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VERSLAG CVNGRES DEVENTER 
VP 21 EN 22 APRIL 2007 

Apr. G. Vercruysse 

Zon en jeugd waren aanwezig op ons congres in Deventer, een stad zeer gunstig gelegen aan de 
Y ssel. De zon scheen in overvloed in april en meerdere jonge vorsers waren aanwezig. 
De voorzitster opende stipt op tijd de bijeenkomst. 
Dr. C.M. Hogenstijn (Stadsarchief enAthenaeumbibliotheek) heette ons "Welkom in Deventer". 
Dr.C.M.Kemperman (Amsterdam) gaf uitleg over een 1 te eeuw medisch manuscript "De Thesaurus 
van Gramsbergen. Dokters, paardenmest en het bloed van Christus". 
Mevrouw L.Geerts (Leiden) schetste: " De geschiedenis van het gebruik van Digitalis als genees
middel" 
Tenslotte rondde mevrouw Dr.A.I. Bierman (Rotterdam), voorzitster, de uiterst interessante namiddag 
af met een zeer levendige "Deventer en de farmacie/farmacie in Deventer." 
Na een feestelijk aperitief genoten wij van een verzorgde maaltijd waar de lokale gastronomie in vorm 
van Deventer Koek en mosterd soep niet ontbrak. 
Na een voldoende nachtrust, zorgde Mevrouw K.van Gelder-Vermeulen (Laren) op zondagmorgen om 
10 uur voor een zeer geslaagde voorstelling van medische en farmaceutische prenten. Een onderwerp 
dat nog uitgebreid kan worden! 
Professor Dr. H. Beukers (Leidersdorp ), sloot op magistrale wijze de lezingen af met" Linnaeus in 
Leiden", een boeiende en diepgaande studie. 
De zonovergotene namiddag was bestemd voor een (te) kort bezoek aan Deventer. Al vroeg een stad van 
betekenis, trad Deventer toe tot het Hanzeverbond. Zeer fraaie gebouwen herinneren aan haar bloei 
zoals de Waag op de Markt (Brink) en 9e Bergkerk op een berg van 9 meter! 
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CVlvlPTE -'RENVU VE LA 'REUNIVN 
A VEVENTE'R LES 21 ET 22 AV'RIL 2007 

Phcien G. Vercruysse 

Le congrès de Deventer était placé sous le signe du soleil et de la jeunesse. Le soleil coulait à flot et 
de jeunes chercheurs agrémentaient la réunion. 
La présidente ouvrit la séance à l'heure exacte. 
Le Dr. C. M. Hogenstein des Archives de la ville et de la bibliothèque de l'Athénée nous souhaita 
« Bienvenue à Deventer». 
Le Dr.C.M.Kemperman (Amsterdam) explicita un manuscrit du 1 ime siècle «Le Trésor de 
Gramsbergen. Médecins, crottin de cheval et Sang du Christ ». 
Madame L.Geerts (Leiden) décrivit « L'historique de la Digitale en tant que remède » 
Pour clotûrer Ie dr. A.I. Bierman, présidente, entreprit une description vivante de « Deventer et la 
Pharmacie ». 
Après un apéritif généreux nous pûmes apprécier un dîner ou la gastronomie locale fut à l'honneur 
sous forme de soupe à la moutarde et de pain d'épices de Deventer. 
Après un repos bien mérité, dimanche à lOH., Madame K.van Gelder-Vermeulen présentait 
agréablement une série d'images pharmaceutiques et médicales. Vaste sujet ! 
Le professeur dr.H.Beukers clóturait de façon magistrale la série de communications par un « Linné 
à Leyde » très fouillé et érudit. 
L'après-midi fut consacrée à la ( trop) courte visite de la ville. Cette cité hanséatique garde les traces d'un 
passé prestigieux comme le «Waag» sur la grand'place (Brink) aux belles façades et l'église du« Berg 
», montagne de 9m.de haut! 
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100JAAR APOTHEEK lvtATTELAER 
TE KORTRIJK (1907 - 2007) 
Toespraak van apr. Jan Denecker 
tijdens de Academische zitting in het stadhuis van Kortrijk op 31 maart 2007. 

Bernard, 

13/12/1983 ... Je kwam me ophalen in Pittem en samen 
zijn we naar Brussel, naar de APB (Algemene 
Pharmaceutische Bond) getrokken. 
Jij als ontslagnemend bondsraadslid voor de laatste 
vergadering van een lange rij (van 1964-tot 1983) en ik 
nieuw gekozen bondsraadslid voor de eerste 
vergadering van een lange rij(van 1984 tot 2003). 
Samen dus goed voor circa 20 jaar dienst in opdracht 
van het A.V.K Apothekersvereniging van Kortrijk) 
Een hele termijn ... nooit gedacht. 

Geachte familie Mattelaer , dames en heren vrienden 
van de familie. 

Wat mij bijzonder is bijgebleven van deze eerste 
ontmoeting met Bernard, was zijn aanstekelijk 
enthousiasme, zijn engagement, zijn gedrevenheid, 
zijn inzet voor het beroep van apotheker ... ik was 
behoorlijk onder de indruk. 

Blijkbaar ben je in de familie niet alleen met deze eigenschappen, je zult het wel samen met 
je broer Jaak meegekregen hebben van vader Pierre en blijkbaar heb je het ook 
doorgegeven aan uw kinderen Bruno en Mia en nu ook aan de vierde generatie, Tim en 
Bram . Behoren deze eigenschappen nu tot het domein van de erfelijkheid of wordt in de 
familie duchtig gewerkt met de paplepel ? Of beiden ? 

In mijn voorbereiding van dit kwartiertje spreektijd vroeg ik mij af in welke gebieden van het 
apothekersberoep de familie Mattelaer actief is geweest en nu nog actief is. 
Het palmares is enorm . 
Ik som op: 

• -Geschiedschrijving 
• -Beroepsvereniging AVK en zijn tarificatiedienst 
• -A.P.B. 
• -D.G.O. (Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek) 
• -Wetenschappelijke dienst 
• -Orde van apothekers 
• - (SODIAP)? 
• -Groothandel-coöperatieve 
• -Voorzorgskas voor Apothekers 

Ik hoop dat ik niets vergeten ben. 
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Graag zou ik nu een summiere historische schets willen geven van al deze punten en de 
familie Mattelaer hierin plaatsen, uiteraard met bijzondere aandacht voor die punten waarin 
ze een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. 

1. GESCHIEDSCHRIJVING 

Geschiedschrijving is geen rechtstreekse 
dienstlevering, wel een onrechtstreekse dienst, maar 
het is wel belangrijk dat die er is . De socioloog Luc 
Huyse (Prof. Emeritus K.U.L.) heeft woensdag ll. een 
belangrijke prijs gewonnen voor een boek met als 
markante titel : 'Alles gaat voorbij, behalve het 
verleden'. Een briljante one-liner, een goede 
doordenker. .. 
De grote bezielers van 'De Kring van de 
Geschiedenis van de Farmacie in de Benelux' waren 
van bij de aanvang Ap. Vandewiele en Bernard 
Mattelaer. 
Bernard is er jarenlang secretaris en voorzitter van 
geweest. 
Bernard is een groot verzamelaar van alles wat met 
de 'apotheek' te maken heeft en 'het verzamelen' 
gaat meestal ook samen met een bijzondere 
interesse voor de geschiedenis en de 
geschiedschrijving ervan. 
Buiten publicaties, kon Bernard ons eindeloos 
onderhouden over zijn hobby , van de Griekse 

De tweede generatie: 
APOTHEKER BERNARD MATTELAER 

Bernard en Renée, 1985 

geneeskunde over 'Cosmos en Damianus' , de overdracht van kennis via Arabische en 
joodse artsen, kruidenboeken, de Europese renaissance - geneeskunde (brengt 
geneeskunde op basis van onderzoek) om te eindigen bij de hedendaagse geneeskunde, 
gesteund op onderzoek en bewijs ..... . 
Dank u Bernard. 

2. BEROEPSVERENINGING (K.)A.V.K. 

1895 : ' Alliance Pharmaceutique de Courtrai', traditioneel Franstalig in aanzet, wordt het 
onder druk van de vervlaamsingsgolf na de eerste wereldoorlog definitief A.V.K. (1940 ?) 
Voor de tweede wereldoorlog was het eerder een confraternele bedoening, n.l. tussen pot 
en pint afspraken maken over prijzen en openingsuren .. 
Na de grote oorlog werden alle beroepsverenigingen veel actiever, veel meer 
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gestructureerd, bruisend van organisatie ... 
Kortom : een dienstverlening voor de apotheker, dichtbij de apotheker en een spreekbuis 
naar het hoger echelon : de A.P. B. 
Haar economisch belang neemt nog toe na het invoeren van de derde betalingsregel : de 
apotheker int zijn tegoeden bij de ziekenbonden via de tarificatiediensten. 
Nu kunnen we zeggen dat nagenoeg alle beroepsverenigingen zeer professioneel gerund 
worden: informatica neemt een belangrijke rol in, boekhouding, juridisch en sociaal advies, 
interim-bureau, wetenschappelijke nascholing, ondersteuning van apothekers in 
opleiding, enz ... 

1913 : Pierre Mattelaer komt voor op de Lijst. Ik heb niet kunnen achterhalen of hij actief 
geweest is in de beroepsvereniging? 

1944: Jaak komt in het bestuur en na zijn vroegtijdig overlijden in 1961 neemt Bernard in 
1963 de draad weer op. In 1964 wordt hij de vertegenwoordiger van A.V.K. in de A.P.B. en 
neemt hij gedurende 20 jaar deel aan alle bestuurvergaderingen en algemene 
vergaderingen van A.V.K. 

1984 : Bernard is ook korte tijd ondervoorzitter geweest om een hiaat op te vullen : geen 
kandidaat voor het bestuur van stad Kortrijk. 

De familie 'Mattelaer' heeft dus een zeer, zeer actieve rol gespeeld in het plaatselijk 
beroepsleven en de nodige bijdrage geleverd tot het moderniseren van de 
beroepsvereniging. 

Dank u 'Familie Mattelaer'. 

1. A.P.B. 

Ook de Algemene Pharmaceutische Bond, de vereniging van de beroepsverenigingen, 
werd na wereldoorlog Il gestructureerd. 
Zij vertegenwoordigd 85 % van de openbare officina-apotheken, is federaal (Nl. en Fr) en 
democratisch van samenstelling en heeft als doelstelling zowel de materiële als 
immateriële belangen van haar leden te verdedigen. 
In functie van haar aangesloten leden heeft elke beroepsvereniging stemrecht in de 
beslissingen van de vergaderingen van de bond , alias de 'bondsraad'. 
A.V.K. met haar 250 leden kan één afgevaardigde aanduiden, Brugge ook één en dit op een 
totaal van 24. De 24 leden kiezen onder elkaar een bestuur. 
De A.P.B. kan verder onderverdeeld worden in een 

- Dienstverlenende afdeling : D.G.O., wetenschappelijke diensten, juridische
sociale en economische diensten, ontwikkeling van databanken en statistische 
gegevens, ... 
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- Politieke afdeling, n.l. het dagelijks bestuur, dat zowat met alle medespelers in de 
gezondheidszorg contacten onderhoudt 

Zetten we eens alle grote dossiers op een rijtje, waarmee "Mattelaer" te doen had: 

• De decumul van de artsen , n.l. het verbod voor de artsen om geneesmiddelen af 
te leveren : vermits uw broer Jaak in 1954 bondsraadafgevaardigde was, zal dit 
dossier hem wel wakker gehouden hebben. Wegens het uitdovend karakter in 
de wetgeving bestaat het probleem nu niet meer. Van dan af , Bernard, komen 
uw dossiers op tafel 

• Het eigendomsrecht van apotheek of de apotheek aan de apotheker : Onze 
burgemeester heeft indertijd een wetsontwerp in die zin ingediend. 
Waarschijnlijk zal dit nooit gerealiseerd worden, tegenstrijdige belangen in ons 
land en ... Europa nietwaar. De vraag is of we daar zelf niet een 'mea culpa' 
moeten slaan in verband met de bescherming van de weduwen van gestorven 
apothekers 

• De spreidingswet op de apotheken in 1973 en later nog eens herschreven. 
Nieuwe vestigingen of verplaatsingen van apotheken moeten voldoen aan een 
demografische- en geografische behoefte. Een goede wet. 

