus daarbij" overgedragen aan de 
plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht en is waarschijnlijk tot de opheffing van deze 
commissie in 1865 in Delft gebleven. Daarna is de kast jarenlang in het bezit van de Londense 
verzamelaar Henry 0. Huskisson geweest. Symonds noemde Lydiard Wilson als eigenaar. Kort voor 
1960 werd de kast door het Rijksmuseum verworven. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bosman-Jelgersma33

' , Griffioen35
, Symonds36

, Wiechmann37
, Wittop Koning38

' 
39

, Wittop 
Koning & Lunsingh Scheurleer40

• 

3. Chirurgijnsgilde S. Cosmos et Damianus, Rotterdam (fig. 3) 
Huidige locatie: Historisch Museum, Rotterdam. 
Datering: 1730. 
Deze gildekast bestaat uit twee delen. In het bovenste deel was ruimte voor boeken, in het onderste 
bevinden zich tien laden, die nog voor een belangrijk deel met de originele simplicia zijn gevuld. Op de 
rijk versierde kap zijn twee vrouwenfiguren te zien: Hygiaea (godin van de gezondheid) en Flora (godin 
van de bloemen en de lente), omringd door allerlei apothekers- en chirurgijnsattributen, schelpen, 
bloemen, etc. In het midden stond tot in het begin van de 20st8 eeuw (in 1938 niet meer) een beeldje van 
Asc/epios (god van de geneeskunst). Tot de examenstof van de Rotterdamse aspirant-chirurgijns41 

behoorde ook "de Theorie en kennisse van de . . . medicinale stoffen / soo gecompaneerde als 
simplicia in de Chirurgie te passe komende". 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bosman-Jelgersma42

, Daalder & Kamp-Heering43
, Van Loon44

, Wiechmann45
, Wittop 

Koning45
'
47

, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer48
• 
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4. Apotheek D'Ailly, Amsterdam (fig. 4a) 
Huidige locatie: Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam. 
Datering: de kast draagt het jaartal 1765, maar is qua stijl duidelijk ouder. 
Deze kast bestaat uit twee delen, waarvan het bovenste deel 14 laden bevat, die nog gevuld zijn met 
de originele simplicia. Op een voetstuk midden op de kap staat op de foto in Wittop Koning49 een niet 
nader te identificeren mansfiguur. Deze kast werd in 1902 door de apotheker Anthony Johannes Rijk 
(18271917) geschonken aan het voormalige, toen pas opgerichte Geschiedkundig Medisch
Pharmaceutisch Museum in Amsterdam. Hij was afkomstig van de grootvader van zijn vrouw, de 
Amsterdamse apotheker Anthoni d'Ailly (17661825). Deze heeft de kast mogelijk overgenomen van 
zijn voorganger en leermeester Theodorus Petrus Schon(c)k (17361812), die in 1765(!) zijn apotheek 
vestigde aan de Keizersgracht in Amsterdam 5°. 
Catalogus: de oorspronkelijke catalogus, door waterschade nauwelijks meer te lezen, werd door 
Wittop Koning geheel uitgetypt. Hij vermeldt in 37 pagina's de namen van 713 simplicia voor een totaal 
van 7 49 vakjes. . 
Literatuur:Wiechmann51

, Wittop Koning52
•
53

, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer54
• 

Opmerking: een mahoniehouten kastje (fig. 4b) aanwezig in het Medisch Farmaceutisch Museum De 
Griffioen in Delft (herkomst onbekend) vertoont veel overeenkomst met het bovenstuk van de hier 
besproken kast. Blijkens de nog aanwezige inhoudsopgave bevatte het allerlei kinine-monsters, 
waarvan er enkele bewaard zijn gebleven. 

