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VERSLAG CONGRES LEUVEN 
VP 6 EN 7VKTV13ER 2007 

Apr. H. Leupe 

Onder een stralende zon, in een nieuwe Novotel en vooral met een grote belangstelling van 53 
leden opende de voorzitster, collega Annette Bierman dit congres om 14,30 uur. 
Maar eerst mocht ons erelid en voorzitter van de Académie Internationale d' Histoire de la 
Pharmacie, prof. dr. apr. W.O. Müller-Jahncke het eremetaal met diploma van de Académie 
overhandigen aan apr. Guy Gilias voor de zeer vele diensten die hij jaren lang bewezen heeft als 
bibliothecaris, redacteur en voorzitter van onze kring. 
Prof. H. Deelstra begon de lezingen met het onderwerp" De apotheker, het ontstaan en de evolutie 
van de voedselchemie in België". Het werd een boeiende uiteenzetting die begint met de eerste wet 
over voedselvervalsing in 1860 en de evolutie tot op heden en we waren allen verbaasd te 
vernemen welke grote rol de apothekers-professoren hierin gespeeld hebben. Spijtig genoeg 
hebben we sedert 1980 geen apothekers meer in de eetwareninspectie in België. 
Daarna kwam prof. J. Dequeker aan het woord met" Een bijdrage van de kunst in de geschiedenis 
van de geneeskunde 11

• Hij heeft daarover een prachtig boek gepubliceerd "De kunstenaar en de 
dokter in huis". 
Hij toonde er ons mooie dia's over. Dank zij het aandachtig observeren van schilderijen en zijn 
scherp observatievermogen als geneesheer, kon hij belangrijke ziektebeelden aantonen zoals 
rheumatoïde artritis, sclerose, vingerknobbel artritis, ziekte van Paget , waterzuchtig, gangreen 
en nog veel meer. Zo zagen we dat ook het schilderij van Rubens "De drie gratiën" drie 
belangrijke ziektebeelden weergeeft! 
Hij eindigde met de beentransplantatie door de HH .. Cosmas en Damianus, een eerste voorbeeld 
van heterotransplantatie. 
Prof.H.Beukers mocht natuurlijk ook hier niet ontbreken. Met zijn gekende animo sprak hij over 
"Apotheker A.J.C Geerts als kenner van de Japanse materia medica". Apr Geerts, geboren op 
24/03/ 1843 te Oudendijk, werd militair apotheker in 1863, trok naar Japan in 1869 en heeft daar 
een schitterende carrière uitgebouwd en bijgedragen tot de Japanse F.C. in 1876. Hij heeft daar 
vast en zeker zijn standbeeld verdiend. 
Professor Chr.De Backer moest wegens ziekte verstek geven voor zijn voordracht "De oudste 
apothekers in het oude Zuid Brabant 11

• Hopelijk kunnen we later genieten van zijn lezing. 

Op zondag werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Daar werd door de voorzitster aan 
collega G. Gilias het diploma van Erelid van de Kring overhandigd. Er werd beslist om in maart 
2008 samen te komen in de buurt van Arnhem. Het najaarscongres 2008 zal dan waarschijnlijk 
plaats vinden in de buurt van Waterloo. iedereen kreeg ook een cd-rom met de volledige inhoud 
van onze bulletins van 1 tot 111. Onze Kring is mee opgestapt op de sneltrein van de informatica! 
Daarna opende apr. C. Desmidt met een referaat over "Voorschriftenboeken van een Turnhoutse 
apotheker in de periode van 1905-1921". Het was een grondige ontleding van het aantal 
voorschriften per maand , de soorten geneesmiddelen en bereidingen zelfs per dag genoteerd. 
We noteerden ook dat toen alleen op 1 januari de apotheek gesloten was! 
Men gebruikte toen vooral plantaardige en minerale producten, zoals u verder in dit Bulletin zult 
kunnen lezen in de publicatie van zijn lezing. 
Prof. Lemli kon ons uitermate boeien, zoals altijd. Hij besprak nu "De geneesmiddelen afgeleverd 
door de apotheek van het Groot Ziekengasthuis van Leuven in 1795-96." Dit was gelukkig allemaal 
in detail opgeschreven door een stagiair die studeerde voor licentiaat geneeskunde Er zijn 109 
ziektebeelden beschreven. 
Er werd dan uitgekeken naar de heer Jo Claes, de auteur van boeken over geneesheiligen. 
Deze heiligen waren vooral de psychologische troost op een ogenblik dat men nog geen 
geneesmiddelen had voor bepaalde ziektes. Deze heiligen vertegenwoordigden een "hoger 
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macht". Hun levenswijze, hun manier van sterven, de analogie met hun naam, de plaats waren ze 
woonden , dat alles was al voldoende voor de verering tegen een bepaalde ziekte. 
We sloten dit congres af met een koud buffet en een toeristische rondrit in de stad Leuven. 
Voorwaar, weer een geslaagd congres met een verscheidenheid aan goede sprekers, leerrijke 
onderwerpen en een verdiende ruime belangstelling. 

Apr .H. Leupe 
Holdestraat, Meulebeke (B) 
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CcJlvlPTE -'RENVU VE LA RFUNicJN VU CERCLE 'BENELUX 
A LcJUVAIN LES 6 E, 7 cJC,cJ13'RE 2007 

H. Leupe et G. Vercruysse, pharmaciens 

Sous un soleil radieux, dans un Novotel flambant neuf et en la présence attentive de 53 membres, 
la présidente, notre confrère A. Bierman ouvrit laséance à 14 h.30' précises. 
Avant toute chose Ie professeur W.O. Müller-Jahncke, membre d'honneur de notre Cercle et 
président de l'Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie remit la médaille d'honneur et 
son certificat au confrère G.Gilias pour tous les services rendus en tant que bibliothécaire, 
rédacteur et président du Cercle. 
Le premier exposé du professeur H. Deelstra développa « Ie pharmacien, la genèse et l'évolution de 
la chimie alimentaire en Be/gique ». Sujet fort intéressant à commencer par les lois sur les 
falsifications alimentaires de 1860 à nos jours et Ie röle majeur joué par les professeurs de 
pharmacie en cette matière. Hélas depuis 1980 il n'y a plus de pharmaciens parmi l'lnspection des 
denrées alimentaires 
Suivait Ie professeur J. Dequeker présentant « Contribution de /'Art à l'histoire de la Médecine ». La 
projection de très belles images invitait à la lecture de son nouvel ouvrage «L'artiste et Ie médecin». 
Par l'observation attentive des ceuvres d'art et Ie sens de l'investigation médicale il y décèle 
d'importantes maladies comme l'arthrite rhumatoïde, la sclérose, les arthrites digitales, la mal adie 
de Pajet, les oedèmes, les gangrènes et bien plus. Ainsi Ie gracieux tableau de Rubens « Les trois 
Gráces » dévoile une affection sérieuse ! 
Pour clöturer par Ie miracle de la jambe noire de SS. Cöme et Damien, bel exemple 
d'hétérotransplantation. Orateu r toujou rs apprécié Ie professeu r H. Beukers s'étendit avec son brio 
habituel sur :« Le pharmacien A.J.C. Geerts expert en matière médicale japonaise >>. Ce 
pharmacien né à Oudendijk (P.B) Ie 24/3/1843, pharmacien militaire en 1863 partit en 1869 au 
Japon pour y bátir un belle carrière et contribuer à la Pharmacopée japonaise de 1876.11 a mérité la 
statue qu'on lui a érigée dans ce pays. 
Le professeur C. De Backer, malade, n'a pu faire découvrir « Les plus anciennes pharmacies du 

Sud Brabant». Ce n'est que partie remise. 

Au cours de l'Assemblée Générale de dimanche G.Gilias reçut Ie diplöme de membre d'honneur du 
Cercle des mains de la présidente. La réunion de printemps 2008 aura lieu dans les environs 
d'Arnhem (P.B.), la réunion d'automne probablement du cöté de Waterloo (B). Chaque membre 
reçoit un cd-rom avec les textes complets des Bulletins de 1 à 111. Nous commençons à emprunter 
les autoroutes de l'e-information ! 
Le premier orateur du matin fut Ie confrère C. Desmidt: « Livre d'ordonnances d'un pharmacien de 
Turnhout pendant la période 1905-1921 ». Analyse fouillée du nombre mensuel des prescriptions, 
des médicaments délivrés au jour Ie jour. A noter que la pharmacie ne fermait que Ie jour de l'an. Il 
s'agissait principalement de produits d'origine végétale et minérale dont on pourra lire Ie détail dans 
la publication du Bulletin. 
Le professeur Lemli avec son panache et sa science dévoila des documents inédits: «Médicaments 
délivrés par la Grande Pharmacie de /'hópita/ de Louvain de 1795 à 1796». Un stagiaire en 
médecine a noté en détail les maladies et les médicaments délivrés journellement. Cent neut 
affections sont consignées avec leur traitement ! 
Une communication sur les saints guérisseurs clöturait lajournée. Monsieur Jo Claes est !'auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés aux saints et en particulier aux thaumaturges. Représentant une 
« force supérieure », ils apportaient un réconfort aux temps ou les médicaments valables 
n'existaient pas. Leur style de vie, leur mort, leur nom, leur lieu de résidence suffisaient à la 
concordance à une maladie précise. 
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Un buffet froid et un tour de ville couronnèrent lajournée. 
De toute évidence une excellente réunion, avec de bons orateurs, des sujets enrichissants et une 
attention méritée. 

H.Leupe 
Holdestraat 2 / 3-1, B-8760 Meulebeke 
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VE APOn-lEKE'R, HET ONTSTAAN EN VE EVOLUTIE 
VAN VE VOEVSELCtlElvlIE IN 13ELGIE 

Prof. H.A. Deelstra 

1. Inleiding 

Alvorens het onderwerp te behandelen is het nodig om "voedselchemie" te definiëren en in het kort 
de algemene ontwikkeling van deze scheikundige discipline te bespreken. 

Voedselchemie kan aanzien worden als een onderdeel van de brede discipline van 
voedselwetenschappen (Bromatologie). Andere onderdelen zijn o.a. voedselfysica, 
voedselmicrobiologie, voedseltechnologie en voedselwetgeving. De voedselchemie is in de eerste 
plaats geïnteresseerd in de samenstelling van eetwaren, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
nochtans geldt dit ook voor de verschillende dynamische aspecten van voedsel, b.v. veranderingen 
in het voedsel tijdens het rijpen, het verouderen en het bederf en zelfs tijdens industriële en 
huishoudelijke bereidingen. Veel van deze wijzigingen zijn toe te schrijven aan biochemische 
reacties, maar kunnen ook toegeschreven worden aan zuiver chemische reacties b.v. 
bruiningsreacties en vetoxidatie. 