• De ristorno-problematiek : de etter , die nu deels is weggewerkt , maar een 
probleem dat Bernard steeds gekwetst heeft en dat hij steeds met een nooit 
aflatende hardnekkigheid heeft bestreden. 

• De jaren '80 (Bernard) : De wetten Dehaene, die het begin inluidden van een 
gestage neergang van de apotheker als ' bereider' van geneesmiddelen. De 
bittere ervaring van het organiseren van een staking, weetje nog ... 

• De jaren '90 : de opkomst van de informatica in de apotheek was niet meer voor 
jou weggelegd 

• Het nieuwe millennium : het afstappen van de procentuele, economische 
vergoeding van de apotheker naar een honorariumsysteem, een vergoeding 
voor de intellectuele, begeleidende act van de apotheker. Ook de inschrijving 
van de taken van de apotheker in een wet. 

Bernard, we zouden samen uren kunnen praten over het wel en wee van 40 jaar 
beroepsverdediging, van de vele slapeloze nachten ... 
Maar soit: bedankt Jaak, bedankt Bernard voor dit grote werk. 
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2. D.G.0. 

In 1885 werd een wet voor apothekers uitgeschreven, een wet die nog steeds functioneert 
maar nu toch herschreven wordt. Een enorm 'revolutionaire' wet in die tijd. Waarom? 
Een 'no-nonsens' wet die 'avant-la-lettre' het in feite had over én 'productaansprakelijkheid' 
én 'adviesaansprakelijkheid' van de apotheker, d.w.z. 

1 . dat de apotheker geacht wordt hoogkwalitatieve producten en bereidingen af te 
leveren en daar bovenop ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn advies, 
zelfs als de voorschrijvende arts fout gaat. 

2. dat de patiënt/kliënt, benadeeld door de apotheker, ten alle tijde de apotheker in 
kwestie bij de rechtbank kan aanklagen en de apotheker zijn verantwoordelijkheid in 
eerste instantie niet kan afwenden op derden. 

3. dat de apotheker alle binnenkomende producten vooraf dient te controleren op hun 
kwaliteit en dit -ter controle- schriftelijk dient op te tekenen. 

Voor de oorlog werkten we met kruiden, thee's en tutti quanti, veel anorganische- en reeds 
enkele organische verbindingen. Na de oorlog was dat niet meer houdbaar gezien de 
opkomst van de vele specialiteiten. 
De wet bleef, maar voegde eraan toe dat voor specialiteiten de apotheker de controle aan 
een derde kon overlaten, mits hij er zelf voor betaalde ... en dat doet hij nog steeds. Ver 
vooruit dus op de dioxinecrisis en op een sluitende aansprakelijkheidswetgeving bij de 
artsen. 
De dienst voor D.G.O. ontstond in de jaren 50 en Jaak werd er eerst ondervoorzitter van en 
later voorzitter. Het oprichten van een labo was geen 'sinecure' ... Nu is de DGO een 
performant toonaangevend labo in de analyse, vol hooggekwalificeerde medewerkers. 

DankuJaak. 

3. WETENSCHAPPELIJKE DIENST 

Ook de wetenschappelijke dienst in de A.P.B werd na de oorlog opgericht. 
1 n 1959 werd Jaak als voorzitter verkozen van het A.V. V . 
Hij zag zeer vlug het belang in van 

- een hoog kwalitatieve wetenschappelijke dienst, waarvan de leidende 
personaliteiten zich ernstig moesten bezighouden met kwaliteitsstudies. 
- de noodzaak om de universitaire opleiding steeds aan te passen aan nieuwe 
noden 
- het belang van het oprichten van een 'Pharmaceutisch Tijdschrift voor België', 
waarvan hij de redactie samenstelde. 

Deze drie benaderingen zijn nu nog steeds actueel. 
Deze vernieuwende inbreng heeft hij echter nooit kunnen afmaken. 
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Jammer genoeg stierf hij vroegtijdig. 

Jaak, post mortem, toch een grote dank. 

4. DE ORDE VAN APOTHEKERS 

Ook de Ordes werden in 1950 opgericht. 
Jaak werd er de eerste secretaris van, tot aan zijn ontslag en broer Bernard nam in 1956 
over. 
De ordes worden nu politiek ter discussie gebracht, maar ik ben overtuigd dat apothekers 
en artsen vragende partij zijn voor het verder bestaan ervan, wel in een modernere vorm 
waarin de patiënt op_een rechtmatige manier beter aan zijn trekken komt. 
Een derde partij kan onmogelijk even goed de gevoeligheden over wat kan en niet kan 
begrijpen dan de beroepsgroep zelf. Oordelen, veroordelen en bestraffen 'inter pares' 
werkt. ... 
Ook hier dank aan Jaak en Bernard. 

5. GROOTHANDEL-COOPERATIEVE 

De groothandels-coöperatieven liggen zeer, zeer nauw aan het hart van de apothekers. Ze 
worden er dagelijks mee geconfronteerd en de kwaliteit van dienstverlening van de 
apotheker hangt er rechtstreeks van af. Meermaals daags een correcte, punctuele 
bediening zijn kwaliteitslabels van de groothandels. 
In een steeds concurrentiële markt is schaalvergroting een 'must' 
De fusie -enkele jaren terug- tussen drie grote groothandels-coöperatieve 
(WVU Antwerpen/Limburg) werd door de apothekers dan ook toegejuicht. 
Het was een moeilijk proces, waar Bruno zeer actief, zo niet doorslaggevend in is geweest. 

Dank u, Bruno. 

6. DEVOORZORGSKAS 

En tenslotte het 'KROONJUWEEL' van de familie Mattelaer: de Voorzorgskas, Het 'Kastje', 
'De Brandkast'. 

In de jaren 60 kennen we de grote artsenstaking tegen de gratis geneeskunde, het zgn. 
Engels model. 
Een akkoord kwam tot stand tussen de artsen en de regering, en tandartsen en apothekers 
hingen hun wagonnetjes aan de locomotief met voor de apothekers een overeenkomst op 
voorwaarde ze er zich 'collectief' (in tegenstelling met de artsen die 'individueel' 
optreden) toe verbonden om de derde betalerregeling correct toe te passen, de bijdrage 
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van de patiënt conform de wetgeving aan te rekenen, en bovendien al hun geneesmiddelen 
(zowel specialiteiten als bereidingen) aan vaste prijzen af te leveren. Dan alleen kunnen de 
apothekers individueel genieten van een RIZIV-bijdrage, te storten in een pensioenkas en 
eventueel te verdubbelen door de apotheker voor belastingsaangifte. Dit ter compensatie 
van het verlies van inkomsten tengevolge van de overeenkomst. 
Kozen de artsen voor een collectief systeem, dan kozen de apothekers resoluut voor een 
individueel kapitalisatiesysteem. De apothekers hadden het bij het rechte eind. De artsen 
veranderden in de jaren '90 het geweer van schouder en stapten ook over naar het 
individueel kapitalisatiesysteem. 
De voorzorgskas voor apothekers werd dan ook in 1968 opgericht en één van de mede
stichters was jawel : Bernard Mattelaer. Na het overlijden van de voorzitter Boris Brus werd 
Bernard voorzitter van de beheerraad, een taak die hij waarnam tot in 1990, datum waarop 
zijn zoon Bruno 'afgevaardigde-beheerder' werd van de Voorzorgskas. Een ontslag - zo 
herinner ik me - dat hij met fierheid en gaarne genomen heeft, temeer daar de aanvaarding 
van Bruno buiten zijn weten werd beslist en elke verdenking van 'nepotisme' onder de mat 
werd geveegd. 
Het kastje is een hele brandkoffer geworden, die meer dan 10 miljard oude BF ( 250 miljoen 
€) beheert voor de apothekers. 
Zij zijn gespecialiseerd in pensioenvorming, zijn bijzonder performant en adequaat in de 
verzekering van de beroepsaansprakelijkeid van de apotheker, hebben een uitgebreide 
portefeuille in alle andere vormen van verzekerbaarheid en stellen nu bovendien hun 
know-how ten dienste van kinesisten. 

Bernard en Bruno, een bijzondere dank voor dit kroonjuweel van jullie. 

Zo, ik ben rond. Na ieder item heb ik mijn dank betuigd voor het specifieke werk. In naam 
van gans het apothekerskorps nogmaals een grote dank en een grote waardering voor het 
enthousiasme, het engagement, de gedrevenheid en inzet van de familie Mattelaer. 

Er rest mij nog een schitterende toekomst te wensen aan de jongste generatie Mattelaer, 
de 'juniores', als het kan graag in ons apotheekmidden. 
We weten dat we op de huidige actieve generatie, de 
'junior-veteranen', kunnen rekenen en dat ze hun taak 
tot een goed einde zullen brengen. En aan hen die in de 
avondtijd van hun leven zijn, de 'seniores' wens ik een 
goede gezondheid, dat het jullie goed ga en geniet van 
het stille samenzijn. 

Maar na alles die ene bedenking : 
ALLES GAAT VOORBIJ, BEHALVE HET VERLEDEN 
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IN f.llElvlV'RIAlvl 

Apr. G.Gilias & pharmacien G. Vercruysse 

BERNARD MATTELAER (2/4/1922 - 3/6/2007) 

Op 31 maart 2007 vierde de apothekersfamilie Mattelaer nog het 100-jarige bestaan van de 
Apotheek Mattelaer in de Voorstraat in Kortrijk (B) met een Academische zitting in het Stadhuis van 
Kortrijk, gevolgd door een receptie. Een massa vrienden, kennissen en sympathisanten van 
Bernard ontmoetten toen een gelukkige collega, die echter duidelijk de tekenen van een zeer druk 
leven vertoonde. Jarenlange rugproblemen hadden hem bovendien afgemat, maar hij ontving "zijn" 
genodigden op "zijn" dag met een dynamisme en levenslust zoals we hem altijd gekend hebben. Hij 
was fier en tevreden dit nog meegemaakt te hebben. Nu was het genoeg geweest: amper twee 
maanden later mochten we afscheid nemen van een innemend mens. 
Dat Bernard minstens twee keer geleefd heeft mag blijken uit de opsomming van de verenigingen 
waarbij hij in verschillende functies actief was, en niet zelden als voorzitter: Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie, Algemene Pharmaceutische Bond, Kerkfabriek van de Sint
Maartenskerk, Koninklijke Apothekers Vereniging Kortrijk, Kring voor de Geschiedenis van de 
Farmacie in Benelux, Orde der Apothekers, Probus, Sodiap, Voorzorg kas van Apothekers. 
Met een ongekende werkijver, het doorzettingsvermogen van een echtWestvlaams trekpaard, een 
aanstekelijk enthousiasme heeft hij zich telkens met hart en ziel vastgebeten in de taak die hij in 
iedere vereniging moest vervullen. Collega's en vrienden waren telkens onder de indruk van zijn 
gedrevenheid en inzet voor het beroep van apotheker, op nationaal en internationaal gebied, ook 
wanneer het louter over ontspanning ging in verband met geschiedschrijving of voor de hobby bij 
het verzamelen. 