5. Hendrik de Bosch, stadsgeneesheer te Amsterdam (fig. 5) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: kast 18301840, simplicia 17441772. 
Deze kast staat op een onderstel met sierlijk gebogen kniepoten en bevat 14 laden met honderden 
simplicia. Wiechmann geeft een uitgebreide beschrijving van de kast en zijn inhoud. Alle laden met 
inhoud worden afgebeeld en alle simplicia en andere ingrediënten genoemd, in het Latijn en in het 
Nederlands, volgens de oorspronkelijke catalogi. Hierbij wordt een aantekening gemaakt als het 
desbetreffende simplex niet werd vermeld in de toen vigerende Pharmacopoea Amste/aedamensis 
Renovata (1726) en/of nu niet meer aanwezig is in de kast. Als zodanig is de publicatie van 
Wiechmann een schitterend naslagwerkje voor 18de -eeuwse simplicia. De oorspronkelijke kast 
behoorde toe aan Hendrik de Bosch (17201772). In hoeverre hij de simplicia gebruikte als 
referentiecollectie is onduidelijk; het beroep van arts was destijds in Amsterdam streng gescheiden 
van dat van apotheker. Na zijn overlijden werd de kast geveild, maar wie toen de koper was, is niet 
bekend. In de veilingcatalogus werd de kast aangeprezen als een theca ornatissima 
medicamentorum simplicium, arte fabrili nitidissime compacta. In de 19de eeuw zijn de laden met 
simplicia in een nieuwe behuizing ondergebracht. In 1963 dook deze nieuwe kast (met inhoud) op bij 
een Haarlemse antiquair en werd vervolgens aangekocht door Museum Boerhaave. 
Catalogus: zowel een Latijnse versie (17651772, van de hand van Hendrik de Bosch), als een 
Nederlandse (geschreven in of na 1772, waarschijnlijk door de koper van de kast). 
Literatuur: Anonymus55

, Wiechmann56
• Zie ook internet57

• 

6. Pharmaceutische Handelsvereniging, Amsterdam (fig. 6) 
Huidige locatie: Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, Delft. 
Datering: 18de_eeuws. 
Deze grote kast bestaat uit twee delen. In de bovenkast bevinden zich vier rijen van 15 laden (zonder 
vakjes). Op de rand van de kap staat te lezen: magnificum si quaeris opus mirandaque coeli; hic vide 
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quae ferveris quae glaciale tenet (Zoo Gij 't heerlijk en bewonderenswaardig werk des hemels 
wenscht te zien. Kijk hier dan, wat koude en warme streken der aarde U aan kunnen biên). Bovenin de 
onderkast zitten twee grote laden, met daaronder, achter twee deurtjes, plankruimte voor boeken e.d. 
De rijke inhoud ( c. 900 simplicia etc.) werd in 1912 geïnventariseerd en "gerestaureerd" door Jan van 
den Berg (18911960), destijds farmaciestudent in Amsterdam. Bovengenoemde vertaling van de 
tekst op de rand van de kap is van zijn hand. In 1997 is de kast opnieuw geïnventariseerd door Algera
van der Schaaf, waarbij ook werd geprobeerd om de herkomst te achterhalen. Dit onderzoek wees er 
op dat de kast oorspronkelijk (18cte eeuw) niet functioneerde als een referentie-, studie- en/of 
examencollectie van een gilde of apotheker, maar eerder werd gebruikt bij de bedrijfsvoering van een 
handelaar. In de 19cte eeuw zou de inhoud als studie- en vergelijkingsmateriaal gediend hebben en 
mogelijk ook een functie hebben gehad bij de nascholing van apothekers. De eerste met zekerheid 
aantoonbare eigenaar van de kast is de N.V. Pharmaceutische Handelsvereniging in Amsterdam 
(1912), na enkele eerdere fusies in 1890 ontstaan uit de Amsterdamse bedrijven A. d'Ailly & Zonen en 
Mastenbroek & Gallenkamp58

• Eén van de betrokken bedrijven was waarschijnlijk de oorspronkelijke 
eigenaar. Wittop Koning 58 sprak van de "oude simpliciakast van d'Ailly" die "rijk voorzien van curiosa" in 
1950 in een van de directievertrekkken van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken in 
Amsterdam stond. In 1957 behoorde de kast tot de inventaris van het hoofdkantoor in Meppel, en na 
de herstructurering in 1991 verhuisde hij naar het Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen59

• 

Catalogus: de originele catalogus is verloren gegaan; latere versies dateren van î 912 en 1997. 
Literatuur: Algera-van der Schaaf59