De ontwikkelingen in de voedselchemie hangen uiteraard nauw samen met deze van de chemie 
zelf. Een beter inzicht in de voedselchemie kwam dan ook tot stand naarmate de scheikunde een 
exacte wetenschap werd. Verschillende externe redenen hebben de ontwikkeling van de 
voedselchemie in de 1900 eeuw gestuwd, waaronder de problemen die samengingen met een 
efficiënte landbouw en veeteelt én de problemen die gesteld werden door de algemene 
gezondheid van de bevolking. 

Gedurende de 19d• eeuw werd de landbouw steeds meer chemisch georiënteerd. 
Landbouwchemie kreeg de grootste stimulans door de toepassingen van het onderzoek van 
Justus Liebig (1803-1873). Liebig was een belangrijke wetenschapper die van 1830 tot 1840 
bijdroeg tot de ontwikkeling van de organische chemie. Dankzij de nieuwe organische analytische 
methoden werd een systematische studie opgezet om inzicht te verwerven in de samenstelling van 
tal van organische stoffen waaronder levensmiddelen. Terloops moet ook onderlijnd worden dat 
Liebig het belang inzag van de rol van anorganische elementen voor de groei van planten. Hij ligt 
dan ook aan de basis van de opkomst van de industriële productie van kunstmest. Gedurende de 
tweede helft van de 19de eeuw werden landbouwkundige onderzoekscentra opgericht met als 
meest bekende "de Rothamsted Experimental Farm" in Engeland (1837) en het "Weende Instituut" 
in Duitsland (1865). In België werd in 1872 te Gembloux een Landbouwkundig station opgericht, 
dat onder leiding stond van dr. Arthur Petermann (1845-1902)1. Eén van de belangrijkste 
landbouwindustrieën waar de scheikunde op het eind van de 19de eeuw een enorme rol speelde 
was de suikerindustrie2

• 

Een tweede maatschappelijk aspect, dat het ontstaan van de voedselchemie stimuleerde, waren 
de algemene gezondheidsproblemen die zich stelden in verband met de eetwaren. In de grote 
steden in de Oudheid: Rome, Athene, maar ook Alexandrië, Byzantium en Bagdad, bestond reeds 
een georganiseerde marktcontrole. In ons land is een eerste keu re over de controle van eetwaren 
te Antwerpen gekend van 13123

• Dit was nog vóór de oprichting der gilden, die voor het bekomen 
van een monopolie vanwege de overheid verplicht waren zich aan specifieke reglementen te 
houden. Nadat in de Franse periode de gilden verdwenen waren, volgde een tijdperk van bijna 
honderd jaar, waarin van een georganiseerd toezicht op eetwaren geen sprake was. De 
toenemende bevolking, die zich steeds meer centraliseerde in de steden, als gevolg van de 
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industrialisatie, alsook de grootschalige industriële productie van drank- en eetwaren, waren een 
vruchtbare basis voor de vervalsing van eetwaren. 

Zo ontstonden er steeds meer epidemieën en ziekten als gevolg van vervuild drinkwater en 
eetwaren die vervalst of bedorven waren. Als reactie op deze toestanden ontstonden 
groeperingen, vaak hygiënisten genoemd. De rode draad doorheen de debatten van deze 
hygiënisten was preventie. Reeds in 1802 werd door de Parijse gemeenteraad een "Conseil de 
Salubrité" (Raad voor Hygiëne) opgericht, in ons land gevolgd door de in 1836 te Luik opgerichte 
"Conseil de Salubrité Publique"4

• 

Het economisch principe van de industrie van het "laissez faire" bracht desastreuze gevolgen met 
zich mee, die vaak ook te maken hadden met de gebrekkige kennis om de fraude vast te stellen5

• 

Aangezien de industriële revolutie in Engeland startte, ondervond men daar ook de eerste 
negatieve gevolgen inzake voedselvervalsingen. In 1820 publiceerde de in 1800 geïmmigreerde 
Duitse apotheker Fredrick Accum (1769-1838) zijn bekende boek over de vervalsing van eetwaren 
en de giften die in de keuken gebruikt werden 6. Het boek kende een groot succes. De hetze die hier 
op volgde verplichtte Accum het land te verlaten. 

Het was de geneesheer A.H. Hassall (1817-1894), soms de eerste voedselanalyticus genoemd1
, 

die in 1855 in een reeks artikels in het medisch tijdschrift 'The Lancet" op het gevaar wees van 
vervalste eetwaren. Dit was de aanzet voor het Britse parlement om in 1860 een besluit- het eerste 
op wereldvlak - te publiceren in verband met "het voorkomen van vervalsing van eet- en 
drankwaren". In 187 4 werd er een officiële organisatie opgericht, de "Society of Public Analyst" met 
als tijdschrift 'The Analyst"8

• In Duitsland werd de eerste wet gepubliceerd in 1879. In de Verenigde 
Staten van Amerika kwam onder de bezielende leiding van Harvey Wiley (1844-1932) in 1906 de 
"Food and Drug Act" van kracht9

• 

Tegen het einde van de 19d0 eeuw was de hele wetenschappelijke wereld in beweging gekomen. 
Congressen over hygiëne, geneeskunde, farmacie en toegepaste scheikunde volgden elkaar op. 
De vervalsingen van de eetwaren en de kwaliteit van het drinkwater kwamen regelmatig aan de 
orde. 

2. Voedselchemie en farmacie in België 

2.1 Algemene in leiding 

Aan de Universiteit van Leuven, opgericht in 1425 werd in 1685 een leerstoel opgericht over de 
scheikunde. Deze leerstoel kende aanvankelijk slechts titularissen die snel door promoveerden 
naar een interessantere leerstoel in de faculteit geneeskunde. De enige uitzondering is de vijfde 
titularis D. Sassenus (1672-1756), apotheker, die van 1718 tot aan zijn dood de plantkunde en de 
scheikunde onderwees. In 1740 werden in zijn laboratoria de minerale waters van Marimont 
geanalyseerd. 

Vanaf het Franse bewind, op het einde van de 18de eeuw, werd de controle over de gezondheid ( of 
de kwaliteit) van de eetwaren toevertrouwd aan de gemeentelijke instanties. Tijdens de vereniging 
met Noord-Nederland werden "provinciale commissies voor geneeskunde" opgericht (12 maart 
1818) die o.a. als doel hadden de gezondheid van de bevolking te bevorderen 10. 
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Deze commissies, die bestonden uit artsen en apothekers, hadden verschillende opdrachten. De 
meeste aandacht werd besteed aan epidemische ziekten. Zo hebben de apothekers L. Stoffels 
( 1764-1853) en zijn leerling F. Verbert ( 1769-1854) zich zeer verdienstelijk gemaakt tijdens de 
cholera-epidemie in 1832. Ook mogen J.-B. van den San de (17 46-1820) en P.J. Van Bavegem 
(1758-1855) vernoemd worden als bekwame scheikundigen die aangeslagen vervalste eetwaren 
ontleedden 11

• 

2.2. De Belgische apothekers en de voedselchemie 

Dat de Belgische Onafhankelijkheid in 1830 een goede zaak was voor de Belgische apothekers is 
reeds uitvoerig beschreven door dr. L. Vandewiele (1910-2004)12. Inderdaad, de liberale grondwet 
liet toe dat vrije verenigingen opgericht werden. Reeds in 1835 werd de Antwerpse Apothekers
vereniging opgericht, gevolgd door analoge verenigingen in heel wat steden. Belangrijk was 
evenwel dat verschillende van deze beroepsverenigingen beroepsbladen uitgaven. In 1845 
verscheen het Journal de Pharmacie d'Anvers met als redactieleden J. Pypers, J.F. Mollyn, H.F. 
Siroux, J.A. Vander Heyden en F.L. Acar, allemaal markante figuren in de beginperiode van de 
Antwerpse Apothekersvereniging 13

• 

In 1857 volgde dan de Bulletin de la Société de Pharmacie de Bruxelles met als redacteur N. Gille, 
die in 1850 professor werd aan de Rijksveeartsenijschool te Kureghem. In 1859 werd het redactie
comité aangevuld door dr. apr. Th. Belval. In deze beroepsbladen kwam het onderwerp van de 
vervalsing van eetwaren regelmatig aan bod in een speciale rubriek "la Merciologie", waarin 
regelmatig originele bijdragen verschenen van verschillende Belgische apothekers. 

In 1848 publiceerde de Antwerpse hoofdapotheker van het militair ziekenhuis F.C. Acar (1809-
1881) zijn "Traité des Falsifications des substances Médicamenteuses et Alimentaires et des 
moyens de les reconnaître" (303 blz.). Na een bespreking van anorganische en organische 
geneesmiddelen worden er een 60-tal bladzijden besteed aan de vervalsing en detectie van 
eetwaren (boter, bier, koffie, chocolade, tarwemeel, zetmeel, melk, brood, suiker, thee, azijn en 
wijn)14. 

Het eerste initiatief dat het Belgische parlement nam in verband met de vervalsing der eetwaren, 
was het uitvaardigen van de wet van 17 maart 1856. Door deze wet werd de vervalsing van 
eetwaren omschreven als een misdrijf dat moest bestraft worden. Deze wet had echter meer te 
maken met het beteugelen van de concurrentievervalsing dan met de volksgezondheid. Het 
toevoegen of het onttrekken van ingrediënten aan eetwaren werd strafbaar. Het grote probleem 
bleef echter het feit dat er geen controleorganismen voorzien waren om de vervalsing 
onweerlegbaar aan te tonen. 

De persoon die vooral vanwege zijn autoriteit in België de basis legde van de voedselchemie is 
ongetwijfeld J.B. Depaire (1824-1910). Deze veelzijdige apotheker werd in 1864 professor aan de 
Ecole de Pharmacie, die deel uitmaakte van de Medische Faculteit van de Universiteit van Brussel, 
waarvan hij ook van 1886-1888 rector was. Hij was lid van de Academie voor Geneeskunde (1855), 
van de Hoge Gezondheidsraad (1855) en werd in 1854 verkozen als lid van de Brusselse 
gemeenteraad. J.B. Depaire overtuigde in 1856 de Brussels burgemeester, Ch. De Brouckère 
(1796-1860), van de noodzaak om een laboratorium op te richten, wat gebeurde door een 
beslissing van de gemeenteraad van 1 O mei 185615

• Dit controlelaboratorium werd ingericht in het 
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Brusselse stadhuis en begon met de activiteiten in 1871. Andere steden volgden zoals Antwerpen 
(1875), Gent (1887), alsook Brusselse gemeenten zoals Ukkel, Schaarbeek en Anderlecht. 