De wereld van de Farmacie, in binnen- en buitenland zal zich Bernard herinneren als een goede 
vriend, een vaderlijke raadgever, een enthousiast werker en een zalige genieter ..... . 

Bedankt Bernard dat we deel mochten uitmaken van uw 
vriendenkring. 
Aan de familie bieden we onze gevoelens aan van medeleven, met 
de gedachte aan Bernard: "je bent niet echt dood, moet je weten; 
dood ben je pas als je bent vergeten." 

Bernard Mattelaer (1922-2007) 

Pendant la guerre Bernard était un hóte fort apprécié de mes 
grands-parents Briers à Pellenberg. Etudiant à Louvain plutót 
affamé il venait y dévorer d'énormes platées d'omelettes au lard, 
suivies de crêpes, spécialité de la maison. Outre son appétit 
phénoménal de student il avait déjà la parole facile avec un accent 
flandrien inimitable. Les petits écoliers dont j'étais se pamaient 
d'admiration et de curiosité devant un cousin si sympathique 
accaparant toute l'attention. C'est dans ce même milieu qu'il vint 
plus tard nous présenter la plus belle des cousines, Renée, sa future 
épouse. 

Les années passèrent et vers 1978 il me demanda de faire partie du Cercle Benelux dont il était 
secrétaire depuis 1970. lntéressé par l'histoire de la profession, je fus plongé dans un immense 
vivier de savoir et de connaissances les plus diverses. Comment concilier une vie active de 
pharmacien, une grande familie et ses loisirs, et Ie Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie ? 
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Bernard montrait l'exemple en cumulant les activités les plus différentes avec un sens aigu des 
relations publiques, de la conciliation, de l'amitié et du bonheur de vivre. Comme secrétaire et 
comme président du Cercle il était un lien fort avec Ie monde de l'histoire de la pharmacie, 
participants aux congrès internationaux , cheville ouvrière des réunions avec la S.H.P. ou les 
pharmaciens luxembourgeois et rhénans. 

Nous penserons beaucoup à tai, Bernard, au cours de réunions ou ta mémoire restera honorée par 
tes amis et enfants spirituels comme elle l'est par ta familie et tes nombreux descendants. 
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GESCJ-lIEVENIS VAN VE FA'R}vfACIE IN 13ELGIE 
APOTHEKERS TE OUDENAARDE IN DE 15d.e,,EN 16d.e,,EEUW. 

Prof. Chr. De Backer 

Onlangs konden wij drie nieuwe aanwinsten voor de stad Oudenaarde samen met het daar 
tegenoverliggende Pamele ontdekken. Zij zijn toe te voegen aan de apothekerslijst in monografie 
van apotheker Marc De Smet1. Ook bij Vandewiele komen zij niet voor. 
Nu maakt Pamele deel uit van Oudenaarde. In de middeleeuwen waren beiden eigen entiteiten. 
Pamele ligt aan de overzijde van de Schelde tegenover Oudenaarde. Deze situatie is enigszins te 
vergelijken met Budapest.. 

Oude gegevens. 
Als oudste apothecaris voert apotheker Marc De Smet, auteur van de monografie over de farmacie 
te Oudenaarde, de apothekers Pieter Bloyaert en Jaspaert Van der Roost op, respectievelijk 
gevestigd in de apotheken De Spieghel en De Craye rond 1540. Voor wat betreft het jaar 1546 
citeert hij Raesse vander Brugghe appoticaris binnen deser stede uit de stadsrekeningen. Als 
daaropvolgende citeert hij Gillis van Cleven uit 15903

• Dr. apr L.J. Vandewiele die De Smets boek 
gebruikte voor zijn onderdeel 'Oudenaarde' in zijn Geschiedenis van de Farmacie (1981 ), geeft per 
abuis Vander Brugghè op als eerste apotheker te Oudenaarde in het jaar 15404

• 

In Oudenaarde bestond ook een nering van de Heiligen Cosmas en Damianus. De Smet geeft als 
eerste bewijsstuk voor het bestaan van de nering St.-Cosmas en Damianus als datum 1474 op. Het 
betreft de rekening voor de herstellingswerken aan het altaar van de nering. Het geld werd gegeven 
aan de toenmalige meester suergien (=chirurgijn) Xprispiaene (=Chrispiaen, met de Griekse 
beginletters) van de Vivere, verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal. Hij woonde in de 
Broodstraat en was tevens priester5

• 

Apothekers van vóór de 16de eeuw komen dus nog niet in beide werken voor. 

Nieuwe gegevens. 
De in 1983 in een historische studie genoemde apothecarissen zijn thans de tot hiertoe de oudste 
met name bekende Oudenaardse apothekers. 
De eerste is Everaert van Wezele en komt voor in de stadsrekeningen van Oudenaarde in 1465-
1470. De tweede apothecaris is Thomaes van der Meersch, terug te vinden in de boekjaren 1486-
1488 van dezelfde Oudenaardse stadsrekeningen. Beide waren stadsapothekers6 en werkten dus 
voor de Heilige Geest- of armentafel, de voorloper van onze O.C.M.W's. 
Wat een belletje laat rinkelen is de familienaam van Everaert van Wezele. Wezel of Wesel doet 
inderdaad aan Vesalius denken en zijn familie. Of we hier te doen hebben met verwantschappen 
zou onderzocht moeten worden 7. 

In een tweede historische studie gepubliceerd in 2000 gewijd aan de oorkonden van de kerk van 
Pamele, konden wij voor het jaar 14 73 nog een derde onbekende 15de eeuwse apothecaris 
ontdekken. Het is meester Jan vanden Augstraete geheten Cappeel. Deze familienaam komt ook 
voor in de grafie Austraete. 
Jan vanden Augstraete was gehuwd met Barbele Hannoocx en schonk volgens de wettelijke kopie 
op perkament van een oorkonde de dato 6 oktober 14 73, jaarlijks 12 groten parisis die bedoeld 
waren voor 7 jaargetijden (herdenkingsmissen voor de zielerust van overledenen, één jaar na de 
sterfdatum en elk jaar nadien herhaald). Mochten deze diensten voor de bedoelde dierbare 
overledenen niet meer nageleefd worden, dan mocht de familie de 12 groten aanslaan en schenken 
aan de gilde van het Lof van Onze-Lieve-Vrouw ofwel ook de gilde van St.-Cosmas en Damiaan of 
eventueel ook nog andere gilden of organisaties. 
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In de oorkonde wordt ook de ligging van het huis (erf) van de schenker-apothecaris aangegeven. Dit 
wil niet zeggen dat dit zijn enige huis was en hij daar woonde en dat hij er dus zijn officina zou 
houden! Vele apothecarissen hadden net zoals artsen, chirurgijns en handelaars een patrimonium 
dat meestal uit huizen- en grondbezit bestond. Ik ben eerder geneigd te denken (op basis van 
allerlei onrechtstreekse argumenten waarop ik hier niet kan ingaan) en ik kan dit tot hiertoe niet 
bewijzen, dat de apothecaris aan de andere kant van de schelde woonde, dus in Oudenaarde zelf. 
Het Pamelse erf was gelegen op Tussenbrugen in Pamele, naast het huis waarop de rente bezet 
wordt, en dat toen bewoond werd door een zekere Willem Robbins. Aan de andere kant paalde het 
aan de bakkerij van bakker Peter van Schorisse8

• 

Interessant is de vermelding en verwijzing naar de gilde van St.-Cosmas en Damianus. Deze 
patroonsheiligen werden traditioneel door de nering van de chirurgijns en barbiers gekozen. De 
apothecarissen hadden als patroonsheilige in de meeste steden de Heilige Nicolaas. Deze was in 
feite de patroon van de nering van de kramers of kruideniers waartoe de weinig in aantal 
apothecarissen van de stad behoorden. 

In hetzelfde kerkarchief bevindt zich ook een oorkonde op perkament waarin de chirurgijn meester 
Jan vanden Bossche genoemd wordt. Meester Jan verkocht op 22 mei î 484 een erfelijke rente 
bezet op zijn huis en erf geheten tRode Huizekin in Tussenbruggen tussen zijn ander tweede huis 
en een huis van Zeger Cloosterman9

• 

Volgens Maes & Maes telde Oudenaarde rond 1500 een bevolking van 6000 inwoners 10
• 

Wat de nieuwe namen der ontdekte apothekers bewijzen is nogmaals de bevestiging dat voor de 
î 6de eeuw in de 'kleinere' steden zoals Oudenaarde, Aalst en Diest er reeds apothekers werkzaam 
waren. Voor Aalst en Diest hebben wij dit door eigen archiefwerk kunnen bevestigen. Twee 
voorwaarden om hen te ontdekken en de hele sociale context rond hun persoon en beroep zijn 
archiefonderzoek en bewaarde archivalia uit die tijd. 

Voor Oudenaarde tekent zich hier een eerste duidelijke vaststelling. De stad had dus 
stadsapothekers in dienst. Everaert Van Wezele en Thomaes Van der Meersch bewijzen dit uit de 
hier als nieuw aangevoerde bronnen. Een onderzoek in de bewaarde stadsrekeningen zal zonder 
twijfel nieuwe namen opleveren die de lacunes in de jaren opvullen. Eens de namen en de jaren 
gekend, kunnen nog andere bronnen uit die tijd worden aangeboord en verbanden of links worden 
gelegd, zo kan er ook tot identificaties worden overgegaan en vervolgens zo verder tot een 
aannemelijk sociaal geheelbeeld verschijnt dat we in de farmaciegeschiedenis kunnen inpassen .. 

Lijst der oudste apothekers te Oudenaarde. 
(de nieuwe namen zijn aangeduid met een asterisk*). 

î 465-14 70 Everaert van Wezele* 
14 73 Jan van den Augstraete geheten Cap peel* 
1486-î 488 Thomaes van der Meersch * 
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1540 Pieter Bloyaert 
1540 JaspaertVan der Roost 
1546 Raesse vander Brugghe 
1590 Gillis van Cleven 

Voetnoten bii de tekst 

1M. De Smet, Oudenaarde en de farmacie (Bevere-Oudenaarde, 1960). 

Prof. Dr. Christiaan De Backer 
Speureweg 

St. Martens-Latem 

2J. Vandewiele, Geschiedenis, van de farmacie in België (Beveren, Orion, 1981 ). 

3M. De Smet, Oudenaarde .. . o.c., pp. 33, 38, 42. 

4L.J. Vandewiele, Geschiedenis ... o.c., p. 218. 

5M. De Smet, oc., p.15. 

6M. Van Eeckhoudt- De Jaeger, "Bijdrage tot de studie van het Oudenaardse Ambachtswezen in de 14e en 
15e eeuw" in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en 
van den Lande tussen Marcke en Ronne Deel XXX-2 (1983) pp. 71-93, m.n. p. 80. 