• 

7. 'Utrechtse kast' (fig. 7) 
Huidige locatie: Centraal Museum, Utrecht 
Datering: kast 17de_eeuws (onderstel haast zeker jonger), simplicia 18de_eeuws. 
De kast staat op een onderstel en bevat 21 laden, die gevuld zijn met simplicia en een verzameling 
insecten en andere dieren. Hij werd onderzocht door een speciaal samengestelde werkgroep, en 
beschreven en afgebeeld (inclusief een viertal laden) door Bergvelt & Kistemaker, dit ter gelegenheid 
van de tentoonstelling De Wereld binnen Handbereik: Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 
15851735, in het Amsterdams Historisch Museum in 1992. De simplicia en de collectie insecten etc. 
werden waarschijnlijk omstreeks 1850 samengevoegd. De herkomst van de kast is onbekend. 
Daarom wordt hij hier aangeduid als de 'Utrechtse kast'. Hij werd aan het Centraal Museum 
geschonken (in 1904 ?) door de wed. Wolterbeek geb. Soblet. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bergvelt & Kistemaker60

'
61

• 

8. 'Haarlemse kast' (fig. 8) 
Huidige locatie:Teylers Museum, Haarlem. 
Datering: kast laat 18de_eeuws, simplicia vroeg 19d0-eeuws. 
Deze kast bevat 27 lage laden met vakjes (1 lade ontbreekt) en zes hoge laden zonder indeling. De 
inhoud bestaat uit simplicia en een aanzienlijke hoeveelheid mineralen. De herkomst van de kast is 
onbekend. Daarom wordt hij, refererend aan de huidige locatie, aangeduid als de 'Haarlemse kast'. 
Teylers Museum verkreeg de kast in 1996 als legaat. 
Catalogus: een tiental losse geschriften. 

9. Apotheek Flok, Den Haag (fig. 9a, b) 
Huidige locatie: Leiden (R.W.J.M. van der Ham). 
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Datering: kast laat 18de_eeuws (Louis XVI), simplicia 18de_ tot 19cte_eeuws. 
Deze eiken kast heeft de vorm van een secretaire. Achter het schrijfblad, onder de bovenste lade, 
bevinden zich zes brede laden, twee open vakken en vier smalle laden. Achter beide deurtjes 
bevinden zich nog tien brede laden. De lade boven het schrijfblad is niet ingedeeld en gevuld met 
allerlei ongeregeld spul (lege spanen doosjes, houtmonsters etc.). De smalle laden, ook niet 
ingedeeld, zijn leeg. De i 6 brede laden zijn ingedeeld in vakjes van divers formaat, in totaal 1170, 
waarvan er 945 nog gevuld zijn met simplicia. Deze bevinden zich in op maat gevouwen papieren 
bakjes. De bovenste zes laden bevatten voornamelijk plantaardige simplicia, de laden 7 tot 10 vooral 
mineralen, lade 11 vooral dierlijke simplicia, terwijl in de laden 12 tot 16 weer plantaardige simplicia te 
vinden zijn. De simplicia maken niet de indruk een samenhangende verzameling uit één bepaalde 
periode te vormen. De handschriften zijn oud tot vrij modern en de aangetroffen jaartallen variëren 
van 1664 tot 1910. De kast werd uitgebreid beschreven en afgebeeld (inclusief enkele laden) door Van 
der Ham. Waarschijnlijk was de kast ooit eigendom van Cornelis Flok (17611830), apotheker aan het 
Buitenhof in Den Haag._ Via Maurits Greshoff (18621909), Hagenaar, militair apotheker en later 
directeur van het Koloniaal Museum in Haarlem, is de kast in het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(KIT) in Amsterdam en uiteindelijk in het Nationaal Herbarium in Leiden terecht gekomen, waar hij 
werd onderzocht en gerestaureerd. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Van der Ham52

• 

1 O. Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Rotterdam (fig. 1 0) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1800. 
Dit kastje bevat zeven laden en heeft als opzetstuk een vitrine. De laden bergen vooral obsoleta: in 
onbruik geraakte simplicia (destijds al), bijna alle van dierlijke oorsprong. Catalogus: aanwezig 
(typescript). 
Literatuur: Van der Spek53