2.3. Het Internationale Congres voor Farmacie te Brussel in 1985 

De organisatie van de internationale congressen voor Farmacie werd in 1865 gestart te Brunswijk 
in Duitsland op een initiatief van de keizer van Rusland. Het tweede congres vond plaats te Parijs in 
1867, het derde en het vierde congres werden gehouden respectievelijk te Wenen in 1869 en in 
Sint-Petersburg in 1874. Het vijfde internationale congres voor Farmacie werd te Londen 
gehouden in 1881. Het belangrijkste thema dat in deze reeks congressen aan bod kwam was het 
opstellen van een Internationale Farmacopee. Naast de noodzaak om een internationale 
farmacopee op te stellen kwam - zoals in de twee vorige congressen - ook de farmacieopleiding 
aan bod. Tijdens de discussies werd de wens geuit om de opleiding tot apotheker uit te breiden o.a. 
met voedselanalyse 16

• 

Op het einde van het vijfde internationale congres was er slechts één uitnodiging gekomen om het 
zesde congres te organiseren, nl. vanwege de voorzitter van de Amerikaanse Farmaceutische 
Vereniging. De organisatoren van het vijfde congres meenden dat een bijeenkomst in Philadelphia 
(VS) moeilijk zou zijn wegens de grote afstand. Men gaf de voorkeur aan Brussel, Rome of Genève. 
Uiteindelijk werd Brussel met unanimiteit gekozen als plaats waar het zesde internationaal congres 
voor farmacie gehouden zou worden 17

• N. Gille (1818-1899) durfde deze beslissing niet meteen 
meedelen aan de Association Générale Pharmaceutique de Belgique. Deze werd pas duidelijk 
toen op 5 november 1892 de proceedings van het vijfde congres officieel ontvangen werden. De 
Belgische apothekers vroegen zich ernstig af of zij in staat zouden zijn het zesde congres te 
organiseren. Dankzij het feit dat in 1885 te Antwerpen een universele tentoonstelling gehouden 
zou worden, werd einde 1884 beslist het zesde congres te organiseren met als voorzitter D.A. Van 
Bastelaer ( 1823-1907). 

De algemene secretaris van het congres en uitgever van de "Compte Rendu", apotheker E. Van de 
Vijvere, schreef in de inleiding van het congresboek niet zonder trots: "Le comité d'organisation du 
congrès crut que l'on devait inscrire deux questions présentant un haut intérêt public: l'on mettrait à 
l'ordre du jour la question des falsifications des denrées alimentaires et cel Ie des eaux potables ... 
Ie comité fut d'avis que les pharmaciens par leurs études chimiques, etc ... sont tout spécialement 
aptes à élucider ces questions"17

". 

Tijdens het congres te Brussel (1885) werden vier algemene vergaderingen gehouden en vier 
specifieke werkgroepen georganiseerd. Twee van de vier algemene vergaderingen waren gewijd 
aan de problematiek van de volksgezondheid. Het eerste thema was de strijd tegen de vervalsing 
van eetwaren (rapport van Th. Belval (1832-1897)) en het tweede thema handelde over de kwaliteit 
van het drinkwater (rapporten van E. Van de Vijvere en van Ch. Bias (1849-1926) en Edm. Van 
Melckebeecke (1843-1915)). Een derde thema handelde over de opleiding tot apotheker. L. De 
Nobele (1849-1926) had hiervoor een uitvoerig rapport opgesteld waarin hij het farmaceutisch 
onderwijs in 22 landen vergeleek. 

Onder het voorzitterschap van D. Van Bastelaer werd tijdens de plenaire zittingen (er waren 728 
personen ingeschreven) uitvoerig gedebatteerd. Op de slotzitting werden de voorgestelde moties 
unaniem goedgekeurd. De motie in verband met het eerste onderwerp hield in dat men 
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aanbevelingen deed om in alle landen grondig chemisch onderzoek uit te voeren omtrent de juiste 
samenstelling van de eetwaren, met inbegrip van de maximaal toelaatbare afwijking op deze 
waarden. Over de kwaliteit van het drinkwater waren de debatten heftiger. Er werd verwezen naar 
het Congres over Hygiëne, dat in 1852 te Brussel werd gehouden, waar J.S. Stas (1813-1892) 
reeds gesproken had over de karakteristieken waaraan drinkwater moest voldoen. Men kwam 
echter niet tot een akkoord over de normen voor drinkwater, wel over de te gebruiken 
analysemethoden. 

Over de verbetering van de opleiding kwamen sprekers uit verschillende landen aan het woord. De 
noodzaak om in deze opleiding te voorzien in voedselanalyse kan niet beter weergegeven worden 
dan met de woorden van prof. Schaër, de Zwitserse vertegenwoordiger: "que Ie congrès émette de 
voeu, que partout Ie programme contienne d'une manière obligatoire des cours théoriques et 
pratiques, se rapportant à la connaissance et à !'examen des denrées alimentaires, afin de 
démontrer de plus en plus, aux autorités comme au public, que Ie pharmacîen est Ie personnage Ie 
plus apte et qualifié à ce genre d'expertises ... "17b. 

Een van de vier werkgroepen had als onderwerp "Scheikundige problemen in verband met de 
hygiëne en de openbare gezondheid". Het is interessant vast te stellen dat de contaminatie van 
voedsel en drank door metalen aan de orde kwam. Enerzijds werd de problematiek besproken van 
de invloed van het gebruik van loden leidingen voor de kwaliteit van het drinkwater, alsook 
loodbevattende pigmenten op keukenpotten en op de kwaliteit van de erin bewaarde en bereide 
levensmiddelen. Anderzijds werden de gevolgen van het gebruik van koperzouten voor het "groen 
maken" van bepaalde groenten besproken. Naast andere onderwerpen (toevoeging van gips aan 
wijn, de vervalsing van boter) werd veel aandacht besteed aan het voorstel van P.E. Van Hamel
Roos om een internationaal tijdschrift uit te geven genoemd "Revue internationale de falsifications 
des denrées alimentaires et des boissons". Ondanks de kritiek op dit voorstel die voornamelijk 
betrekking had op de eventuele reactie van de media en het publiek wanneer zij op de hoogte 
gebracht zouden worden van de enorm veel voorkomende vervalsingen, werd het voorstel 
doorgespeeld naar een commissie, die hierover later verslag zou moeten uitbrengen. 

De gedetailleerde gegevens omtrent dit congres van 1885 zijn opgenomen in de "Compte Rendu", 
die 905 bladzijden telt en 235 bladzijden als bijlagen 18

• Wanneer men nagaat wat de invloed was 
van dit zesde congres in vergelijking met de volgende congressen in Chicago (1893), Brussel 
(1897), Parijs (1900) en Brussel (1910), dan kan men zonder meer stellen dat de voedselchemie 
het belangrijkste onderdeel van de discussies vormde 19

• 

2.4. Concours International de Bruxelles ( 1888) 20 

Mede onder invloed van talrijke congressen waar de problemen van de openbare gezondheid aan 
bod kwamen (Brussel, 1875), (Genève, 1877), (Amsterdam, 1879), (Den Haag, 1894), (Brussel, 
1885), en Wenen (1887) en de dynamische Belgische afgevaardigde, apotheker en doctor in de 
wetenschappen, Th. Belval (1832-1897) werd er op initiatief van de dienst van de Volksgezondheid 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken) in 1888 (directeur-generaal, kabinetchef E. Beco) een "Grand 
Concours Internationale" gehouden te Brussel over het probleem van de eetwaren : hun bederf en 
vervalsing. Er werd een modellaboratorium ingericht waarbij de vier "chimistes éminents" van de 
vier universiteiten betrokken waren, nl. A. Jorissen (1853-1925) (Luik), E. Dubois (1842-1892) 
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(Gent), J.B. Depaire (î 824-1910) (Brussel) en Ch. Bias (1839-1919) (Leuven). Eveneens werden 
een reeks openbare conferenties georganiseerd (1 september - 9 oktober 1888). Naast enkele 
algemene spreekbeurten behandelden de verschillende sprekers achtereenvolgens de 
problematiek van de vervalsing van verschillende eetwaren (boter en margarine, bier, saccharine, 
drinkwater, paddenstoelen, siropen, melk, vlees, geestrijke dranken en peper). Negen sprekers 
hadden een opleiding als apotheker, twee waren landbouwingenieur, twee waren veearts, twee 
waren geneesheren en twee waren doctors in de natuurwetenschappen. Tijdens de openingsrede 
van J.B. Depaire over "de noodzaak om maatregelen te nemen voor het verzekeren van de 
beteugeling van de vervalsing der eetwaren" bepleitte de spreker de noodzaak om "chemici" te 
vormen die een specifieke opleiding gevolgd hadden in de voedselchemie. 

2.5. Het onderwijs in de voedselchemie in België 

Ter gelegenheid van het î 50 jaar bestaan van de start van de universitaire opleiding van apotheker 
in 1999 werd de strijd om deze universitaire titel en de evolutie van de programma's voor de 
opleiding van apotheker uitvoerig besproken 21

• Hier moet nog even aandacht gevraagd worden 
voor de oprichter van de "Ecole Spéciale de Pharmacie" in 1842 in de Faculteit Geneeskunde van 
de Université de Bruxelles. De oprichter en de directeur van deze school was apotheker A.D. de 
Hemptinne (1781-1854), waarover J.S. Stas in een nota schreef dat hij na studies bij J.B. Van Mons 
te Leuven en onderzoek te Parijs bij A.F. Fourcroy en N.L. Vauquelin op 23 juli 1806 te Brussel het 
diploma van apotheker behaalde22

• Als lid van de provinciale medische commissie voor de provincie 
Brabant (1825) deed hij onderzoek naar de kwaliteit van drinkwater te Brussel. Hij voerde in 
opdracht van de stad Brussel onderzoek uit omtrent de vervalsing van eetwaren. Hij was één van de 
mede-oprichters van de Académie Royale de Médecine in 1842. 