7 Ik verwijs naar mijn in druk zijnde studie over de medische beroepen te Diest en de relaties met Brussel. 

8KAP (=Kerkarchief Pamele), Oorkonden, nr. 88. Voor de regesten van de oorkondenverzameling van deze 
kerk cfr. K. Van Hoecke, "Regesten op de oorkonden van het kerkarchief van Pamele tot 1500" in: 
Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den 
Lande tussen Marcke en Ronne Deel XXXVI 1 (2000) pp. 51-167, m.n. p. 98. 

9KAP, Oorkonden nr. 135. Zie K. Van Hoecke, "Regesten ... ", o.c., p. 122. 

10M. en W. Maes, "Refuge 'De Rame' van de abdij van Ename in Pamele-Oudenaarde" in: Handelingen 
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tussen 
Marcke en Ronne Deel XXXVI (1999) pp. 233-260, m.n. p. 235. 
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EEN UITSTAPJE WAA'RV ... .. 
tle:t KC¼t"eel, va,n; F<>STEA U 0t1.1 'fljvv ~otheelv. 

Guy Gilias 

Gelegen tussen Lobbes en Beaumont, op de N 559, (en niet ver van 
het pittoreske Thuin met zijn hangende tuinen) rijst het hooghartige 
en sombere silhouet van het kasteel van Fosteau boven de 
omliggende weilanden uit. Ondanks de talrijke verbouwingen bezit 
het nog de zes torens, die kil tegen de horizon afsteken. 
Het prachtig onderhouden kasteel in een merkwaardig park met tuin 
in terrassen, is zeer het bezoeken waard: het rechthoekig gedeelte 
van de versterkte woning uit de 14• eeuw, de westenvleugel uit de 
17" eeuw en het 19• eeuwse logiesgedeelte voor het personeel. 

Merkwaardig en interessant is " het Levend Museum van de 
Apotheek" - " Ie Petit Musée Vivant de la Pharmacie" dat 
ondergebracht is in een logeerkamer voor het personeel. 
Deze gereconstitueerde apotheek uit het einde van de 19• eeuw 
behoorde toe aan Arm and Sou part, apotheker te Charleroi van 1923 
tot 1969. Hij was de opvolger van meerdere andere apothekers en 
nam deze inrichting over die minstens dateerde van 1880. Bij de 

sluiting van de apotheek werden de meubelen en tal van farmaceutische instrumenten en 
voorwerpen bij zijn zoon Jacques Sou part ondergebracht. 
In 2003 zocht deze een onderkomen voor het meubilair. De schepen van toerisme van Thuin 
hoorde hiervan spreken en besloot een klein museum op te richten om dit kunstpatrimonium te 
bewaren. Dank zij het Kasteel van Fosteau werd deze kleine apotheek ondergebracht in de oude 
logies voor het personeel. 
Naast indrukwekkende meubelstukken ( 66 treklades met geëmailleerde naamplaatjes en 
plateelknoppen) en een toonbank van 3,5 meter lang uit de 19• eeuw toont het museum een reeks 
farmaceutische voorwerpen in verschillende vitrines. 

Ten zeerste aanbevolen voor een multiculturele uitstap tijdens een zomerse vakantiedag: Thuin, 
Kasteel van Fosteau met park en apotheek ! 

Chateau du Fosteau, Rue du Marquis 1, 6530Thuin (Leers-et-Fosteau) 
Tel: 071/592344 www.chateaufosteau.be 
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SPECIFICA TIVN 
de1,,, ~ cieUv Vl¼' po-uv Le, S evvu» de1,,, p v~~ de, Lev ~ 
de, Lo-uvCU4'll pc;u,- Lev p~WLCf.,C,{,e,, de, L 'Yl-<nPu» cwCu de, Lev wiê,ww, ~ 

U¼' ~ }U{Ncuu;-~ de, Lev vepuh-Uque,fv~ ( w:,,) 

Inleiding 

In het Stadsarchief van Leuven stootte ik op een bundeltje van 5 bladzijden, getiteld "Specification 
des medicaments delivrés pour Ie Service des prisonniers de la commune de Louvain par la 
pharmacie de L'Hospice civil de la même commune les années suivantes de la republique 
francaise ». (Afd Al Archieven deel I/AN/444) 

Het gaat dus over een rekening van geneesmiddelen voor de dienst van gevangenen van Leuven, 
afgeleverd door het Burgerlijk Gasthuis van deze gemeente, van 4 Frimaire An Trois tot 19 Ventóse 
An Sept van de Franse Republiek .. (november 1794 tot maart 1799). 

Alhoewel een Franstalige titel, in een mooi handschrift maar vol taalfouten, van een niet 
geïdentificeerd apotheker(?), heeft de auteur zijn formules geschreven met Latijnse afkortingen, 
zoals het de gewoonte is. De afkorting voor eenzelfde woord is echter niet steeds dezelfde evenals 
de schrijfwijze ervan·. Vaak zijn er in de formules woorden weggelaten, komma's en punttekens 
worden onnauwkeurig geplaatst. Dat alles maakt het ontcijferen van de formules niet gemakkelijk, 
temeer daar een streepje (-) de herhaling van het vorige gebruikte woord betekent. Elk van de vijf 
bladzijden is verdeeld in drie kolommen: de kostprijs in centen (sols, argent de brabant), de 
formules van de afgeleverde geneesmiddelen, de datum van levering (4 trim. An Trois tot 19 
ventóse An Sept.) 
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Met de studie van de gebruikte geneesmiddelen wil ik trachten te achterhalen welke 
geneesmiddelen en hulpstoffen in gebruik zijn op het einde van de 18e eeuw en voor welke 
aandoeningen de samengestelde bereidingen gebruikt worden, waaruit de aard van de ziektes in 
de gevangenis kunnen gedistilleerd worden. 
Hiervoor is het zeker ook van belang de toestand in de gevangenis te kennen. Daarom is een 
beperkte studie van het gevangeniswezen op het einde van de 18e eeuw op zijn plaats. 

Het "gebruik" van het geneesmiddel, dus de behandelde ziekte of aandoening, is deze die mij het 
meest logisch lijkt na evaluatie van de formule in haar specifieke samenstelling en de verschillende 
toepassingsmogelijkheden van ieder werkzaam bestanddeel in deze formule. 

Opmerkelijk en uitzonderlijk is wel dat de nauwgezette en ijverige schrijver van deze rekeningen bij 
verschillende bereidingen aangeeft hoe de bereiding "secundum artem" vakkundig moet bereid 
worden: grootte van. de pleisters, smaakverbeteraar toevoegen, maak een doorzijgsel, laat 
koken ... (We zullen daar later meer gedetailleerd op terugkomen.) 

De apotheker is verplicht het voorschrift met deze specificaties over te schrijven in het 
voorschriftenboek van de apotheek, maar nooit op de rekening van de klant, waar dat trouwens 
overbodig is. 
Dat laat ons veronderstellen dat niet de apotheker zelf, maar een bediende (de ontvanger van het 
hospitaal) het voorschriftenboek letterlijk heeft gekopieerd voor het opmaken van deze rekening, 
zonder eigenlijk te weten waarover het precies gaat. 

Belangrijk is tevens te weten dat de apothekers door een "Arrêté de l'Administration Municipale du 
Canton de Louvain établissant un règlement de police pour les pharmaciens de ce Canton" van 23 
Ventóse van het 4e jaar van de Franse Republiek (13 maart 1796) 1, verplicht zijn een hele lijst 
medicamenten en ingrediënten in voorraad te hebben. Ze staan vermeld in de "Catalogue des 
Drogues & Médicaments dont les Pharmaciens du Canton de Louvain doivent être pourvûs", 
gebaseerd op de Pharmacie de Triller. 
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(9) 

CATALOGtJÉ 
Des Drogues & Médicamens dont leJ 

Pharmaciens du Canton de Louvairi 
doivent être p~urvûs. 

Aceta & Succi acidi. 

Acetum commune 
Bezoardicum n. 4. Pharmacopere TriÎled .. · 
Bezoardicum n. 5. 
Sarnrninum n, I 3. 
Sdlliticum n. 14. 
VmL 

Deflillatum n. 13. 
• Succu3 citri. 

Anànalia & eorum partes &c" 
• Bezoard. occidenta1. Lap. 
• orîental. Lap. 

Cancrorum cbel::e 
oculi S. Lapilli; 

Cantharides 
C,.fi:oreum fybericum. 
Cochenilla 
,Conchre 
Corall. album 

rubrum 
Corallina· 

corfica S. Limithocarthon 
Cornu cervi Rafrra 
Grana Kermes d,éta 

~ Ivlargaritre occidental. ~ oiientil. 
, n 
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( 31 ) 

- Bafilic. $ • • • • , • • • • -i • • n. 2643. 
Judaic. vel Citrin. S. ad Scabiem. • • n. 27 54. 
Neapolitan. • • • • • • • • • • n. 2697. 

"'N . erv1n. • • • • • • • • • • • • n. z;oo. 
Nutritum S. de Lithargyrio. • • • • n. 2684. 
Populeum. . • • • • • • • • • • n. 2731" 
Rofat. Simpfex fine ol. lign. Rhodii. • • n. 273&. 

• Saturnin. ~ S. Balfam. univerfale. • • • • n. z 7 43. 
• De Stvrace. • • • • • • • • • • n. 2769. 
• De Verbafco. • •1 • • ·• • • • • • n. 2776. 

Les drogues & médicamens, notés d'une étoile, *., 
font plutót de Convenanc~, que de néceffité abfoluc. 

11 efl: d''ufage dans ce Canton, de fe fervir pour les 
poids des rnédicamens folides, de même que pour les 
fels , de la livre médicinale, divif ée en douce on ces; 
l'once en buit drachmes; la drachme en trois fcruples; 
& celui- ei en ving1: grains : mais pour les eaux, les 
décoétions, les eif ences , efprits, teintures &c. on f e 
fert de la livre" équiva1ant à une de mie" pinte, dite du 

· Brabant ; _cette livre fe divitè en feize onces; l'once 
en ,J:rnit drachmes ; la drachme en trois fcrup1es; ~ le 
fcruple eft eftimé vingt gouttes. 

Fait en Séance Municipale Ie 23 Ventófe quatrième 
année de la R.épublique françaife une & indivifible, 
préièns les Cito yens T1nELENS Préfidenc, VAN LEEMPOEL9 

GENS " VAN R.oosT lv1unicipaux, 1\1ARCELIS faifant les 
fonttions du Commiifaire du Direètoire Exécutif & Ie 
Sécrétaire Greffier par. interim DE JoNGH 

J 

Pour Expédition conforme 
( Etoit figné) . 