• 

11. Apotheek Van Spanje, Utrecht (fig.11) 
Huidige locatie: Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth. 
Datering: c. 1800. 
Dit kastje bevat 12 laden, die alle gevuld zijn met simplicia. Het is afkomstig uit apotheek Van Spanje, 
vanaf 1840 gevestigd in Utrecht, en via de verzameling van apotheker E.L. Ahlrichs en veilinghuis 
Glerum Auctioneers in Amsterdam in het bezit gekomen van Apothekersmuseum Kisters. 
Catalogus: aanwezig. 
Literatuur: Glerum Auctioneers64

• 

12. 'Pharmacopoea Batava' (fig.12) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1805. 
Deze bruingeverfde kast bestaat uit een onderste deel met 13 laden, met het opschrift Pharmacopoea 
Batava 1805, en een bovenste deel met plaats voor boeken en het opschrift Bibliotheca 
Pharmaceutica Botanica. Er zijn geen simplicia meer aanwezig. De kast is afkomstig uit het 
voormalige Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum in Amsterdam. De verdere herkomst 
is onbekend55

• 

Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus56

, Wiechmann 67
• 
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13. Apotheek Van Giffen, Purmerend (fig. 13) 
Huidige locatie: Sassenheim (H.J. Boersma). 
Datering: î 9ct•-eeuws. 
Dit kastje bergt onder de bovenste lade nog tien ondiepe laden en één diepere lade. Het is afkomstig 
uit de collectie van Wittop Koning en is grotendeels nog gevuld met simplicia. 
Catalogus: afwezig. 

14. Apotheek (drogisterij?) Van derVegte, Zaltbommel (fig. 14) 
Huidige locatie: Castricum (B. Glaubitz). 
Datering: 19de_eeuws (Biedermeier). 
Dit kastje bevat tien laden die voor het grootste deel nog gevuld zijn met simplicia. De onderste lade is 
niet ingedeeld. Het kastje werd ongeveer 20 jaar geleden overgenomen van apotheker Jan de Jong in 
Zaltbommel. De handgeschreven catalogus is gesigneerd met "MtvanderVegte". Dit betreft 
waarschijnlijk Mathias van der Vegte (geb. 1842), die in 1864 in Arnhem examen (drogist) deed en 
vanaf 1865 was gevestigd in Zaltbommel68

• Als hij niet de eerste eigenaar van het kastje is geweest, 
dan komt (zijn vader?) J. van der Vegte (geb. 1805), apotheker te Zaltbommel, in aanmerking. 
Catalogus: aanwezig. 

15. Rijksuniversiteit, Utrecht (fig. 15) 
Huidige locatie: Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth. 
Datering: c. 1865. 
Dit kastje bevat 12 laden, die nog geheel met simplicia zijn gevuld. Het werd gebruikt bij de opleiding 
van farmaciestudenten aan de universiteit in Utrecht. 
Catalogus: afwezig. 

16. Drogisterij Reyst & Krak, leiden (fig. 16) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1880. 
Dit kastje bevat 12 laden, die vrijwel geheel met simplicia zijn gevuld. In Potten kijken & pillen draaien59 

worden een aantal van deze simplicia beschreven. Museum Boerhaave verkreeg dit kastje in 1974 
door aankoop van drogisterij J.G. Gompelman, Steenstraat 41 in Leiden. Waarschijnlijk is het kastje 
afkomstig van drogisterij Reyst & Krak, die eerder op dit adres was gevestigd10

• Mogelijk is er nog een 
verband met apotheek Reyst en Zoon, die in 1882 op het adres Steenstraat 35 opende (en daar nog 
steeds aanwezig is). 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus11

• 

17. Apotheek Sneltjes, Haarlem (fig. 17) 
Huidige locatie: onbekend. 
Datering: 19d•-eeuws? 
Dit kastje bevat 15 laden, waarvan er in 1994 nog één was gevuld met houtmonsters (simplicia?). In 
de andere laden had Wittop Koning toen zijn penningverzameling ondergebracht; volgens zijn 
zeggen was het kastje afkomstig uit apotheek Sneltjes aan de Jansweg in Haarlem en al sinds 1932 in 
zijn bezit. Na het overlijden van Wittop Koning in 2001 is het kastje uit het zicht verdwenen. 
Catalogus: afwezig. 
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18. Apotheek Kuyper, Maarssen (fig. 18) 
Huidige locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem. 
Datering: 19d0-eeuws? 
Deze eikenhouten kast bestaat uit een onderstel met een lade, waarop een tweedeurskast staat met 
twee vakken met elk 14 laden. In sommige laden zijn nog simplicia aanwezig72