De noodzaak om een opleiding te organiseren waarin de analytische chemie toegepast werd op de 
eetwaren met het oog op het bestrijden van de vervalsingen werd steeds groter. In de Academie 
voor Geneeskunde (Académie de Médecine) kwam de problematiek van de vervalsing der 
eetwaren vanaf 1873 herhaaldelijk aan bod. Zij adviseerde de regering om in elke provincie 
laboratoria in te richten en zij verklaarde dat de opleiding van de apotheker het meest geschikt was 
om de controles uit te voeren door een vak aan het curriculum toe te voegen dat zou handelen over 
de analyse van eetwaren23

• 

De eerder reeds vernoemde provinciale commissies voor geneeskunde werden bij wet van 31 mei 
1880 hervormd. Zij moesten voortaan waken over de zuiverheid van de eetwaren. De apothekers, 
die deel uitmaakten van deze commissies, vonden dat het vak "Analytische Chemie", dat in hun 
opleiding voorzien was sedert 1876, moest uitgebreid worden met colleges over de toepassing van 
dit vak op de eetwaren. Te Luik startte A. Jo rissen (1853-1920), vanaf 1883-84 met een facultatieve 
cursus "Altération et falsifications des substances alimentaires". Te Gent werd vanaf 1886 een extra 
cursus gedoceerd door E. Dubois (1842-1892), getiteld : "Recherches des falsifications des 
denrées alimentaires" en te Brussel werd in 1887 A. Herlant (1850-1927) benoemd voor het vak 
"Etude chimique et microscopique des denrées alimentaires et des boissons (théorie et 
pratique)"24

• 

Het jaar 1890 is een belangrijk jaar voor de officiële status van de voedselchemie in België. Op 10 
april 1890 werd een wet uitgevaardigd die het onderwijs in belangrijke mate hervormde. De wet 
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herzag de verschillende curricula. Dit was eveneens het geval voor de opleiding tot apotheker. 
Dankzij o.a. de actieve inzet van D. Van Bastelaer, lid van verschillende farmaceutische 
beroepsverenigingen en sedert 1863 lid van de "Academie voor Geneeskunde", werd in deze wet 
officieel een verplichte cursus opgenomen. Bij wet van 17 oktober 1890 werden aan de 
Rijksuniversiteiten te Gent en te Luik, respectievelijk E. Dubois en A. Jorissen benoemd als titularis. 
Aan de Vrije Universiteit te Brussel bleef A. Herlant de titularis, terwijl aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven de cursus verdeeld werd over Ch. Bias (1839-1919), die de anorganische aspecten 
zou doceren en G. Bruylants (1850-1925), die de organische aspecten voor zijn rekening nam. (In 
de bijlage zijn voor de Belgische Universiteiten de opeenvolgende titularissen van dit vak vermeld). 

2.6. De "Association Beige des Chimistes" 

2.6.1 . Het ontstaan van de vereniging en de oprichting van werkgroepen 

Op 30 maart 1887 werd door enkele chemici, werkzaam in de suikerindustrie, het initiatief 
genomen om de scheikundigen in België samen te brengen. Het eerste doel was om een 
overeenkomst te bereiken over een harmonisatie van de analyse van suiker in suikerbieten. In feite 
ligt dus de voedselchemie aan de basis van de twee thans bestaande verenigingen voor 
scheikunde in België25

• 

In de eerste opgerichte werkgroep, nl. over "suiker", werd aanvankelijk uitsluitend gedebatteerd 
over de verschillende aspecten van de suikeranalyse, maar vanaf 1888 kwamen alle aspecten aan 
de orde die te maken hadden met de verhoging en verbetering van de suikerproductie. Tijdens de 
bijeenkomst van 5 september 1888 werd een oproep gedaan om een aparte werkgroep op te 
richting over de "vervalsing van de eetwaren". Op de eerste bijeenkomst van deze werkgroep op 20 
maart î 889 bleek een overweldigende belangstelling. Tijdens de vergadering werden 86 nieuwe 
leden voorgesteld, waaronder 45 apothekers. De vier titularissen over voedselchemie, alsook de 
toekomstige professoren waren aanwezig. Het bureau bestond uit D. Van Bastelaere, voorzitter, en 
A.Jorissen, secretaris26

• 

De leden van de werkgroep "eetwaren" waren zeer actief. In de werkgroep werd aandacht besteed 
aan de vervalsing van vooral boter, maar ook van koffie en van chocolade, terwijl verschillende 
voordrachten gehouden werden over de bereiding en de eigenschappen van "peptonen". 
Vanzelfsprekend werd veel aandacht besteed aan de belangrijke maatregelen en gevolgen van de 
wet van 4 augustus 1890 betreffende de "vervalsing van eetwaren". 

Ook al was men reeds op 17 juli 1887 van plan een werkgroep over landbouwchemie op te richten, 
toch werd de installatie uitgesteld, omdat de belangrijkste specialisten nog geen lid waren van de 
Vereniging. Toen A. Petermann lid werd volgde onmiddellijk de oprichting van de derde werkgroep, 
die zich vooral richtte naar specifiek landbouwkundige aspecten, zoals bv. de bepaling van fosfor in 
kunstmest. 

In 1890 ontstond een nieuwe werkgroep die eerst de naam kreeg van deze van de "fermentatie
industrieën" en later die van "biologische chemie". In deze werkgroep werden onderwerpen 
behandeld zoals "de samenstelling en de productie van azijn", "de analyse van granen, mout en 
bier", ... Omdat er in de werkgroepen gemeenschappelijke onderwerpen waren, zoals b.v. de 
invloed van metalen tijdens de bereiding van dranken en ook een standpunt over de bereiding van 
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azijn, werden gemeenschappelijke werkvergaderingen belegd. 

2.6.2. Het eerste Internationale Congres voor Toegepaste Chemie te Brussel-Antwerpen in 1894 

Van in 1882 werd gestart met de voorbereiding van een gepland Internationaal Congres te 
Brussei21

. De verschillende werkgroepen discussieerden tijdens hun vergaderingen vooral over het 
opstellen van vragen, die het dringendst een antwoord nodig hadden : 10 voor de werkgroep 
"suiker", 9 voor de werkgroep "landbouwchemie", 5 voor de werkgroep "eetwaren" en 6 voor de 
werkgroep "biologische chemie". 

Tijdens het congres waren de 397 deelnemers verdeeld over de vier werkgroepen : "suiker" (150) ; 
"landbouwchemie" (64); "eetwaren" (83) en "biologische chemie": (73). Uiteindelijk kwamen niet 
alle voorgestelde vragen aan bod. Voor wat betreft de voedselchemie kan opgemerkt worden dat 
dit onderwerp in alle werkgroepen behandeld werd. In de werkgroep suiker werd ruime aandacht 
besteed aan de uniformisatie van de analyse van suiker in suikerbieten en suikerriet (rapport van F. 
Strohmer). In de werkgroep landbouwchemie werd-voor een eerste keer- de analyse van melk 
en zuivelproducten besproken (rapport van Lescoeur). De werkgroep biologische chemie 
behandelde tezamen met de werkgroep eetwaren het probleem van de bacteriologische analyse 
van drinkwater (rapport van E. Malvoz) (1862-1938). De werkgroep eetwaren behandelde 
achtereenvolgens: technieken om het juiste smelt- en stollingspunt van vetten te bepalen (rapport 
van H.Spinette), verschillende methoden om de zuiverheid te bepalen van peper (rapport A. 
Herlant), van boter (rapport J. Wauters) en om de onzuiverheden in gedistilleerde dranken te 
identificeren en te bepalen (rapport van A. Jorissen). Tenslotte werd er na discussie een werkgroep 
belast met het voorstellen van het nemen van maatregelen om vervalsingen van eetwaren te 
voorkomen. 

2.6.3. De bijdragen van de apothekers aan de ontwikkeling van de Association Beige des 
Chimistes ( 1887-1906) 

Van bij de oprichting van de werkgroep over de "vervalsing van eetwaren" op 20 maart 1889 was de 
bijdrage van de apothekers aan de ontwikkeling van de Belgische Chemische Vereniging 
indrukwekkend28

• De aangesloten apothekers waren - op enkele uitzonderingen na - allen lid van 
de werkgroep eetwaren. Tot in 1898, toen na een reorganisatie de probleemgerichte werkgroepen 
opgeheven werden, bedroeg het aantal apothekers tussen de 70 en 80% van de leden van de 
werkgroep eetwaren. Ook de publicaties in het tijdschrift "Ie Bulletin de l'Association Beige des 
Chimistes" tonen aan dat apothekers tijdens de algemene vergaderingen regelmatig een lezing 
verzorgden, bv. G. Bruylants over de frauduleuze broodbereiding, A. Jorissen over de 
aanwezigheid van vreemde vetten in boter, A. He riant over de analyse van koffie, enz ... Zeer 
bekend is ook het onderzoek van L. Crismer (1858-1944) met betrekking tot het onderzoek van de 
botervervalsing. L. Crismer was de eerste onderzoeker die aantoonde dat men via fysicochemisch 
onderzoek boter kon analyseren. Zijn in 1896 geïntroduceerde Crismertest voor de kritische 
oplossingstemperatuur als karakteristiek voor vetanalyse, wordt thans nog beschouwd als een 
officiële analysemethode29

• 

Na het congres brak er een moeilijke periode uit voor de Belgische Chemische Vereniging. De 
oprichters van de vereniging nl. de suikerspecialisten waren ontevreden met de gang van zaken. 
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De technologische aspecten van de suikerproductie kwamen volgens deze leden té weinig aan 
bod. Het einde van het mandaat van de eerste voorzitter E. Hanuise ( 1842-1913), die zich terug trok 
om gezondheidsredenen 30 en het vertrek van de suikerspecialisten, bracht een echte malaise 
teweeg. Het was J.B. Depaire, reeds 71 jaar, die in 1895 het voorzitterschap overnam. Depaire was 
reeds in 1889 verkozen als erelid van de vereniging en genoot van het vertrouwen van zowel de 
apothekers als van de andere leden. Er werd besloten om de functie van voorzitter om het jaar te 
verkiezen. Na Depaire (1895-1896) werden de volgende professoren in de farmacie voorzitter: A. 
Herlant (1897-1898), L.L. De Koninck (1899-1900), L. Crismer (1901-1902) en A.J.J. Van de Velde 
(1903-1904). Het is dan ook duidelijk dat de Société Générale de Chimie - zoals ze vanaf 1904 
genoemd werd - niet had kunnen overleven zonder de inzet van de apothekers. Trouwens in 1898 
waren er van de 464 leden 82 apothekers en in 1905 van de 4 75 leden 95 apothekers. 