DE JONGI-I 
Sécrétaire par interim. 
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Praktisch alle voorgeschreven geneesmiddelen zijn terug te vinden in deze uitgebreide lijst. 
Gevangeniswezen te Leuven einde 18" eeuw 

In zijn monumentaal werk over Leuven "Louvain dans Ie passé et dans Ie présent" (1895)2
, situeert 

Edward Van Even de gevangenis in de gebouwen van de Biestpoorte (Porte de la Biest) .. Het 
gebouw werd zo genoemd omdat ze naar het Biestplein leidde, het huidige Sint-Jacobsplein, aan 
de Brusselse straat. Vandaar ook de naam Brusselsche-Binne-Poorte (Fausse Porte de Bruxelles). 
Vanaf de eerste helft van de 14 e eeuw reeds deed het gebouw dienst als Burgerlijke Gevangenis, 
dat wegens grote beschadiging werd afgebroken maar weer opgebouwd in 1383. 
Het geheel bestond uit twee indrukwekkende cirkelvormige torens (zie afbeelding) verbonden door 
een gebouw waarin een ingangspoort naar de stad was uitgespaard. In de 15" eeuw deed het 
gebouw terug dienst als gevangenis. De onderaardse cellen hadden geen trappen: de gevangenen 
werden erin neergelaten langs ijzeren kettingen omheen een as, zoals de stadsrekeningen van 

1469 duidelijk maken3
• 

In 1429 werd er een keuken in geplaatst 
ten behoeve van de gevangenen en in 
1431 werd er een ruimte gemaakt als 
munitiedepot van de stad. Vanaf de 17e 
eeuw deed het gebouw dienst als 
onderkomen voor militairen die langs 
de stad passeerden. Op 22 november 
17 43 staken Britse troepen die er 
gelogeerd hadden, het gebouw in 
brand met grote schade tot gevolg. In 
17 44 werd de Biestpoorte opnieuw 
gerestaureerd. Tijdens een zitting van 
het stadsbestuur op 1 juli 1776 besloot 
de magistraat dat de Biestpoorte haar 
oude bestemming van gevangenis 
terug zou vervullen en zodoende 

· werden de gevangenen van de stad in 
de maand november 1778 verhuisd van 
hun verblijf in de Heilige Geest Poort 
(Porte du Saint-Esprit) naar de 
Biestpoorte. Deze toestand bleef zo tot 
wanneer in 1817 de Diestsepoort aan 
de tweede omheiningsmuur van de 
stad, werd omgevormd tot gevangenis. 
In de loop van het jaar 1819 werd de 
oude gevangenis afgebroken. 

De eerste tekening toont de 
Biestepoort en op het 16e -eeuwse 
grondplan van Leuven (uit "Leuven" van 
Justus Lipius) ligt de Porta Bruxellensis 
op nr. 8 en verder naar het zuiden, op nr. 
47 de Biestensis Porta. 
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Burgerlijk Hospitaal 

L'Hópital Civil (het Burgerlijk Hospitaal)4 van 
' Leuven vindt reeds zijn oorsprong in 1080, toen 

broeder Heryward een toevluchtsoord inrichtte 
voor de arme zieken (ad usum pauperum). Met 
de goedkeuring van Hendril 111, graaf van Leuven, 
werd een nieuw bouwwerk opgetrokken, "un 
saint Hópital" waar we dus voor 't eerst de naam 
hospitaal kunnen lezen (Sanctum Hospitale). Het 
hospitaal was rijkelijk voorzien van 
landbouwgrond, weiden, bossen, boerderijen en 
zelfs van een windmolen. Broeders en zusters 
verzorgden de zieken. Voor het einde van de 13e 
eeuw telde men er reeds twintig bedden, maar 
dat aantal groeide tot 36 bedden in 1529. 
Datzelfde aantal bedden was voorradig in 1790. 
Het is niet met zekerheid te bepalen waar het 
hospitaal werd ingeplant, maar alles wijst er op 
dat het zich bevond in de Brusselse straat, vlak bij 

de Dijle die langsheen de eerste vestigingsmuren van de stad liep. En daar is het vandaag nog 
steeds gevestigd. 
De oorspronkelijke naam Saint-Hópital werd al gauw vervangen door Hópital Saint-Pierre of in de 

volksmond Grand Hópital (Groot Gasthuis). Omdat een dochter van de heilige Elisabeth, Sophie 
van Thuringen, in 1246 de stichting van het hospitaal had bevestigd, werd het soms ook Sint 
Elisabeth Gasthuis genoemd. 
In 1794 bezat het hospitaal vele hectaren landbouwgronden en weiden, boerderijen, molens en 
huizen in de omliggende dorpen. De opbrengst diende voor het hospitaal, herstellingswerken aan 
alle gebouwen, algemene kosten en lonen van de 84 personen, te weten 36 zieken, 29 religieuzen, 
16 huisbedienden, 1 directeur, 1 biechtvader, 1 pastoor voor de zieken en 1 ontvanger. Van 
verloning van een apotheker of apothekerskosten is nergens sprake. 
Tijdens de Franse Revolutie werd de administratie van het hospitaal waargenomen door de 
"Commission des hospices". 

Hoogstwaarschijnlijk zorgden de religieuzen zelf voor de bereiding van de geneesmiddelen. Dat 
verklaart tevens waarom een "ondeskundige" ontvanger de rekening heeft opgemaakt met het 
overbodig overschrijven van de volledige formules en aanbevelingen. 

Tot totale som bedraagt: 
La som me totale monte a trent sept florins doux sols 
Deux liards en argent du de devant Brabant, faisant la somme en argent de France de septant 
Livres 

Totalefl.37= 12=2 
LIV. 70=0=0 
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Gebuikte geneesmiddelen en hun frequentie 

Meer dan 90% van de voorgeschreven geneesmiddelen behoort tot het plantenrijk. De kruiden 
worden in hun geheel gebruikt of als wortels of bloemen. In theemengsels vindt men verschillende 
onderdelen van de plant(en). Vaak gebruikt men aftreksels van plantendelen in alcoholische 
oplossingen (wijnazijn, graanalcohol) of als afkooksels in water. Giftige metalen als kwik en 
antimonium komen geregeld voor terwijl kreeftsogen als enig mineraal in gebruik is tegen 
maagzuur. 

Onderling wordt alles gemengd om een brede werking te bekomen. Zo zien we dat middelen tegen 
migraine gecombineerd worden met kalmerende klaproos of waterafdrijvende kamfer. 
Een waterafdrijvende plant wordt vaak voorgeschreven samen met een krampwerend kruid, en 

middelen tegen maag- en darmklachten gaan samen met een laxerend middel of een kruid met een 
krampwerende en een spijsverteringsbevorderende eigenschap. Soms wordt er bovendien een 
opwekmiddel of een versterkend middel aan de formule toegevoegd. 
Zoethoutwortel wordt vaak in het mengsel gebruikt om de smaak te verbeteren of om de maag te 
beschermen tegen maagzuur veroorzaakt door de toegediende medicijnen. 
Bij sommige formules met kwikverbindingen is de indicatie voor mij niet erg duidelijk: kwikzouten 
worden inwendig tegen huidaandoeningen maar eveneens als wormafdrijvend middel 
aangewend. Uit de gebruikte formule is het juiste gebruik niet op te maken. 

Voorgeschreven geneesmiddelen uit het plantenrijk: 

Aalbes (zwarte) (2x) 
Alsem (1x) 
Arabisch gom poeder (6x) 
Basilicum zalf (1 x) 
Braamblad (2x) 
Bryonia (2x) 
Citroen(siroop) (4x) 
Duivelsbeet (1 x) 
Duivelsdrek (1 x) 
Duizendblad (1 x) 
Frigidi (vier zaden) (3x) 
Galbanumhars (1 x) 
Gerst(water) (9x) 
Glaskruid (1 x) 
Graanalcohol (5x) 
Heemstwortel (22x) 
Hoefblad (klein) (1 x) 
Hyssop (2x) 
lriswortel (1x) 
Kaasjeskruid (1 x) 
Kamfer (7x) 
Kamille(water) (17x) 
Klaproos (28 x) 
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Klis (grote) (1x) 
Mirre (1 x) 
Munt(water/siroop) (8x) 
Rabarber (20x) 
Roos (2x) 
Sarsaparille (1 x) 
Sennapeul (4x) 
Smeerwortel (1 x) 
Spinaziezuring (1 x) 
Suiker (witte) (9x) (uit riet of biet) 
Terpentijn (1 0x) (hars uit bomen) 
Tarwebroodkruim (mica panis tritici) (2x) 
Tragacanth (2x) 
Valeriaan (1 x) 
Viooltje (1 x) 
Vlierbes (29x) 
Weens laxerend water (3x) (kruidenmengsel), purgerend kruidenmengsel (5x) 
Zeeajuin (1x) 
Zoethoutwortel (6x) 

Andere gebruikte geneesmiddelen: metalen, mineralen of dierlijk. 

Honig (3x) 
Oxymel (honig+ azijn) (19x) 
Spaanse vlieg (3x) 
Varkensreuzel (1 x) 
Witte waszalf (walschot 
Aethiops (kwiksulfaat en antimoonsulfaat) (6x) 
Antimoonsulfide (3x) 
Calomel (kwik.kwikchloride) (1 x) 
Crème de Tartre (kaliumbitartraat) (5x) 
Kermes (antimoonsulfide) (2x) 
Kwikverbindingen in schurftzalf (8x) 
Precipitaat (rood kwikoxide) (2x) 
Sublimaat (kwikchloride) (7x) 
Ammonium gom (1 x) 
Hoffmann druppels: ether/alcohol (3x) 
Kaliumnitraat (17 x) 
Kreeftsogen (kalkverbinding) (3x) 
Magnesiumsulfaat (2x) 
Natrium-kaliumtartraat (5x) 
Natriumsulfaat (2x) 
Vitriool (6x) 
Wijnazijn (2x) 
Zeep (natronloog) (2x) 
Zwavelbloem (9x) 
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Gebruikte hulpstoffen 

Bindmiddel en verdikkingsmiddel in dranken: Arabische gom, tragacanth 
Bindmiddel in pillen: witte zeep, oxymel, honig, tarwebroodkruim, witte suiker 
Zalfbasis: varkensreuzel, witte was 
Oplosmiddel: wijnazijn, graanalcohol 
Smaakverbeteraar: citroensap, rozenblad, iriswortel, zoethoutwortel en soms vitriool. 