• De kast zou afkomstig 
zijn uit een apotheek in Maarssen73

, volgens een mededeling tijdens de Farmaceutisch Historische 
Dag 2005 uit de apotheek van J. Kuyper aldaar. Later behoorde de kast tot de collectie van H. Baljet sr. 
in Arnhem. In 1961 is hij in bruikleen gegeven aan het Nederlands Openluchtmuseum, waar hij nu in 
een glazen omhulling in het tuinhuisje bij de kruidentuin staat74

• 

Catalogus: afwezig. 

19. G.E. Lekskes, apothekersassistente te Leiderdorp (fig. 19) 
Huidige locatie: Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, Delft. 
Datering:c.19451950. _ 
Dit late, roodbruin geverfde simpliciakastje behoorde toe aan mw. G.E. Lekskes, die in 2006 op hoge 
leeftijd overleed. Het werd door haar vader gemaakt om een verzameling simplicia in glazen buisjes te 
bergen, vermoedelijk voor haar studie, omstreeks 19451950. Ook bevat het zakjes met simplicia 
afkomstig van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken, v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia, 
in Meppel etc. In 2002 schonk mw. Lekskes het kastje aan het Medisch Farmaceutisch Museum De 
Griffioen. 
Catalogus: aanwezig. 
Literatuur: Anonymus 75

• 

Bij het afsluiten van dit overzicht ontdekte ik nog een simpliciakastje (fig. 20) op de website van het 
Venduehuis in Den Haag (kavel 5036}76

• Het betreft een eikenhouten kastje (Hollands, c. 1900) met 12 
laden met als inhoud alleen wat halfedelsteentjes en muntjes. Het werd in december 2006 onder veel 
belangstelling aan een handelaar verkocht (hamerprijs 1.000) 77

• Over de herkomst en huidige locatie 
is mij niets bekend. 

Verdwenen kasten 

De bovengenoemde nog bestaande kasten vormen waarschijnlijk maar een klein deel van wat er ooit 
geweest is. In de literatuur zijn allerlei verwijzingen te vinden naar kasten die nu vermoedelijk niet meer 
bestaan. Voor het archief van het Collegium Medicum Amstelaedamense noemde Haver Droeze78 

onder meer de Catalogus Medicamentorum Simplicium. A9. 1709 en Catalogus Simplicium Col/egii 
Medici Amstelaedamensis. AQ. 1758 (zie ook Koen 79

). Ook gaf hij de inhoud van de inventaris van de 
bezittingen van het gilde in 1798. Hierin worden behalve de "Catalogussen der Simpliciën-kassen" ook 
vermeld de "Nieuwe Simpliciakast, met Catalogus" en "De oude Simpliciakast". Eerder werden al 
genoemd de kast van de Delftse stadsdokter Anthony Hendrik Stork80

, geveild in 1740, die van de 
Amsterdamse koopman Diderick Smith, geveild in 1761, en de oorspronkelijke kast van Hendrik de 
Bosch81

, geveild in 1772. Bierman82 vermeldt de kasten van het Collegium Pharmaceuticum in Leiden 
(1807) en de klinische scholen in Alkmaar (1828) en Hoorn (18251865). In het Zeeuws Archief in 
Middelburg wordt nog de catalogus bewaard van de simpliciakast van de klinische school aldaar 
(18241866), met aantekeningen van A.C. Daman (c. 1864)83

• Voor de klinische scholen in Amsterdam 
en Haarlem (18241867) noemt Bierman84 simpliciaverzamelingen, welke mogelijk ook in een kast 
waren ondergebracht. Ook de klinische school (of een van de opvolgers) in Maastricht bezat een 
simpliciaverzameling, welke in 1953 nog aanwezig was in de gemeentelijke H.B.S. Het Atheneum in 
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Franeker kreeg in 1828 de door de Groninger apotheker Boudewijn Tieboel (17321814) aangevulde 
simpliciaverzameling van de bekende Amsterdamse apotheker/verzamelaar Albertus Seba 
(16651735). Een uitgebreide verzameling simplicia uit het plantenrijk (1853) ten behoeve van het 
onderwijs werd bijeengebracht door leden van de Leidse apothekersvereniging Concordia84