Een apotheose betekende dan ook het in 1905 te Luik georganiseerde gemeenschappelijk 
"Congrès de Chimie et de Pharmacie", door enerzijds de Association Beige des Chimistes en 
anderzijds de Association Pharmaceutique de la province de Liège. Van de twee maal zes 
organisatoren van beide verenigingen hadden negen het diploma van apotheker. Tijdens dit zeer 
geslaagde congres werden drie nieuwe ereleden verkozen : naast de industrieel Ernest Solvay 
(1838-1922), twee eminente professoren W. Spring (1849-1911) van Luik en Louis Henry (1834-
1913) van Leuven. Algemeen wordt aangenomen dat in î 905 het tijdperk van de toegepaste 
chemie eindigde en dat de algemene chemie belangrijkerwerct31

• 

2.6.4. Hoge Gezondheidsraad en Eetwaren inspectie 

De Hoge Gezondheidsraad in België, opgericht in 1845, had als onderafdeling IV, waar de hygiëne 
en andere kwaliteitsaspecten van eetwaren aan bod kwamen. Rond 1890 werd op vraag van de 
regering in deze raad een commissie aangesteld die als taak had voor elke belangrijke groep van 
eetwaren een handleiding op te stellen met methoden voor de bepaling van de samenstelling. De 
commissie die hiervoor werd aangesteld bestond uit de apothekers Ch. Bias, G. Bruylants en J.B. 
Depaire. De commissie werd uitgebreid met F. D'Hont (scheikundige), E. Hanuise (ingenieur), A. 
Herlant (apotheker), A. Jorissen (apotheker), A. Theunis (ingenieur) en J. Wauters (doctor in de 
wetenschappen). De onderwerpen en de auteurs die aan bod kwamen waren: bier en zout (Bias), 
meel, brood (Bruylants), jenever, chocolade, vetten (Depaire), melk en boter (D'Hont), suiker, 
honing, siroop (Hanuise), koffie, thee, kruiden (Herlant), wijn, conserven (Jorissen), azijn (Theunis) 
en peper, margarine en kaas (Wauters). Het document dat toonaangevend was werd gepubliceerd 
in 189532

• 

De uitvoering van de wet van î 890 over de vervalsing van eetwaren betreffende de controle ging 
gepaard met heel wat moeilijkheden. Enerzijds was er het getouwtrek tussen de autonomie der 
gemeenten en de invloed van de staat, anderzijds waren de apothekers niet akkoord met het feit dat 
in 1891 J.B. André (1854-1945), ingenieur, als hoofdinspecteur aangesteld was. In 1894 werd er 
een hoofdbestuur gevormd dat moest samenwerken met een buitendienst, gevormd door 
verschillende personen die een ambtsgebied toegekend kregen. Naast de twee leden op het 
hoofdbestuur J.B. André en E.F. Grognard (1862-1925), beiden ingenieur, werden tien inspecteurs 
benoemd: acht apothekers en twee ingenieurs. Vanaf 1894 werden verschillende personen erkend 
voor de ontleding van eetwaren. Dit waren vooral professoren aan de Universiteiten. Vervolgens 
werden ook stadslaboratoria erkend. Rond 1900 waren, er 32 laboratoria erkend, die telkens 
verantwoordelijk waren voor een bepaalde groep levensmiddelen. De erkende "scheikundigen" 
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hadden een verschillende opleiding 
wetenschappen33

• 

apotheker, landbouwingenieur of doctor in de 

3. Besluit 

Als besluit kan gesteld worden dat in de tweede helft van de 19de eeuw de voedselchemie in België 
vooral gestimuleerd werd door de problemen die te maken hadden met de vervalsing van eetwaren. 
Het waren de apothekers die aanvankelijk een hoofdrol speelden. In 1890 werd het onderwijs in de 
voedselchemie een verplicht vak in de opleiding tot apotheker. Tegen het einde van de 19de eeuw 
kwamen er echter andere disciplines naar voor met interesses voor de voedselchemie, terwijl bij de 
apothekers het eerste enthousiasme eerder begon af te nemen. 

De discipline "voedselchemie" in de opleiding tot apotheker bleef noodzakelijk omdat het diploma 
van apotheker in aanmerking kwam voor de functie van inspecteur der eetwaren. Door een K.B. in 
1980 werd plots het diploma van apotheker afgeschaft voor deze functie. Deze beslissing had een 
belangrijke invloed op het onderwijs in de voedselchemie : het analytisch aspect was niet meer 
noodzakelijk en het onderwijs werd meer georiënteerd naar "bijzondere voeding" en de relatie 
tussen voedsel (als) en geneesmiddel. 

Bijlage 

Universiteit van Gent (U.G.) 
Faculteit geneeskunde ( opleiding farmacie) 
1970 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
1886 Edouard DUBOIS 1 (1842-1892) 
1892 Maurice DELACRE 1 (1862-1938) 
1895 Euaène GILSON \ (1862-1908) 
1908 Felix DAELS (1877-1953) 
1925 Albert J.J. VAN DE VELDE (1871-1956) 
1941 Albertus DE CLERCQ ( 1903-1965) 
1946 Bartholomé V. CUVELIER ( 1905-1978) 
1976 Prosper DE MOERLOOSE (1923- ) 
1979 Jacques PIJCK 1 (1930-1994) 
1987 Carlos VAN PETEGHEM 1 (1946- ) 

Université de Lièqe (U.Lg) 
Faculté de médecine (enseignement de pharmacie) 
1883 Armand JORISSEN 1 (1853-1920) 
1820 François SCHOOFS l (1875-1959) 
1821 René VIVARIO 1 (1887-1970) 
1957 Arsène FOUASSIN I (î 908- ) 
1978 Alfred NOIRFALISE i (1937- ) 
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aaa 

Universiteit vanI.euven (KUL) 
aaaaaaaa 

1886 Gustave BRUYLANTS (partim org.) (1850-1925) 
1890 Fernand RANWEZ (partim anorq.) ( 1 866-1925) 
1925 Armand CASTILLE (1898-1973) 
1968 Robert MAES (? ) 
1972 Paul DAENENS (1934- ) 
1999 Carlos VAN PETEGHEM (1946- ) 
2000 Maurits VAN BOVEN (1942- ) 

Université Catholiaue de Louvain llouvain-en-Woluwé) (UCU 

1968 André DEFALOUE 1 (? ) 
1970 Alain LEONARD 1 (? 

1 • ) 

1975 Robert ROBERFROID i (? 
1 • ) 

1980 Nathalie DELZENNE 1 (? ) 

Bijlage 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 

1880 Achille HERLANT 11850-1927 
1907 Léon HERLANT 11873-1968 
1945 Gaston LAGRANGE 11911-1992 
1972 Colette DORLET • 1927-
1989 Maurice VAN HAELEN (1940- ) 
2002 Pierre DUEZ · (1952- ) 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

1969 1 D. Luc MASSART : (1941-2005) 

--··-·-····. 

Universitaire lnstellinçi Antwerpen (UIA - nu UA) 

1973 1 Hendrik DEELSTRA (1938- ) 

Prof. H. Deelstra 

Graaf Witgerstraat 8, B-2640 Mortsel 
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HE, SCHILDERIJ CVSMAS EN VAMIANUS 
VAN L. 13LENVEFF 
Po-:,;tuum; antwo-orci op cw b-v[ef vCUv ev~ Pwvve,; J uUe,w ( t 9 wu;u;w,-t 2 00 7) 
VCU\I 3 wu;u;w,t" 2 00 7 
Prof. em. J. Lemli 
Zoals werd medegedeeld in het Bulletin 103 overleed plotseling erelid Pierre Julien op 9 maart 
2007 te Parijs. 
Hij was zeer geïnteresseerd in de iconografie van de heiligen Cosmas en Damianus en publiceerde 
hierover verschillende bijdragen 1 • 

1 n de publicatie "De Apotheker te Leuven" werd het schilderij met de heiligen van Lambert Blendetf 
(1677) afgebeeld en besproken door apr. P. De Becker2. Aangezien het doek vernield werd door 
het geallieerd bombardement op Leuven (12 mei 1944) was het niet bekend aan P. Julien. Derhalve 
zond ik hem op 15 februari 2007 een brief met de niet al te beste reproductie van het schilderij. 
Op 6 maart ontving ik het volgende schrijven van P. Julien. 

Pierre JULIEN 
24, rue Gay-Lussac 
F-75005PARTS 

Cher Professcur Lcmli, 

Paris, Ie 3 mars 2007 

Si j'ai quelque peu tardé à vous accuser réception de votre lettre, n'allez surtout pas 
croire que cc soit par manquc d'intérêt : c'est à cause des suites du décès de mon épouse 
survenu Ie 22 janvier, puis d'ennuis pulmonaires et pédestres qui m'ont fait hospitaliser huit 
jours. Votrc courrier me revigore ! Vous êtes un détecteur extrnordinaire comme j'aimerais en 
avoir beaucoup d'autres. Car Ie tableau de l3lendcfîn'est pas banal. 

D'abord c'est un tableau de corporation, c'cst-à--dire etroitemcnt lié à l'histoire 
profcssionnelle. 

Il se rattache aussi à l'histoïre hospitalière, puisque tel est Ie cadre duns lequel Je 
peintre a explicitement situé la scène. 

Qui plus est, il est jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, inconnu dans la 
littératurc spécifique sur Cómc et Damicn. 

Iconographiqucment, il fait immédialement penser au fameux tableau peint un peu 
plus tót par A. Frnncken pour les chirurgiens d'Anvers. Même réalisme impressionnanl en 
particulier, dont il y a pcu d'autres cxcmples. Voir la scie. Chez Frunckcn elle est à terre, une 
fois l'amputation opéréc, et on cxhibe Ic moignon. Chez Blenctcfl; c'est l'étape d'avant : Ie 
chirurgien commence à s'attaquer à l'opération. Je ne connais pas de figurution équivalente. 

Et je Ie répéte, JE N'AVAIS JUSQU'A PRESENT JAMAIS EU 
CONNAISSANCE DE CETTE <EUVRE. 

Mais voilà., ellc est tcllcment intéressante et à mes yeux importante dans l'histoîre 
iconographique des deux anargyres que je suis obligé de vous mcttre à contribution sur deux 
points: 

1) De que! ouvrnge (auteur, titre el références complets) est tirée la page dont vous 
m'envoyez la photocopic ? 

...,.,.... ' 
):'.-;)'.- J. ..,.,r"' 2) Quelle que soit la qualité de l'illlL~tration d'origine, il est certaînement possible 
A,..i, ._t· <l'en faire, par photo classique ou par l'un de ces procédés moderncs auxquels je n'entends 
,p~ rien, une reproduction convenable. Si vous pouviez vous en charger - à mes frais bien 

évidemment -, ce serail merveilleux. 

D'avance, cher Professeur Lemli, je vous remercic de ce que vous pourrez faire sur 
ces deux points. 

Soyez encore lëlicité de votre découvcrte et croyez à toute ma gratitude en même 
temps qu'à mon meillcur et bicn cordial souvenir. 

PS : S'il y avait rnoyen d'y pr(!jeler une vue convenable de ce tnbleau, ne mériterait-il pas de faire 
l'objet d'une brève présentation (quelques minules) à une rëunion du Cercle Benelux ou ail\eurs 7 Je la 
co~signerais volontiers a\'ec vous. 
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Op 1 O maart tijdens het schrijven van een antwoord op deze brief deelde collega G. Gilias me 
telefonisch mede dat ons erelid P. Julien te Parijs overleden was. 

Deze korte bijdrage over het bewuste schilderij moge een antwoord zijn op het schrijven van P. 
Julien met zijn vraag: "de faire une brève présentation à une réunion du Cercle Benelux". 
Collega Gilias was zo bereidwillig enkele foto's te maken van de afbeelding van het schilderij die 
bewaard wordt in het Stedelijk Museum van Leuven. 

Gegevens over het schilderij. 