Aanwending van de voorgeschreven geneesmiddelen 

Blaartrekkend: pleisters 
Blaaskrampen: kamfer 
Bloedsomloop: aalbes 
Bloedzuiverend (galaandoeningen, reuma): spinaziezuring, sarsaparille, grote kliswortel 
Braken: muntblad 
Diarree: braamblad, vitriool 
Eetlustwekkend: alsem, muntblad 
Hoest, keel, slijmen: heemstwortel, mirre, hyssop, klaproos, klein hoefblad, kaasjeskruid, 
antimoniumsulfide (in Kermes), smeerwortel. 
Huiduitslag: kwikderivaten, zwavelbloem, antimoonsulfide 
Kalmerend: klaproos (bij hoest), valeriaan, kamfer 
Krampen (maag, darm): ammoniakhars, duizendblad, duivelsdrek, pleisters 
Laxerend: rabarber, heemst, sennapeul, vier koude zaden, Weens water, créme de tartre, 
Seignette zout, Epsom zout, Glauberzout. 
Maag, darmen, spijsvertering: kamille, zoethout, grote klis, alsem, rabarber, valeriaan, 
brioniawater, gerstewater, 
Migraine, hoofdpijn: muntblad 
Mond- en tandontsteking: heemst(water) 
Opwekkend: Hoffmann druppels (alcohol/ether), pleisters. 
Reuma: kamfer 
Schurft: duivelsbeet, terpentijn, kwik met salpeterzuur 
Syfilis: kwikverbindingen 
Waterafdrijvend: sarsaparilla, vlierbes, kaliumnitraat, glaskruid, zeeajuin 
Wormafdrijvend: kwikverbindingen, antimoonsulfaat, pleisters 
Zenuwstelsel: stimulerend: muntblad 

sederend: kamfer 
Zweren: basilicum(zalf), rood kwikoxide 

Behandelde ziektes 

Bij het analyseren van de gebruikte enkelvoudige geneesmiddelen en de samenstellingen van de 
kruiden kan een lijst opgesteld worden van de toepassingen: 

49 x bloedzuiverende middelen, verdeeld over 
27 x een waterafdrijvend (diuretisch) middel 
22 x een laxerende samenstelling 

31 x maag- en darmklachten (spijsvertering, krampen, verzachtend) 
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26 x een mengsel tegen hoest, slijmen, keel irritaties 
20 x tegen huidaandoeningen (zalven, pleisters of orale geneesmiddelen) 
1 1 gevallen van schurftbehandeling 
î O x wordt in het samengesteld geneesmiddel een kalmerende stof gemengd 
3 blaasontstekingen worden behandeld 
3 x wordt een blaartrekkend pleister bereid 
3 x komt een behandeling van migraine voor 
3 x voegt de voorschrijver een zuurwerend maagmiddel toe aan de samenstelling 
3 x is er gebruik van de opwekkende Hoffman druppels 
3 x werd syfilis vastgesteld 
3 x klachten van diarree 
2 x worden zweren behandeld 
2 x zijn er wormklachten 
2 x wordt een zweetbevorderend middel voorgeschreven 
î x is galbanumhars gebruikt als versterkend middel 
î x een geneesmiddel tegen reuma of artritis 

Bijzondere aanbevelingen of opmerkingen vermeld bij de bereidingen 

R/ Mercurius sublimatum corrosivum, tritis adde mica pan is: 
Voeg tarwebroodkruim toe (als bindmiddel bij sublimaatpillen) 

R/ radix altheae, herba altheae, MS cog in suf gr aq clat.. .. : 
Misce, Signa coge in suffecta gramma aqua colatura (meng, geef uitleg, doe samen in 
voldoende gram doorzijgsel). 

R/ camphorae rite subacta: 
Kamfer op gebruikelijke manier verwerkt, nl. olie uit Lamnus camphora. 

R/ emplastrum epispasticum ad magn palm Manus sign.: 
Emplastrum vesicatorum (canthariden) in fijn poeder, ad magnitudinem palmae manus 
(ter grootte van een handpalm, 11 x 9 cm). 

R/ ..... , spirit. Vitriol q s ad grat. 
Acidum suphuricum dilutus, quantum satis ad gratam [aciditatem] (zoveel als nodig 
voor een aangename zure smaak.) 

.......... ad gratam [saporem] (zoveel als nodig voor een aangename smaak.) 

R/ ...... M.a.g. S utf. pilul.: 
Misce ad gratum [saporem], Signa ut fiat pilullas (meng tot aangename smaak, teken en maak er 
pillen van.) 

R/ ..... cog in sult q. aq calor: 
Coque in sufficiente quantitate acquae caloratae (kook in voldoende heet water.) 

R/ .... Gumarab.QsutfLApil: 
Gummi arabici quantum satis ut fa lege artis pilullas (voldoende Arabische go mom pillen te maken 
volgens de kunst.) 
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R/ emplast oxycroc q s utf emplastad magn ¼ fol. maj.: 
Emplastrum oxycroceum quantum satis ut fa emplastrum ad magnitudinem ¼ folium major. 
(voldoende hars nemen om een pleister te maken van de grootte van¼ van een groot blad.) 

Besluit 

Het is duidelijk dat tijdens de gehele beschreven periode maagklachten en problemen met de 
spijsvertering de meeste aandacht vragen. Wellicht als gevolg van de niet al te hygiënische 
levensomstandigheden in de kelder van de Biestepoort-gevangenis en de overwegend onverse 
maaltijden en drank. 
Blaasontstekingen waarvoor waterafdrijvende geneesmiddelen gebruikt worden staan samen 
met hoest- en keelproblemen op de tweede plaats. Ook hier vanwege de voortdurende 
herbesmetting omwille van de vele personen samen in een kleine niet-verluchte en onhygiënische 
ruimte. 
Opgemerkt dient te worden dat de veelvuldig voorgeschreven laxeermiddelen en waterafdrijvende 
geneesmiddelen heel dikwijls bedoeld zijn als bloedzuiverende therapie, 
helemaal in de tijdsgeest van het einde van de 18e eeuw. Purgeren (klisteren) en water 
afdrijven zijn naast aderlaten en het plaatsen van bloedzuigers immers alledaagse 
behandelingen die, bij gebrek aan specifieke geneesmiddelen, heel wat ziektes moeten genezen. 
De gangbare "humoraaltheorie", als zou ziekte voortkomen uit de overheersing van kwade 
lichaamssappen op de goede sappen in het bloed, noodzaakte immers een therapie van 
bloedzuivering. De onmogelijkheid om gevangenen ter plaatse te gaan aderlaten, een klisteer 
toe te dienen of bloedzuigers te plaatsen wordt ruimschoots opgevangen door het toedienen van 
de laxeermiddelen en de waterafdrijvende producten. 
Daarnaast moeten de waterafdrijvende kruiden ook een blaassteen helpen uitwateren: een 
aandoening die dan vaak voorkomt. 

Opmerkelijk zijn de vele drastischebe handelingen van schurft en huidaandoeningen, (op de derde 
plaats), vooral tijdens de periode an six en an sept (september 1797 tot 1799), waarin blijkbaar een 
schurftepidemie is uitgebroken. 

Alle medicaties zijn hoofdzakelijk gebaseerd op samengestelde kruiden en plantendelen waardoor 
een breed behandelingsgebied mogelijk is. Metalen en mineralen worden af en toe 
voorgeschreven en dan vooral bij huidproblemen. Daar zien we het veelvuldig aanbrengen van 
pleisters met de giftige kwikzouten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel ongelukken 
gebeurden: de patiënt was dan wel verlost van zijn huidziekte, maar stierf aan een vergiftiging met 
zware metalen. 

GuyGilias 
Milsestraat 33-3053 Haasrode 

Oktober 2007. 
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Résumé 

L'étude de la facture détaillée des médicaments pour les prisonniers de la ville de Louvain nous 
permet de rédiger une liste des plantes, des minéraux et des substances animales prescrites à la 
fin du 18ième siècle, ainsi que leur quantité. Nous pouvons déterminer les maladies les plus 
fréquentes en les comparant avec les circonstances de vie médiocre dans la prison louvaniste. 

Summary 

This detailed account to the service of prisoners of Louvain (B) in the period of the French Republic, 
learns us the use and the frequency of medication in the late 18e century. Considering the bad 
circumstances of living of the prisoners we can identify the ruling diseases or complaints. 
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- Pharmacopoeia extempranea. Thomas Fuller medici nae doctor. Lovanii 1752 
- Pharmacia galeno-chymica Antverpiensis, 1660. 
- Google, Franse Republikeinse Kalender 
- Edward Van Even, Louvain dans Ie passé et dans Ie présent, 1895 
- Dewaersegger, Gilias, De Becker, De apotheker te Leuven, Leuven 1993 
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4E. Van Even, Louvain dans Ie passé et dans Ie présent, Fonteyn, Louvain 1895, 642-653 
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t Met droefheid melden wij U het plotse overlijden van ons erelid (1970) licentiaat Pierre Julien te 
Parijs op vrijdag 9 maart 2007, amper enkele weken na het overlijden van zijn echtgenote. 
Overledene werd 85 jaar oud en was een regelmatig deelnemer aan onze 
congressen. Regelmatig genoten we van zijn voordrachten in verband met 
Cosmas en Damianus, zijn stokpaardje, of van een aangename presentatie uit 
zijn verzameling reclameprentjes betreffende de farmacie. Hij was erevoorzitter 
van de Académie internationale d'histoire de la pharmacie. 

t C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès Ie vendredi 9 
mars 2007 à Paris, quelques semaines après celui de son épouse, de notre 
membre d'honneur (1970) Pierre Julien, à l'äge de 85 ans. Il était président 
d'honneur de l'Académie internationale de l'histoire de la pharmacie. 
Nous avons accueilli Ie défunt souvent aux congrès du Cercle. Ses exposés sur les saints Cóme et 
Damien et la présentation d'images de sa collection de publicités pharmaceutiques nous restent 
vivement dans la mémoire. 

t Bedroefd geven we kennis van het onverwachte overlijden van collega 
Bernard van den Brekel, echtgenoot van Miep Kerckhoffs, op 17 augustus 
2007 in 's-Hertogenbosch. 

We kennen Bernard als een gewaardeerd en geïnteresseerd lid van de Kring, 
die samen met echtgenote Miep talloze Congressen meemaakte waar ze 
tafelgesprekken wisten te animeren en steevast genoten van een "late" borrel. 

We zullen ons Bernard herinneren zoals de aanhef van het overlijdensbericht 
meegeeft: :"Eenvoud siert de mens". 

Aan de nabestaanden biedt de Kring zijn gevoelens aan van gemeend medeleven. 
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Phcien L. De Causmaecker 

Pour un membre d'honneur de Cercle Benelux, Pierre Julien. 

La vive émotion causée par Ie décès du président d'honneur de la S.H.P. ainsi que membre 
laborieux de l'Académie Internationale- Pierre Julien -qui depuis un demi-siècle assurait la liaison 
entre les pierres bien jointes, celles du S.H.P., de l'Académie et de notre Cercle Benelux, nous 
oblige de rendre hommage et de l'honorer par ce qu'il aurait préféré : un entretien imbibé d'un motif 
pharmaceutique ... sur l'amitié. 

LE PORTRAIT DE L'APOTHICAIRE PEINT PAR FR. CLOU ET SOU MIS A DISCUSSION; 

Il semblait que jamais on ne saurait défaire Ie nooud de l'intrigue pourquoi François Clouet, 
exceptionnellement, aurait signé, daté et dédicacé Ie tableau au Musée du Louvre, notamment Ie 
portrait de l'apothicaire Pierre Qutthe, alors qu'il omettait toujours et partout signature, datation ou 
autre indication. 
Mais être sur Ie qui~vive, aidé imprévisiblement par Ie hasard, suffit parfois à découvrir, sans 
dessein arrêté, autre chose que celle que l'on cherchait. Un mot anglais qui tend à s'infiltrer dans les 
langues du vieux continent, certes d'une prononciation déplaisante " serendipidity » en englobe ce 
sens en raccourci. 
Cette rencontre inopinée pour démêler de quelque sorte les fils de question embrouillée, n'est pas 
restée dans l'expectative. 
Enfin ... Le Titien vint. .. pourdéfaire Ie nooud gordien. 
L'estime et la considération accrues de ce peintre de la renaissance, dont témoignent les 
expositions fastueuses, en 1990 à Venise, en 2003 à Londres et à Bruxelles, étaient affirmées par la 
parution de l'oouvre complet du Titien ou chaque tableau est représenté figurativement. Ce qui 
rendra finale ment la clef à desserrer deux énig mes jumelées. Car il est vraisemblable que Fr. Clouet 
aurait dû entreprendre, probablement entre 1530 et 1547 un voyage en ltalie, suite à l'instigation de 
Catherine de Medicis. Cependant aucun document jusqu'à présent n'atteste ce séjour. Ce 
problème sera envisagé simultanément. 
Dès l'abord la concomitance et certaines concordances sautent aux yeux. Surtout la dédicace par 
laquelle chacun des deux peintres en fait hommage à son ami. La langue italienne est employée par 
Le Titien. Une inscription sur un bil let tenuen main gauche mentionne 