• Het 
Pharmaceutisch Weekblad85 leverde vele advertenties op uit de periode 18641901 van te koop 
aangeboden en gevraagde kasten uit Amsterdam, Arnhem, Barneveld, Culemborg, Den Haag, Den 
Bosch, Deventer, Dordrecht, Goes, Gouda, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Krommenie, 
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Medemblik, Middelburg, Purmerend, Roosendaal, Rotterdam, 
Steenbergen en Utrecht. Daarbij komen nog enkele tientallen advertenties die via het bureau van de 
uitgever (O.B. Centen) van het Pharmaceutisch Weekblad in Amsterdam liepen en daarom niet te 
lokaliseren zijn. Helaas ontbreken na 1901 de advertenties. 

Nederlands fenomeen? 

Simpliciakasten (bestaande en verdwenen) blijken in Nederland vooral uit het westelijke deel van het 
land bekend te zijn, in het bijzonder uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ik krijg de indruk dat een 
simpliciakast een typisch Nederlands verschijnsel was. In Nederland wordt de benaming simpliciakast 
al sinds de 18de eeuw gebruikt, maar tot nu toe ben ik zoiets (bv. Simpliciaschrank of simplicia cabinet) 
nergens in een buitenlandse context tegengekomen. De Belgische apothekers aanwezig op de 
najaarsbijeenkomst van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, in 2006 in 
Hasselt, konden me geen enkele Belgische simpliciakast noemen. Bij zijn beschouwing van de kast 
van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum merkte Symonds86 op dat "lt would be fascinating 
to compare it with another apothecary's cabinet, preferably one made in England". Hieruit is af te leiden 
dat hij uit Engeland niet een dergelijke kast kende. Tegenwoordig zijn er op allerlei websites 
aanbiedingen te vinden van antieke Apothecary Cabinets, Pharmacy Cabinets, Medincine Chests 
etc., maar als er een afbeelding wordt gegeven, blijkt steeds dat het om een voorraadkast gaat en niet 
om een kast voor een kleinschalige collectie simplicia voor studie etc. Ik ken eigenlijk maar één 
mogelijk simpliciakastje uit het buitenland: het pyramidevormige kastje afgebeeld in de lllustrierter 
Apotheker-Kalender 1965 op de Juli/August-pagina (fig. 21 )87. Onder het kopje Niederländischer 
Simplicia-Kasten geeft Wittop Koning daarbij een korte uitleg van het verschijnsel simpliciakast: In den 
Niederlanden besaBen die nach der Reformation entstandenen Collegia Medica vollständig 
eingerichtete Miniaturapotheken, die alle gebräuchlichen Drogen und Chemikalien enthielten und zur 
Examinierung der Apothekerlehrlinge durch das Collegium benutzt wurden. Zu dieser Gruppe 
pharmazeutischen Mobiliars, deren prächtigster Vertreter der Arzneischrank des Delfter Collegium 
Medico-Pharmaceuticum ist, gehört auch der vorliegende, pyramidenförmig gearbeitete 
Drogenschrank aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Schrank enthält sieben mit 
Beschlägen versehene Schubladen. Het kastje (49 x 44 x 46 cm) bevond zich destijds in de 
verzameling van Dr. J. Ausbüttel in Witten-Annen (bij Dortmund). Of het oorspronkelijk Duits is en of de 
inhoud functioneerde als een simpliciaverzameling is mij niet bekend. Informatie over de organisatie 
van de opleidingen voor apothekers en hun personeel in het buitenland zou uitsluitsel kunnen geven of 
er simpliciakasten werden gebruikt bij studie en examens. Een aanwijzing dat dit inderdaad gebeurde, 
is het feit dat de al eerder genoemde Duitse apotheker C. Stephan behalve een "pharmacognostische 
verzameling" met simplicia uit de Pharmacopoea Neerlandica, ook sets aanbood met simplicia uit de 
Pharmacopoea Germanica, Pharmacopoea Austriaca, Pharmacopoea Helvetica, Pharmacopoea 
Oanica, Pharmacopoea Suecica en Pharmacopoea Hispanica 88

• Mogelijk was de "Schiebkiste mit 
Einsätzen", waarin net als in Nederland de simpliciaverzamelingen werd geleverd, ook in het 
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buitenland de opvolger van de simpliciakast met schuifladen. Maar, de beste aanwijzing is natuurlijk 
een goed gedocumenteerde simpliciakast ... 