De schilder van doek, Lambert Blendeff (Luik 1650-Leuven 1721 ), een leerling van B. Flémalle, 
was de officiële stadsschilder van de stad Leuven van 1677 tot 1682 en iconograaf van de 
universiteit vanaf 1682. Hij schilderde voornamelijk religieuze onderwerpen voor verschillende 
kerken te Leuven en andere steden. 
Voor het schilderij van Cosmas en Damianus ontving hij in 1677 vanwege het ambacht der barbiers 
en chirurgijns de som van 173 gulden. 
Het schilderij was bestemd voor het nieuwe altaar (1673) in de kapel van de H. Drievuldigheid in 
gebruik door het ambacht in de St. Pieterskerk. In augustus 1794 werd de hele meubilering van de 
kerk op bevel van de Franse overheid openbaar verkocht en het altaar bracht 24 livres op. Wie de 
koper was is niet bekend3

• 

Het schilderij is blijkbaar terecht gekomen in het Drutius College. In 1805 werd het College 
aangekocht door de stad Leuven en werd er het Vredegerecht, de Kamer van Koophandel en de 
Academie voor Schone Kunsten in ondergebracht. 
Het schilderij (223 x 148 cm) werd er bewaard onder n°5/9/B. 
In 1814 werd het doek in bruikleen gegeven aan de St. Pieterskerk waar het werd opgehangen 
boven het portaal van het Noordertransept dat volledig werd verwoest in 1944. 

Blendeff heeft de beenamputatie voorgesteld in een 
ziekenhuis waar de twee heiligen met nimbus boven hun 
hoofd aan het werk zijn. De geneesheer Cosmas staat 
op de achtergrond en is bezig met het beoordelen van de 
urine van een der zieken die in de alkoven van de 
ziekenzaal rusten. Damianus, de chirurgijn, begint met 
de amputatie van het onderbeen van de patiënt. Er is 
slechts een helper aanwezig en twee nieuwsgierigen 
terwijl een vrouw klaar staat met een beker met een 
versterkende of pijnstillende drank. Op de grond ligt een 
scalpel klaar voor het fijnere werk en een blaasbalg voor 
het aanwakkeren van het kolenvuurtje dat de brandijzers 
moet verwarmen voor het cauteriseren van de wonde. 
Een pot voor het opvangen van het bloed is ook voorzien. 
Uit de afbeelding is niet af te leiden of Damianus hier 
bezig is met de voorbereiding van de transplantatie van 
het been van een Moor (het bekende wonder) of met een 
eenvoudige amputatie. In ieder geval is het de bedoeling 
de belangrijke functies van de chirurgijns aan te tonen 
en neemt de geneesheer een secundaire plaats in, 
hetgeen meestal niet het geval is in de voorstellingen van 
Cosmas en Damianus. 
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Het is jammer dat P. Julien niet de gelegenheid heeft gehad het schilderij te bespreken en te 
plaatsen in de algemene iconografie van de twee heiligen. 
Moge dit bescheiden antwoord op zijn brief een postume hulde zijn aan "travailleur acharné et 
passionné" en een "infatigable défenseur de l'histoi re de la pharmacie"4

• 

Noten 
1 Pierre Julien publiceerde bij Pariente te Parijs (1980) een zeer mooie monografie: "Saint CcJme et Saint 

Damien, patrons des médecins. chirurgiens et pharmaciens. » Een andere belangrijke publicatie « Saint 
Cöme et Saint Damien, de la médecine á la pharmacie », medegedeeld op 27 september 1995 op de 
plechtige zitting van de Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie te Parijs is verschenen in de 
Revued'Histoirede la Pharmacie n°312 (1996) p.477-96. 

P. De Becker, in "De apotheker te Leuven van 1269 tot heden", A. Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, 
Leuven 1993. 
A. Meulemans. Bijdrage tot de geschiedenis der Leuvense ambachten. 2. De Barbiers en Chirurgijns. P. 
41-46. Brussel 1956. 
Hommage à Pierre Julien, président d'honneur. Revue d'Histoire de la Pharmacie n°355 (2007) 
p.407-8. 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B-3020 Winksele 
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LE TA13LEAU VE C6lv1E ET VAlvfIEN VEL. 13LENVEFF 
'RÉPéJNSE PéJST1-lUlv1E À LA LET'T'RE VE P. JULIEN, lv1Elv113'RE V'H.éJNNEU'R 

Prof. em. J. Lemli 

Comme déjà annoncé dans Ie Bulletin n°103, notre membre d'honneur Pierre Julien est 
brusquement décédé à Paris Ie 1 O mars 2007. L'iconographie des saints Cóme et Damien lui tenait 
fort à cceur et il publia maintes communications à ce sujet1

• 

Dans la publication «Le pharmacien à Louvain» apparaît la peinture de L.Blendeff ( 1677) 

Pierre ,IULIEN 
24, rue Gay-Lussac 
F-75005 PARIS 

Cher Professcur Lemli, 

Paris, Ic J mars 2007 

Si j'ai quelquc pcu tardé à vous accuser réception de votre lettre, n'allez surtout pas 
croire que cc soit par manque d'întérêt : c'est à cause des suites du décès de mon épouse 
survcnu Ie 22 janvicr, puis d'ennuis pulmonaires et pédestres qui m'ont fait hospitaliser huit 
jours, Votre courrier me revigorc ! Vous êles un détL"Cteur extracrdïnaire comme j'aimerais en 
uvoir beaucoup d'autres. Car Ie tableau de l3lendeff n'est pas banaL 

IYabord c'est un tableau de corporntîon, c'est-ii.-dire étroitement lié à !'hîstoire 
profcssiormelle. 

Il se rattachc aussl à !'hîstoirc hospit.alièrc, puisque tel est Ie cadre dans lequel le 
pcintre a explicîtement sit11é la scène. 

Qui plus est, il est jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, inconnu dans la 
littCrature spécifique sur Cömc et Damicn. 

konographîquement, il fait imrnédiatement pcnser au farncux tableau peint un peu 
plus tót par A. Francken pour les chirurgiens d'Anvers. Même réalîsmc impressionnant en 
partkulier, dont il y a peu d'autres cxemples. Voîr Ja sdc. Chcz Frnnckcn elle est à terre, une 
fois l'amputation opéréc, et on cxhîbc Ie moiguon. Chez BlendeiI c'cst l'éiape d'nvant : lc 
clûrurgien cornmcncc à s'attuquer à l'opération, Je ne connais pas de figurntion équîvalcnte. 

Et je Ie répète, JE N'A V AIS JUSQU'A PRESENT JAMAJS EU 
CONNAISSANCE DE CETTE (EUVRE, 

Mais voilà, ci!c est tcllement intércssante et à mes yeux importante dans l'histoire 
iconot,rraphique des deux anargyres que je suis obligé de vous mcttre à contribution sur deux 
points: 

1) Dt que! ouvrage (auteur, titre et références complets) est tirée la page <lont vous 
. m'envoyez la photocopic? .- ' .r- ;;:.....- J. i.,r,JI"",,.. 2) Que!le que soit la qualité de J'illustration d'origînc, îl est certainement possîblc 

f\.,,4i~ !4.-Y <l'en faire, par photo clas,îque ou par l'un de ces procl:!dës modernes auxquels je n'entends 
J,J..~ rien, une repmduction convenahle. Si vous pouvîez vous en charger - à mes frais bicn 

évidemment -, cc serait merveîllcux. 

D'avance, cher Professeur Lcmli,je vous remercic de ce que vous pourrel faire sur 
ces detLX poïnls. 

Soyez encort! félîcitC <le votre découvertc et croycz à toule ma gratitudc en rnême 
tcmps qu'à mon meilkur et bicn cordtal souvenir. 

PS ; S'H y avait moyen d'y projeter uoc vue convenable dè ce tableau, nc mériterait~il pas de faire 
l'objet d'unc brève présentation (quclque, minutes) à une réunîon du Cercle Benelux ou ai!!eurs? Je !a 
co~5,igncrais 't'olo-ntîcrs avec vous. 

représentant les deux saints, 
commentée par P.De Becker2. La toile 
détruite lors du bombardement de 
Louvain Ie 12 mai 1944 n'était pas 
connue de P.Julien. Par conséquent je 
lui ai envoyé une lettre Ie 15/2/07 
montrant une reproduction pas trap 
bonne du tableau. Le 6/3 je reçus la 
réponse suivante de Pierre Julien. 

Le 1 O mars répondant à cette lettre Ie 
confrère G.Gilias m'annonçait au 
téléphone Ie décès de notre membre 
d'honneur. 
Que cette courte présentation de la 
peinture puisse être une réponse à la 
demande de P.Julien : « de faire une 
brève présentation à une réunion du 
Cercle Benelux». Le confrère G.Gilias 
s'est proposé de faire quelques photos 
de la copie de l'ceuvre se trouvant au 
Musée Communal de Louvain. 

Description du tableau. 
L'ceuvre est de Lambert Blendeff 
(Liège 1650- Louvain 1721 ), élève de 
B.Flémalle, peintre officie! de la ville de 
Louvain de 1677 à 1682 et 
iconographe de l'université à partir de 
1682. Il peignit principalement des 
sujets religieux pour plusieurs églises 

de Louvain et d'ailleurs. La guilde des barbiers et chirurgiens lui attribua en 1677 la somme de 
173 florins pour son tableau de Cóme et Damien. Ce tableau était destiné au nouvel autel de la 
chapelle de la Sainte Trinité réservé à la guilde dans l'église Saint Pierre. En août 1794 tout Ie 
mobilier de l'église fut vendu sur ordre des autorités françaises et l'autel rapporta 24 livres. 
L'acheteur demeure inconnu3

• Le tableau parvint on ne sait comment au collège Drutius. Le collège 
fut acquis par la ville en 1805. On y hébergea la Justice de Paix, la Chambre de Commerce et 
l'Académie des Beaux-Arts. La peinture (223x148 cm.) y fut conservée sous Ie numéro 5/9/B. En 
1814 elle fut remise en prêt à l'église Saint Pierre et accrochée au dessus du transept Nord lequel 
fut totalement détruit en 1944. 
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Blendeff a représenté l'amputation de la jambe dans un 
hópital ou les deux saints mu nis de leur auréole étaient à 
l'muvre. Cóme, Ie médecin se tient à l'arrière-plan mirant 
les urines d'un malade gisant dans une alc6ve .Damien, 
Ie chirurgien, commence l'amputation du bas de la 
jambe d'un patient. Un aide et deux curieux assistent à 
l'opération tandis qu'une femme se tient prête portant 
une coupe de boisson fortifiante ou calmante. Sur Ie sol 
gît un scalpel pour Ie travail de précision et un soufflet 
destiné à attiser Ie feu réchauffant les fers à cautériser. 
Un pot semble prêt à accueillir Ie sang. On ne peut en 
déduire si Damien entreprend ici la transplantation de la 
jambe du More (miracle bien connu) ou une simple 
amputation. En tout cas l'intention est de montrer 
l'importance de la fonction du chirurgien tandis que Ie 
médecin reste à l'arrière-plan, ce qui n'est pas courant 
dans la représentation des deux saints. 