DiTiziano Vecelli singolare amico. 
Tandis que Fr. Clouet s'exprime en Latin : 

Fr.Jenetti opus: Pe Outtio amico singulari aetatis suae XLIII 1562. 
Le même adjectif-singolare, singulari- à peine discernable, mérite Ie soupçon d'un certain pillage. 
Surtout que l'emploi du mot « singulier » a Ie défaut d'être ambigu : extraordinaire, mais aussi, 
capricieux ou bizarre. Le mot « unique » eût paru moins étrange. Les deux tableaux, en outre, ont 
étroit parentage, Ie modèle du buste de trois quarts et Ie portrait individualisé. Le seul tableau 
dédicacé à un ami unique peint aussi bien par Le Titien que par Clouet. Leurs dimensions sont pour 
ainsi dire identiques: 90 x 72 cm chez Le Titien, 91 x 70 cm chez Clouet. 
Ces deux tableaux présentent tant d'analogies et d'affinités qu'ils ont un air de familie, sont de la 
même lignée, appartenant, à la fois, à !'aristocratie de l'art de peindre. 
Mais, puisque Ie portrait par Le Titien a été peint entre 1530 et 1548, tandis que Ie portrait de 
l'apothicaire n'a été achevé qu'en 1562, il s'ensuit que l'oouvre du Titien l'a devancé, 
indubitablement Ie prototype. Pour sûr, Clouet, à l'exhortation de Catherine de Medicis, aura donc 
fait Ie voyage en ltalie. 
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Captivé par Ie tableau attrayant et pénétrant du Titien, Clouet, du concept sagace, s 'en est 
imprégné et n'aura pu résister à appliquer son inspiration à perpétuer Ie sentiment Ie plus pur, Ie 
plus profond, Ie plus parfait -l'amitié- personnifiée par l'apothicaire Pierre Outthe. 

Bibliographie et Notes. 

1. Etienne JOLLET, Jean et François Clouet. Edition de la Lagune. Paris, 1997. p.18, 151,240. 
2. TheThree Princes of Serendib (Sri Lanka), conte de Horace WALPOLE (1717-1797) 
3. Filippo PEDROCCO. Titian. The complete Paintings. Thames and Hudson, Londen, 2001. 

p.210.nr.160. 
4. Un portrait exceptionnel d'un apothicaire peint par François Clouet. Bulletin du Cercle 

Benelux, oct. 2001. p 18-20. 

RESUME 

La confrontation de deux tableaux a fait sonner la sonnette pourquoi Fr. Clouet a posé la légende 
au portrait de l'apothicaire parisien. 

SUMMARY 

A fortuitous confrontation of two paintings has put on the ropes why FR. Clouet, uncommonly, has 
added the legend to the portray of a Paris apothecarian. A masterpiece of Titien should have 
inspired François Clouet. 

Portralt de son "AMI UNIOUE" par F. CLOUET. 

Pierre Outhe. Apothîcaire. 

Musée du Louvre, Paris. 

Portralt de son "AMI UNIOUE" par LETITIEN. 

M. H. Young Museum. San Francisco. 
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13I13LIOG'RAPHIE 

Prof. em. J. Lemli 

HISTOIRE DE LA PHARMACIE GALENIQUE. L'art de préparer les médicaments de Galien à nos 
jours. V.Préat, N.Roland-Marcelle et B. Van den Abeele(éditeur). 153 pages. 
Presses universitaires de Louvain, 2006. ISBN 2 87463 049 7 

A !'occasion du 2o•me anniversaire de l'existence du Cercle d'Etudes d'Histoire de la Pharmacie et 
du Médicament, CEHPM, fondé à l'initiative de feu Michel Roland, professeur de pharmacie 
pratique et de galénique à l'UCL, son épouse, la pharmacienne Nicole Roland-Marcelle, 
présidente actuelle de CEHPM, organisa un symposium sur l'histoire de la pharmacie galénique. 
Ce symposium rencontra un grand succès par son sujet et la qualité des orateurs belges et 
étrangers. L'histoire de la Galénique est une branche de l'histoire de la pharmacie ou beaucoup de 
recherche est encore à faire. Au cours de la journée beaucoup de facettes de cette recherche furent 
éclairées, notamment à commencer par Ie mot « galénique » lui-même (prof.J.Poisson) et la 
richesse des nombreux éponymes des dénominations (prof.F.Lederman). Une contribution 
approfondie à l'histoire des récipients pharmaceutique en vue de la conservation des médicaments 
apporte un jour nouveau à ce problème (prof. J.P .Benezet). Sont ensuite décrites les préparations 
ophtalmiques (prof. A.Ludwig, M.van Ooteghem) suivies par les aérosols (prof.Aiache) des 
origines à nos jours. 
La préparation des médicaments selon Paracelse au 16eme et î 7ème siècle (prof.W.D.Müller-Jahnke) 
et les formes pharmaceutiques du 18ème (prof.C.Charlot) introduisent aux technologies du 20ème 
(prof.W.Lhoest) et aux formes pharmaceutiques du futur (prof.et dr.P.Colombo et F.Sonvico). 
Les nombreuses illustrations et la forme d'édition très soignée font de eet ouvrage une publication 
de valeur trouvant sa place dans la bibliothèque de tout pharmacien s'intéressant à l'histoire de la 
pharmacie avec en plus une fenêtre sur l'avenir. 

Cet ouvrage peut être obtenu en librairie, aux Presses universitaires de Louvain, site 
www.i6doc.com/doc/histoiregalénique, ou chez Diffusion universitaire CIACO, Grand-rue, 2/14, 
1348 Louvain-la-Neuve (tel: 010 47 33 78 ). 
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13I13LIVGRAPtlIE. 

G.Vercruysse 

PHARMACOPOLES ET APOTHICAIRES. 
Les pharmaciens de l'Antiquité au Grand Siècle. 
Sous la direction de F.Colart et E.Samama.L'Harmattan, 2006. 195 pages. 
ISBN 2 296 01061 X EAN 9782296010611 ; 

Un colloque tenu à Troyes en janvier 2006 gräce à l'université de Reims, la ville de Troyes et son 
admirable musée de l'apothicairerie s'est penché sur les prémices de la pharmacie dans Ie monde 
grec, romain, byzantin, arabe, pour terminer par les apothicaires. Les douze exposés récents, de 
très haute qualité historique, réunis dans un ouvrage font découvrir Ie monde encore assez 
mystérieux des précurseurs des pharmaciens, les pharmacopoles et celui plus connu des 
apothicaires. Le dernier jour du colloque se tint dans l'apothicairerie de l'Hótel-Dieu-le-Comte ou 
des recherches très récentes ont permis de découvrir !'origine des illustrations des fameux tiroirs, 
classés Monuments Historiques. 
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DE WIJZE EN DE DWAAS 

Tentoonstelling: De Alchemist in woord en beeld. 

Van î 6 september 2007 tot 8 januari 2008. 

In het Nationaal Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat î 9, B-3500 Hasselt. 

Symposium: De Wijze en de Dwaas. 

24 november 2007, om î î uur. 

In "'t Bqrrelhuis", Witte Nonnenstraat (tegenover het Nationaal Jenevermuseum), 
B-3500 Hasselt. 
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tlENRIC 13RANT, APC'JTtlECARIS TE ARNtlElvl 
(

0 1355 - t in/na 1422) 

Prof. dr. Christiaan De Backer. 

Farmaca-historici zoeken nog steeds, niet zonder enige passie, naar de oudste 
apotheekvestigingen uit de late middeleeuwen in een bepaald afgebakend territorium. 
De jaartallen en de gegevens die hierbij naar voren komen zijn van belang voor theorieën omtrent 
het ontstaan en de ontwikkeling van de lekenfarmacie en de plaatselijke farmaciegeschiedenis. 
De auteurs geven dan ook graag een chronologische lijst van deze oudste apothekers met hun 
vestigingsplaats. 
Het archiefonderzoek daaromtrent kan nog als ver van afgesloten beschouwd worden en wordt 
steeds verder gezet. 
Hierdoor komt het dat nieuwe vondsten niet alleen de termini verleggen, maar dat ook de oudste 
plaatsen der apotheekvestigingen gaan veranderen. 

Door het ontdekken en combineren van enkele nieuwe gegevens, konden wij niet alleen een 
Arnhemse apothecaris identificeren, maar ook het beginjaar van zijn praktijk naar voren verleggen. 
Tevens kunnen we hiermee eveneens de rangorde in de lijst der oudst bekende apothekers van 
Nederland corrigeren. 

Wijlen apr. dr. Dirk Arnold Wittop Koning recenseert in zijn lijst van de oudste gekende apothekers 
in Nederland twaalf apothecarissen van voor 1400. 
De eerste is de Utrechtse apothecaris Anselmus uit 1276. 
De stad Arnhem is in deze lijst vertegenwoordigd door Meester Jan uit 1388. 
Na hem wordt voor deze stad de apotheker Meester Henrick uit 1401 genoemd die aldaar 

apothecaris van de hertog van Gelderland was 1 • 

Ter vergelijking weze hier vermeld dat voor België de tot hiertoe oudste bekende apothecaris 
Joannes dictus de Lyra van Leuven is uit 12692

• 

De Biografische Index geeft voor Meester Henrick uit Arnhem alleen 1401 - 141 O op als 
vestigingsjaren3

• 

Het is deze apothecaris die wij konden identificeren als Henricus Brant. 

In het Handschrift 673 van de Hessische Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt vonden we 
het ex-libris terug van een tot hier toe, onder deze naam niet bekende Arnhemse apothecaris 
Henricus Brant. 

Dit handschrift of manuscript is een zogenaamd convoluut, een andere naam voor een 
verzamelhandschrift of verzameling van aan elkaar genaaide en ingebonden manuscripten die 
inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben. 
Dit convoluut bevat dertien tractaten gekopieerd tijdens de î 4de en 15de eeuw. 
Onder deze werken komen we enige werken van Nederlanders tegen zoals Jan van Schoonhoven 
en Geert Grote, die uit de Moderne Devotiebewegingen stammen, maar ook een tekst van de 
Italiaanse humanist Petrarca: De vita solitara ( excerpten uit Het eenzame leven.) 

Bij het explicit (einde) van deze tekst (folio 46 verso) komt de volgende Latijnse vermelding voor: 
Ego henricus Brant apothecarius Arnhemensis extraxi hec de libro francisci petrarche / poete /auraeti de 
florencia / Anno etatis mee xlix 0 [=49] completa sub anno domini M°CCCC 0 iiij 0 {=millesimo quatrocentesimo 
quarto] In festoJacobi. 

Dit betekent: Ik Henricus Brant apothecaris te Arnhem schreef volgende uittreksels over uit het 
boek van Franciscus Petrarca, gelauwerd dichter uit Florence, in mijn 49st

• levensjaar, in het jaar 
ons Hee ren 1404 op het feest van de H. Jacobus [=25 juli]). 
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Op folio 109 recto komt na een tekst van Augustinus, in feite van Pelagius ook bekend als Pseudo
Augustinus, volgende vermelding voor: 
Explicit liber beati Augustini de vita christiana scriptus per Manus henrici brant apothecarii arnhemensis 
comp/etus sub anno M°CCCCiiij 0 [mi/lesimo quatrocentesimo quarto] 14 feria 3' [=tertia] post festum 
/aurencii. 