Met dank aan: Jard Baljet (Arnhem), Annette Bierman (Rotterdam), Henk Boersma (Sassenheim), 
Constance Eikelenboom (Oegstgeest), Guy Gilias (Haasrode, België), Bart en Elga Glaubitz 
(Castricum), Bob Griffioen (Delft), Philomeen van 't Hooft en Sophie Olie (Venduehuis, Den Haag), 
Ben Kieft (NHN, Leiden), Huub() en Marianne Kisters (Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth; Bos, 
200689

), Jacob Leloux (Leiden), Willem ten Veen (Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem), Jan-Frits 
Veldkamp (NHN, Leiden) en Museum Boerhaave (Leiden). 

Voetnoten bij tekst Dr. Raymond W.J.M. van der Ham 
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figuuronderschriften 

Fig. 1. Collegium Pharmaceuticum, 
Den Haag (Bierman21

). 

Fig. 2a. Collegium Medico-Pharmaceuticum, 
Delft (Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer40

). 

Fig. 2b. Collegium Medico-Pharmaceuticum, 
Delft (Wittop Koning39

). 

Fig. 3. Chirurgijnsgilde S. Cosmos et Damianus, 
Rotterdam (Daalder & Kamp-Heering43

). 
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Fig. 4a. Apotheek D'Ailly, Amsterdam 
(Wittop Koning53

). 

Fig. 4b. Kinine-kastje, Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, 
Delft. 

Fig. 5. Hendrik de Bosch, stadsgeneesheer te Amsterdam 
(Wiechmann56

). 

Fig. 6. Pharmaceutische Handelsvereniging, Amsterdam 
(Algera-van der Schaaf59

). 

Fig. 7. 'Utrechtse kast' 
(Bergvelt & Kistemaker61

). 

Fig. 9a. Apotheek Flok, 
Den Haag. 

Fig. 8. 'Haarlemse kast' 
(Jacob Leloux). 

Fig. 9b. Apotheek Flok, 
Den Haag. 

Fig. 10. Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 
Rotterdam (Van der Spek63

). 

Fig. 11. Apotheek Van Spanje, 
Utrecht (Apothekersmuseum Kisters). 

Fig. 12. 'Pharmacopoea Batava'. 
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Fig. 13. Apotheek Van Giffen, 
Purmerend. 

Fig. 14. Apotheek (drogisterij?) Van der Vegte, 
Zaltbommel. 

Fig. 15. Rijksuniversiteit, 
Utrecht (Apothekersmuseum Kisters). 

Fig. 17. Apotheek Sneltjes, 
Haarlem. 

Fig. 16. Drogisterij Reyst & Krak, 
Leiden. 

Fig. 18. Apotheek Kuyper, 

Fig. 19. G.E. Lekskes, 
Leiderdorp. 

Maarssen (Nederlands Openluchtmuseum). 

Fig. 20. Venduehuis in Den Haag7 

Fig. 21. Duitse(?) Drogenschrank87 
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A.M.G. Rutten. De Rx Code. Van hiërogliefrecepten tot potjeslatijn. 
p.135, 22 illustraties, 1 glossarium, Erasmus Publishing, Glashaven 14-A, NL-3011 XH Rotterdam, 
Nederland. 2006. 
ISBN-1 0: 90-5235-186-4 
ISBN-13: 978-90-5235-186-4 

In het breed waaiervormig palet van de farmaciegeschiedenis waarin de auteur sinds decennia 
ruimschoots zijn sporen heeft verdiend met regelmatig verschenen gedegen artikelen in het Bulletin 
van de Benelux-kring voor de Geschiedenis van de Farmacie, naast een vijftal boeken over diverse 
onderwerpen die in recente tijd in versneld tempo het licht zagen, verrast farmaciehistoricus dr. A.M.G 
Rutten alweer met een thema vanuit een onverwachte gezichtshoek, de RX = Recipe code. 