Il est regrettable que P.Julien n'ait pas eu !'occasion de 
décrire ce tableau et de l'incorporer à l'iconographie. 
Puisse cette modeste réponse à sa lettre être un 
hommage posthume à un « travailleur infatigable et 
passionné » et un « infatigable défenseur de l'Histoire de 
la Pharmacie » 4

• 

Notes 
1 P.Julien publia à Paris chez Pariente (1980) une très belle monographie «Saint C6me et Saint 

Damien, patrons des chirurgiens, médecins et pharmaciens».Une autre publication importante 
«Saint C6me et Oamien, de la médecine à la pharmacie» fut présentée Ie 27 septembre 1995 
au cours d'une assemblée solennelle de l'Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie à 
Paris. Elle a paru sous Ie numéro 312 de la Revue d'Histoire de la Pharmacie (1996) p.477-96. 

2 A. Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, : Le pharmacien à Louvain de 1269 à nos jours. 
Leuven 1993 

3 A.Meulemans. Contribution à l'histoire de métiers louvanistes. 2. Barbiers et chirurgiens, p.41-
46. Bruxelles 1956. 

4 Hommage à Pierre Julien, président d'honneur. Revue d'Histoire de la Pharmacie N°355 (2007) 
p.407-8. 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B-3020 Winksele 
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VE GENEESMIVVELEN AFGELEVE'RV VcJcJ'R VE APcJTtlEEK 
VAN HET G'RcJcJT ZIEKENGASTtlUIS VAN LEUVEN 1795-1796* 

Prof. em. J. Lemli 

* Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Leuven op 6 en 7 oktober 2007 

INLEIDING 

Door tussenkomst van dr. Hubert Bovens uit Zutendaal konden we beschikken over een kopie van 
een merkwaardig document. 
Het gaat over de aantekeningen die de student in de geneeskunde Paul Laurent Ghoos maakte 
tijdens zijn stage in het Groot Ziekengasthuis te Leuven van 17 november 1795 tot 17 februari 
1796. Deze aantekeningen heeft hij in 1803 bij het begin van zijn dokterspraktijk overgeschreven in 
keurig Latijn in een notaboekje1

• 

Deze bijdrage beperkt zich tot de bespreking van de voorgeschreven geneesmiddelen zonder in te 
gaan op de behandeling van de zieken en resultaten ervan. 

BIOGRAFISCHE GEGEVENS OVER DR. P.L. GHOOS2 

Paulus Laurentius werd geboren te Kwaadmechelen op 2 juni 1770 als zoon uit het tweede huwelijk 
(1769) van Joannes Hieronymus (1741-1820), notaris, schepen van Kwaadmechelen, met Maria 
Elisabeth Vijfeycken ( 1729-1806)3. 
Hij werd in het matrikel van de Universiteit Leuven ingeschreven op 12 januari 1791 onder de 
minorennes bij de Castrenses4

• 

Hij behaalde het diploma van licentiaat in de geneeskunde op 6 juli 1796 en behoorde aldus tot de 
voorlaatste promotie van geneesheren van de oude universiteit. 
Voor hij zich vestigde als geneesheer te Heusden heeft hij zijn beroep waarschijnlijk uitgeoefend te 
Luik en te Hasselt zoals af te leiden is uit bepaalde gegevens in het notaboekje. 
In 1802 huwde hij te Heusden Josephina Van Paesschen (0 1780). Hun eerste dochter Maria 
Henrica (0 1803) huwde in 1834 Joannes Michaël Nicolay, burgemeester van Heusden en was een 
belangrijke dame5

• 

Er werden nog vier dochters geboren en een zoon Henricus Josephus die ook geneesheer werd. 
Paul Laurent was ook lid van de gemeenteraad van 1816 tot 1836 en stelde zijn kandidatuur voor 
burgemeester bij de verkiezing van het nieuwe gemeentebestuur (23 oktober 1830) na de 
onafhankelijkheid van België. Hij werd echter niet verkozen. Joannes Michaël Nicolay werd 
burgemeester en later schoonzoon van Paul Laurent. 
Na het overlijden van zijn echtgenote in 1838 huwde Paul Laurent in 1840 Severina Tones in 
Kwaadmechelen waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht. Hij overleed er op 1 0 juni 1850. 

HET NOTABOEKJE VAN DOKTER GHOOS 

Het boekje (10,5 x 18 cm) is niet meer volledig: de pagina's 3 tot 6, 83 tot 88 en van 308 tot het einde 
ontbreken. De titelpagina is aanwezig met het opschrift "Ex Libris Pauli Laurentii Ghoos Anno 
1803". Het blijkt dat het gaat om een overgeschreven dagboek en notities. Zo worden in de eerste 
269 pagina's zijn werkzaamheden in een niet nader bepaald ziekenhuis dag na dag opgetekend 
van 17 november 1795 tot 17 februari 1796. Dit is af te leiden uit een eenmalige vermelding van 
een datum op pagina 31: "1 die januarii anni 1796". Vanaf pagina 270 volgt een verzameling 
voorschriften van diverse geneesheren: "Sequuntur adhuc quaedam Recipe quorumdam 
medicorum et primo sunt R[ecipe] D[omini] vandael." 
Van deze geneesheer werden 41 voorschriften opgetekend waarvan er drie uit 1794 speciaal 
worden vernoemd6

• Daarna volgt dokter Gilbeer met 11 voorschriften1 
, vanaenvang met 68 

, 
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Lauers met 3, van den bergen met 6 en hermans met 2 voorschriften. 
Vanaf pagina 290 tot 306 volgen 19 "Recipe Leodii collectae" wat bewijst dat hij ook te Luik heeft 
gewerkt. Na pagina 295 houdt de nummering op en volgen 4 7 voorschriften zonder aanduiding van 
hun oorsprong behalve voor een voorschrift uit Leuven9 en drie uit Hasselt toegepast bij een aldaar 
heersende epidemie van dysenterie in 180010

• 

Bij verschillende van deze voorschriften wordt wel de naam van een geneesheer vermeld: Vos, 
Michils, van Pee, Broeckx, Bamps en Ansieuax zonder plaatsvermelding 11

• 

Uit deze gegevens is af te leiden dat Paul Laurent Ghoos drie maanden stage heeft gelopen in het 
ziekenhuis te Leuven. Een groot aantal voorschriften is immers van de Leuvense professoren 
Gilbert en Van Aenvanck en van de Leuvense geneesheren Lauers, Vandendale en Hermans 12

• 

Ook heeft hij een discussie opgetekend (zonder datum) tussen dr. Lauers en de "amplissimus" Van 
der Beien over de toepassing en de werkzaamheid van een voorschrift bij kraamkoorts. 
Uit een en ander is ook af te leiden dat dokter Ghoos voor hij zijn praktijk begon in Heusden nog 
actief is geweest in Luik en in Hasselt. 

HET GROOT ZIEKENGASTHUIS TE LEUVEN 

Ten einde een beeld te krijgen van het milieu waarin de student Ghoos zijn stage heeft gelopen 
volgen hier enkele gegevens over het ziekenhuis te Leuven op het einde van de achttiende eeuw. 
Volgens E. Van Even13 beschikte het ziekenhuis over één grote zaal genoemd "DeBeyaerd" voor 
meestal de arme zieken en één "'s Koningskamer" voor betalende patiënten en in behandeling door 
een geneesheer naar vrije keuze. Verder was er ook nog een "Sterfkamer". 
Er was een apotheek, een destillatieruimte en een kruidentuin. Het personeel bestond uit 28 
zusters, 16 knechten waarvan 3 voor het transport van de zieken, 3 priesters en een ontvanger. 
De apotheek beheerd door een zuster verzorgde niet alleen het ziekenhuis met geneesmiddelen 
maar ook de helft van de Leuvense bevolking, althans volgens een klacht van de stedelijke 
apothekers 14

• 

Dankzij de nauwkeurige aantekeningen van Ghoos en aannemende dat hij alle patiënten heeft 
gezien, kunnen we berekenen dat gemiddeld 23 tot 28 zieken aanwezig waren. 
De verblijftijd van de patiënten is als volgt: 32 verbleven gedurende 2 tot 7 dagen, 42 gedurende 8 
tot 21 dagen, 20 gedurende 22 tot 35 dagen en 8 van 36 tot 76 dagen. Voor 5 patiënten ontbreken de 
gegevens. Per dag werden meestal 1 tot 2 en maximaal 6 patiënten opgenomen. 
In totaal wordt in de periode van 17 november 1795 tot 17 februari 1796 de behandeling van 107 
zieken beschreven. Hiervan zijn er 14 overleden in het ziekenhuis, 66 genezen verklaard en van 27 
is de afloop niet gekend omdat de patiënt voor zijn genezing, of Ghoos, het ziekenhuis had verlaten. 
Een patiënt overleed 1 dag na zijn opname en een andere na de langste hospitalisatie van 76 
dagen. 

DE ZIEKTEN EN DE VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN 

Wanneer we de lijst nagaan van de 40 verschillende behandelde ziekten dan is koorts de meest 
voorkomende aandoening: febris catarrhalis (11 gevallen), intermittens (11 x), putrida (4 x), 
continua (3 x) en nervosa (1 x); in totaal 30 gevallen. Er zijn 11 gevallen van hydrops, 8 tuberculose, 
6 debilitas, 5 pleuritis en diarrhaea, 4 cachexia. 
De andere ziekten die 1 tot 3 maal voorkomen zijn: alvi obstipatio, affectio pectoris a terrore, 
anasarca, apoplexia serosa, arthritis frigida, ascites, asthma, caligo oculorum, cardialgia, cruditas, 
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dolor capitis, dolor ex lapsu, dysenteria, epilepsia, erysipelas, gangrena, hernia, hysterica passio, 
obscuratio visus, parapoplexia, peripneumonia spuria, podagra, rheumatismus, scabies, 
synochus non putris, tabes, tussis, vertigo en zona. 
Er dient ook vermeld dat een man van 25 jaar na een poging tot verhanging werd opgenomen en na 
twee dagen behandeling met wijn, azijn en honing werd ontslagen. 