In het Nederlands: Einde van het boek van de zalige Augustinus over het Christelijk leven 
geschreven door de hand van Henricus Brant apothecaris te Arnhem, beëindigd in het jaar ons 
Hee ren 1404 op de dinsdag na het feest van de H. Laurentius. 
Dit feest viel op 10 augustus. Een beknopte beschrijving en een bibliografie van dit 
verzamelhandschrift werd in 197 4 gegeven door Richard Bruce Marks in diens beschrijving van de 
middeleeuwse manuscripten boekerij van de kartuize Sint-Barbara te Keulen, waar ook vele Zuid
en Noord Nederlanders waren ingetreden als kartuizermonniken4

• 

In de inleiding van een teksteditie van de laat 16de_eeuwse receptenverzameling aangelegd door 
een kartuizerprior uit Keulen, publiceerden wij enkele jaren terug in de reeks Scripta voor 
Middeleeuwse en Renaissance tekstuitgaven (Katholieke Universiteit Brussel) voor het eerst 
enkele tot dan toe onbekende gegevens over apothecarissen, chirurgijns en geneesheren i.v.m. de 
kartuizerorde uit de 15de en î 6de eeuw. 
Ook Henricus Brant noemden we hier i.v.m. het handschrift uit Darmstadt en de aanwezigheid van 
een kartuizerklooster te Monnikhuizen (Arnhem) dat gesticht was door hertog Reinald Il van Gelre 
of in 13395

• 

Een gelukkige vondst was het vinden door ons van zijn naam in de stadsrekeningen van Arnhem 
uit i 380-1381 die nog altijd per jaar in het Rijksarchief aldaar worden bewaard en door Jappe 
Alberts in î 969 uitgegeven werden6

• 

In dat boekjaar 1380-1381 nam hij zijn intrek in de stad als inwijkeling en komt in de rekeningen 
voor als meyster Henric Brant onder de rubriek Opidani Recepti (nieuwe burgers). Een 
beroepsaanduiding ontbreekt, maar niet de titel meester, die er op wijst dat hij in een stedelijk 
milieu voor de nering of beroepsvereniging de leerjaren had doorlopen en de meesterproeven had 
afgelegd. Uit welke stad hij precies kwam weten we niet. Gezien de apothecarissen van toen nog 
geen universitairen waren, is het onderzoek in de inschrijvingsmatrikelen van de toenmalige 
universiteiten (zoals o.a. Keulen) zelfs niet in aanmerking te nemen. 

Het proefschrift van mijn indertijd Nijmeegse collega Gerard Nijsten, aan het Instituut 
Middeleeuwse geschiedenis van de K.U. Nijmegen, over het Gelderse hof leverde echter 
eveneens enkele nieuwe gegevens op betreffende Henri cis Branf. 
Hier blijkt dat Brant als apothecaris reeds hofleverancier was vanaf 1395 tot in 1422. In de posten 
komt hij maar een enkele keer voor met zijn familienaam en wel in het jaar î 396-1397 waar hij 
meyster Henric Brant apotecar van Arnhem wordt genoemd. 

Na de regering van hertog Willem 1 ( 1371-1402) werd Brant door diens opvolger hertog Reinald IV 
(î 402-1423) in de hofkring (niet in de hofhouding zelf) opgenomen en verkreeg hij in natura kleding 
en zelfs een paar ossen. Zijn werk bleef hij verder in zijn officina te Arnhem uitoefenen. 

Terloops hierna enige gegevens over dit voor ons weinig bekende Gelderse hof: 
Het ontplooide zich tussen 1371 en 1473 rondom vier hertogen en hun echtgenotes. Willem 1 (hij 
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regeerde van 1371/77 tot 1402) en Reinald IV (1402-1423) stamden uit het huis Gulik (=Jülich). 
Arnold (1423-1465, 1471-1473) en Adolf (1465-1471, 1477) behoorden tot de Egmondse dynastie. 
Het graafschap, later hertogdom Gelderland omvatte de Kwartieren van Zutphen, Arnhem 
Nijmegen en het Overkwartier (=Roermond). 
In 1473 verloor het hertogdom zijn onafhankelijkheid en werd de nieuwe heer Karel de Stoute, 
hertog van Bourgondië. 
In 1543 werd na de verovering door Keizer Karel V van Habsburg, Gelderland met de overige 
Nederlanden dooreen persoonlijke unie verbonden. 

Van een aantal recepten die Henricus Brant bereid heeft voor de hertogin in 1420 is bekend dat 
deze voorgeschreven werden door een meester Laurentius8

• Dit was een geneesheer. In die tijd 
werden die meestal physicus genoemd en ook is het niet zeker of het hier een universitair 
geschoolde geneesheer was. Aan het hof worden onder hertog Willem sinds 1392 en in de loop van 
de 15de_eeuw nog volgende meesters als geneesheren in de rekeningen genoemd: Peter van 
Orten, opgenomen in de hofhouding in 1394 en toen professor aan de Keulse universiteit en rector 
in 1392, Gisbert van berg, 1394, eveneens professor en rector, Arnt van Auwel, Clais, meester 
Peter, medicus, Jan van Asperen, magister in artibus et medici nis 1400, Derich Distel, Vol part, Evert 
vander Eze, Thomas, Dirk van Asperen, wondenmeyster, dus chirurg, in 1440)9. 

In 1395 vroeg de hertog aan Brant naar Utrecht te reizen om daar een zekere Jannes, die in een 
apotheek werkte, aan te werven voor een reis van de vorst naar Pruisen. De bemiddeling mislukte. 
In 1410 ontving Brant van de hertog de opdracht om zich naar Antwerpen te begeven en daar 
specerijen en kruiden in te kopen. 

Uit de rekeningen blijkt dat Henricus Brant aan het hof eveneens papier, perkament, inkt en 
zegelwas leverde. 

Petrus Brant, zijn zoon, hielp in 1419 in de kanselarij occasioneel mee als scribent. 

Mogelijk zou Henricus Brant tevens apothecaris-leverancier kunnen geweest zijn van het 
kartuizerklooster Monnikhuizen, maar gegevens daarover ontbreken vooralsnog. 
De geestelijke teksten die hij kopieerde zouden op contacten met dit belangrijk kartuizerklooster 
kunnen wijzen. 
Opmerkelijk in dit verband is immers het terechtkomen van het boven vermelde handschrift in de 
bibliotheek van de kartuize te Keulen dat goede contacten onderhield met Monnikhuizen. 

Was het handschrift voor de opheffing en vernieling der kartuize Monnikhuizen op het einde van de 
16de -eeuw reeds in haar bezit of heeft het pas daarna zijn weg naar Keulen gevonden?10 Gegevens 
over Henric Brant in het archief van de Keulse kartuize troffen we niet aan. 

Besluit 

Als besluit kunnen we dus stellen dat meester apothecaris Henricus Brant geboren werd in 1355 en 
zich in 1380-1381 als vijfentwintig- of zesentwintigjarige kwam vestigen te Arnhem. 
Hij was van 1395 tot 1422 apothecaris-leverancier van het Gelderse hof en vervulde in dit verband 
ook reisopdrachten. 
Tevens was hij kopiist van een aantal geestelijke teksten bewaard te Darmstadt in Handschrift 673. 
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Gezien het feit dat latere verwijzingen ontbreken, is het best mogelijk dat Henricus Brant in (of vlak 
na) 1422 (hij was toen 67 jaar) overleden is. 

Aangezien ook Henricus Brant reeds bij zijn aankomst te Arnhem apothecaris was - confer de 
vermelding Meester-dan is hij, nog voor de door Wittop Koning vermelde meester Jan uit 1388, de 
tot hiertoe oudst bekende Arnhemse apothecaris. 

Tevens dient dan ook de rangorde in de chronologische opstelling van Wittop Koning voor wat de 
Noord-Nederlandse apothekers betreft, aangepast te worden en komt nu de stad Arnhem (1380) 
als oudste apotheekvestiging nu voor Leiden (1382) te staan. 

Prof. dr. Chris De Backer 
Speureweg 21, B-9830 Sint-Martens-Latem 

Voetnoten bii de tekst 

1 O.A. Wittop Koning, Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland. (Lochem-Gent, De 
Tijdstroom, 1986) 30. - O.A. Wittop Koning & A.I. Bierman, "Apotheekvestigingen in Nederland. 1. De 
periode tot 1800" in: Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland 1994; 129 (11) 265-276. 
2 Zie: L.J. Vandewiele, Geschiedenis van de Farmacie in België met inleiding tot de algemene geschiedenis van de 
farmacie (Beveren, Orion, 1981) 127. 
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(Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969) p.43. 
7 G. Nijsten, Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473). 
(Kampen, Kok Agora, 1992) pp. 147-148, 156,305 n.84, 331 n.87, 332 n.90, 334 n.128. 
8 Idem, Het Hof, opus citat., p. 147. 
9 Ibidem, pp.41-42. 
10 De Backer C, "Wat is er gebeurd met de boeken van de kartuize Monnikhuizen bij Arnhem?" in: De 
Backer C, Geurts AJ en Weiler AG (eds), Codex in Context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en 
laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan prof. dr. A. Gruijs. (Nijmegen/Grave, Alfa 1985) pp. 27-36. 
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VE APOTHEEK VAN HET HOSPITAAL 
VAN SAINT-LIZIE'R (F) 

Apr. G.Gilias 

Met de financiële tussenkomst van Monseigneur de Marnays, bisschop van Saint-Lizier (F) van 
1752 tot 1779, werd er een hospitaal gebouwd dat zijn deuren opende in 1764, zoals vermeld staat 
boven de deur van de hoofdingang. 
Dat hospitaal bestaat nog altijd en is vandaag een rusthuis voor bejaarden. In het gebouw werd 
destijds een mooie apotheek ondergebracht in Lodewijk XV-stijl met prachtige polychrome faïence 
potten en kannen of andere van een mooie melkwitte faïence met diepblauwe beschildering. De 
glazen bewaarflessen zijn donker groen en afgedekt met een groene metalen stop met vergulde 
boorden. Er bestaan geen documenten die de juiste stichtingsdatum van deze apotheek 
bevestigen; alle documenten in de apotheek dateren van voor 1764 ofwel juist iets later. 
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LA PtlARlvlACIE VE L'tl<.9TEL-VIEU 
VE SAINT-LIZIER (F) 

Phcien. G.Gilias 

Saint-Lizier (F) doit beaucoup à Mgr de Marnays, évêque de Saint-Lizier de 1752 à 1779 qui fit 
construire un Hótel-Dieu, achevé en 1764 (ainsi qu'il est écrit au-dessus de la porte d'entrée). 
Dans eet hópital, qui a subsisté jusqu'à nos jours en devenant hospice, se trouve une belle 
pharmacie dont les boiseries, style Louis XV, garnies de pots de faïence polychromes ou d'un beau 
blanc laiteux à décor bleu, et des bouteilles d'un vert foncé, surmontés d'un goulot étroit, sur lequel 
est posé un couvercle cylindrique de métal, peint en vert et bordé de doré, torment un ensemble 
agréable à regarder. 
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Verzocht wordt de bijdrage aan het eind te voorzien van een korte samenvatting in het Frans, 
Nederlands of Engels en opgave van naam en adres van de auteur. 
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français, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que Ie nom de !'auteur et son adresse. 

3. Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seront 
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