Sinds millennia was de aanhef van elk doktersrecept dit cryptisch symbool dat ter invocatie van het 
bovennatuurlijke, als mythisch, magisch pictogram, overeind is gebleven tot aan de deemstering van 
het Ancien Régime, zonder evenwel gekraakt te worden. 
Als omwikkeld door een rode draad slingert het Rx symbool, panoramisch en chronologisch, 
doorheen de opeenvolgende indrukwekkende beschavingen, de Egyptische, de Griekse, de 
Romeinse om langs de Arabische cultuur doorgegeven te worden aan de Middeleeuwen en de 
Renaissance, steeds onder de hoede van het bezwerende oog van Horus, Rx. 

In onderhavig boek wordt met uitgebreide kennis vergezeld van kritische zin de lezer pasklare eruditie 
bijgebracht die vroeger opgedane kennis onverwijld laat ophelderen en doet aanzwellen. Nieuwe 
inzichten worden verschaft. Een enkel voorbeeld hier ter toelichting: wie nog het voordeel van de twijfel 
gunt aan de geneeswijze volgens het systeem van dokter Hahnemann (1755-1845) zal onvoorziens 
zijn denkwijze kunnen complementeren. De pittoreske paragraaf (p.80) met de mondaine scène van 
het dokterskabinet, laat een satirische indruk na, van aard om langs de kant van het onderdrukte 
vermoeden de beoordeling van homeopathie te laten overhellen tot kantelen. 
Belangrijke feiten, wetenswaardigheden, pittige anekdotische bijzonderheden maken het boek tot een 
behaaglijke farmacohistorische bloemlezing. Evenzeer dragen daartoe bij de aangename lay-out, de 
keuze van originele illustraties, de verzorgde taal en stijl en de geraffineerde woordkeuze. 

De Rx code, met breed spectrum inhoud, die zich niet beperkt tot een 
enge belangstellingsgroep, maar encyclopedisch aanspreekt, eindigt 
met de pertinente vraag: werkten de geneesmiddelen in het verleden 
anders dan ze nu doen, of waren de mensen anders? 
Lezers uit verscheidene disciplines mogen erover nadenken, 
filosoferen om er wellicht een multiple choice antwoord op te geven. 

Apr. Leonard De Causmaecker. 

Nota: 

Als commentaar is een passage van een brief van prof. Harold J. Cook 
(The Wellcome Trust Centre for the History of Medecine, London) aan 
de auteur, het vermelden waard: "/ was quite pleased and humbled to 
receive a copy of your new book recently. I had a chance to read it this 
weekend, and want to thank you tor producing such an excellent and 
helpfu/ study. l wish I had it in my hand years ago!" 
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- C 

g ISHPCongresSevilla2007. 

Het Congres van de International Society tor the History of Pharmacy (ISHP) gaat door in 
Sevilla (Spanje) van donderdag 20 september tot zaterdagmiddag 22 september 2007. 
Het programma is beschikbaar op www.38ichp.org, evenals informatie met prijzen en 
hotelaccommodatie. 

La Société Internationale d'Histoire de la Pharmacie (ISHP)se tiendra cette année à 
Seville (Espagne) du 20 au 22 septembre 2007. 
Vous pouvez déjà lire Ie programma et les prix au www.38ichp.org. 

NAJAARSCONGRES 2007 - CONGRES D'AUTOMNE 2007; 

Het najaarscongres van de KRING gaat door te Leuven op 6 en 7 oktober 2007, in Novotel 
Centrum (vlak bij het station van Leuven). 

Le Congres d'automne du CERCLE aura lieu à Leuven (Louvain) les 6 et 7 octobre 
2007 au Novotel Centre (près de la gare de Louvain) 

Op 14 maart 07 overleed schielijk ons erelid sinds 1970, 
de heer Pierre Julien in Parijs. 

Een In Memoriam zal in ons volgende Bulletin verschijnen. 

Le 14 mars 07 est décédé à Paris, notre membre d'honneur depuis 1970, 
monsieur Pierre Julien. 

Un In Memoriam sera publié dans notre prochain Bulletin. 
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