Men stelt vast dat voor de zieken iedere dag een recipe werd uitgevoerd. Gemiddeld zijn 23 
patiënten aanwezig zodat we kunnen aannemen dat de behandelende geneesheren ongeveer 
2.100 voorschriften hebben laten uitvoeren. Daarvan zijn er 496 van verschillende samenstelling 
en de overige zijn vernieuwingen. 
De toedieningsvormen met frequentie zijn de volgende: 
potio(253), decoctum(58), pulvis(46), electuarium(32), pillula(28), emplastrum(18), 
vesicatorium(17), enema(12), looch(10), oleosaccharum(7), scutum(5), unguentum(4), bolus, 
collyrium, emulsio(2),linimentum, solutio ad oculos lavandum(î ). 
Het aantal geneesmiddelen per voorschrift varieert van 2 tot 7. 
In totaal werden er in deze drie maanden 268 verschillende geneesmiddelen voorgeschreven. 
Hiervan zij er 103 simplicia van plantaardige of dierlijke oorsprong, 30 chemische verbindingen en 
135 in farmaceutische vorm uit diverse voorschriftenboeken zoals aqua, conserva, conditum, 
decoctum, extractum, emulsio, elixir, emplastrum, hordeatum, infusum, looch, mixtura praeparata, 
oximel, rob, sal, sapo, syrupus, spiritus en tinctura. 
De geneesmiddelen aanwezig in deze meestal samengestelde formules worden hier niet 
weergegeven. Alleen worden opgesomd deze voorkomend in de voorschriften. 

De plantaardige simplicia zijn de volgende: 
Ari bulbus, Asa foetida, Anthos sumitates (Rosmarinus officinalis), Balsamum copaivae, 
peruvianum, Chaerophyllum, Chamaedrys herba, Cassiae pulpa, Corralina corsica, Cortex 
simarubae, peruviani rubri, winterani, culilawan, Erysimum officinale, Essentia absynthii, anisi, 
camomillae romanae, melissae moldavicae, menthae crispae, menthae piperitae, pimpinellae, 
pimpinellae albae, Extractum aquilae albae, camomillae romanae, catolicum, centaurii minoris, 
corticis peruviani, croci, dulcamarae, gentianae, graminis, helenii, marubii, mirrhae, pulsatillae 
nigricantis, ratanhiae, saponariae, scillae, taraxaci, Flores arnicae, camomillae vulgaris, hyperici, 
Folliculum sennae, Folium hyssopi, sennae, urticae minoris, Gummi ammoniacum, arabicum, 
galbanum, guajacum, tragacanthum, Hedera terrestris, Iris florentina, Lichen islandicus, Manna, 
Mastix, Mirrha, Nux moscata, Oleum amygdalarum dulcium, lauri, macidis, olivarum, Olibanum, 
Polygala amara, Radix arnicae, contrajervae, columbo, galangae, hellebori nigri, ipecacuanhae, 
iridis florentinae, liquiritiae, lopezianae, mecoacannae nigrae, polygalae amarae, salep, 
saponariae, scrophulariae majoris aquaticae, symphyti, tormentillae, valerianae sylvestris, 
zedoariae, Resina jalappae, Scilla recens, Serpentaria virginiana, Scammonium, Stipites 
dulcamarae, Tamaryndorum pulpa, Terra catechu, Tinctura amari ligni quassi, asae foetidae, 
cinnamomi, mecoacannae nigrae, rhei, succini. 

De dierlijke simplicia: 
Cantharides, Castoreum, Hirudo, Lapides cancrorum, Millepedes, Ovum, Lac vaccinum, Mei en 
Axungia. 

Als anorganische en organische chemische stoffen: 
Acetum, Alumen, Arcanum duplicatum en Tartarum vitriolatum (=kaliumsulfaat), Camphora, 
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Flores benzoini (=benzoëzuur), Flores salis ammoniaci martiales (=mengsel van 
ammoniumchloride, ferrichloride en ferrioxide), Kermes minerale (=mengsel van antimoonsulfide 
en oxide), Liquor anodynus mineralis Hoffmanni (=diethylether), Nitrum purum (=kaliumnitraat), 
Oleum tartarum per deliquum (=kaliumcarbonaat), Sal ammoniacum (=ammoniumchloride), Sal 
Epsomi (=magnesiumsulfaat), Sal Glauberi (=natriumsulfaat), Sal Martis (=ferrosulfaat), Sal 
polychrestum (=kaliumnatriumtartraat), Sal prunellae (=mengsel van kaliumnitraat, kaliumsulfaat 
en kaliumnitriet), Sal Saturni (=loodacetaat), Sal sedativum Hombergii (=boorzuur), Sal succini 
(=barnsteenzuur), Sal tartari (=kaliumcarbonaat), Sal vegetabile, Tartarum vegetabile 
(=kali u mta rtraat), Tarta ri cristal I i (=kalium bitartraat), Tartaru m emeti cum 
(=kaliumantimoniumtartraat), Tartarum solubile (=kaliumammoniumtartraat), Terra foliata tartari 
(=kaliumacetaat),Tutia (=zinkoxide), Vitriolum album (=zinksulfaat), Vitriolum martis 
( =ferrosu lfaat). 
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(Fig. 3) 

De meeste samengestelde preparaten zijn afkomstig uit de 
Pharmacopoea extemporanea van Fuller. Andere komen uit 
diverse formularia hetgeen toe te schrijven is aan het feit dat 
er te Leuven geen stadsfarmacopee was. Wel werd er het 
Dispensatorium pharmaceuticum universale van Triller 
uitgegeven in 1781 gebruikt. Deze werd dan de basis van de 
lijst van geneesmiddelen die de apothekers verplicht waren in 
voorraad te hebben, zoals werd beslist door het stadsbestuur 
op 13 maart 1796. In het art. 35 van het "Règlement de Police 
pour les Pharmaciens de la Commune de Louvain" worden de (Fig. 21 

argumenten hiervoor aangegeven: "Ouoique la Municipalité soit très persuadée que la Pharmacie 
de Triller n'est pas la meilleure; cependant comme il convient de prendre pour base du catalogue 
ei-joint une Pharmacie commune et connue dans ce Canton ; en attendant que les idées des 
Médecins soient rectifiées sur eet objet, et qu'abandonnant leurs composés routiniers et surannés, 
ils se rapprochent des Modernes, si conforme à la saine raison, et indiqué par la nature elle-même, 
la Municipalité adopte, jusqu'à autre disposition, la Pharmacie de Triller comme base du catalogue 
des médicaments, dont les pharmaciens sont obligés d'être pourvus. » 

Deze lijst bevat 658 enkelvoudige en samengestelde genees-middelen en hiervan werden er 168 
voorgeschreven en de 100 andere komen uit andere farmacopees of formularia. Hieruit blijkt dat de 
Farmacopee van Triller toch niet zo geapprecieerd werd door de Leuvense genees-heren. 
Men kan zich de vraag stellen in hoever al deze geneesmiddelen hebben bijgedragen tot het 
herstel van de patiënten. Een grondige studie van de stagenota's van de student Ghoos zal 
toelaten een beeld te krijgen van de genees-kunde die werd bedreven in een ziekenhuis op het 
einde van de achttiende eeuw. 
Enkele voorbeelden uit het stageschrift mogen tonen hoe nauwkeurig de stagiair alles heeft 
opgetekend in keurig Latijn. 

De behandeling van diarree. 
Op de pagina's 32 en 33 wordt de behandeling beschreven van een vrouw van 50 jaar van 25 
novembertot4 december 1795. (Fig. 1) 
De vrouw die zeer zwak is en 1 O tot 18 ontlastingen heeft per dag wordt behandeld voor diarrhaea 
zonder echter de oorzaak ervan na te gaan. Het blijkt dat de toegediende geneesmiddelen 
voornamelijk adstringentia zijn (salep, columbo, terra catechu) en siroop van papavervruchten, de 
klassieke middelen bij goedaardige diarree hetgeen hier niet het geval is. Het resultaat van de 
behandeling luidt dan ook: 4 die decembris mortua est. 

Het volgende voorbeeld is een recipe uit 7 verschillende voorsch ritten bestemd voor een vrouw met 
hydrops. ( Fig. 2) 

Het voorschrift bevat 7 geneesmiddelen die toen werden 
toegepast als diuretica. Merkwaardig is het praeparatio 
millepedum dat dient in emulsie te worden gebracht met aqua 
menthae crispae. Een klassiek geneesmiddel bij hydrops is de 
scillae bulbus die onder allerlei vormen wordt voorgeschreven bij 
deze patiënt. Wat is de bedoeling hiervan? 
Zo werd aangewend: scillae recens, acetum scilliticum, mixtura 
scillitica pharmacopoeiae edinburgiae, oximel scilliticum en 
extractum scillae aquosum! Ook bruin bier op basis van 
mosterdzaad werd toegediend. 
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Bij de behandeling van een vrouw met zware koorts vindt men het volgende voorschrift. (Fig. 3) 

Hier wordt de bereider wel voor een probleem geplaatst: hij dient in een mengsel van 30g 
citroensiroop, 30g azijn en 150g Moldavisch melissewater (= distillaat van Dracocephalum 
moldavica) te mengen: 15g vluchtige olie van Moldavische melisse, 3,8g poeder van de 
serpentariawortel en 11 ,Sg kinabastpoeder:l 
Goed schudden voor het gebruik zal wel nodig zijn ! ! 

SAMENVATTING 

De stagenota's opgetekend door de student in de geneeskunde Paul Laurent Ghoos tijdens zijn 
drie maanden stage (1795-96) in het Leuvense ziekenhuis zijn een uitzonderlijk document voor de 
geschiedenis van de hospitaalfarmacie en de geneeskunde. 
De 500 voorschriften van de geneesheren geven een gedetailleerd beeld van de bedrijvigheid in 
een hospitaalapotheek in die periode. 

RESUME 

Les notes du stagiaire en médecine Paul Laurent Ghoos rassemblées pendant son stage de trois 
mais (1795-96) à l'h6pital de la vil Ie de Louvain sant un document exceptionnel pour l'histoire de la 
pharmacie et de médecine hospitalière. 
Les 500 prescriptions des médecins nous procurent une image détaillée de la pharmacie 
hospitalière à cette époque. 

Noten 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B- 3020 Winksele 

1 Met dank aan de eigenaar, J. Craenen, Zutendaal, die toeliet een kopie te maken van het document. 
De genealogische gegevens werden ons verstrekt door dr. H. Bovens, Zutendaal, die tijd noch moeite spaarde om 
deze opzoekingcn te venichten en waarvoor onze welgemeende dank. 

3 Joannes, Hieronymus Ghoos behoort tot de 4d' generatie in de tak Simon van het geslacht Jan Ghoos (t 1555). Voor 
een volledig overzicht zie Thcoficl Ghoos, A. en C. Pardon. Familiekundige schets over het geslacht Ghoos te 
Genendijk-Kwaadmechelen (Tongeren, 1972). 

4 A. Schillings. Matricule de l'Université deLouvain, X,10, n°76. 
C. Bnmeel en C. de Moreau de Gerbehaye, Les gradués de la Faculté de Médecine de l'cmcienne Université de 
Louvain (}{VJ-XVIII siècles). Bruxelles 2004. N° 5027, Paulus Laur( entius) Ghoos ex Quamecbclen. 
Maria, Henrica Ghoos is bekend in Heusden o.a. omwille van de schenking van een huis met 3 ha grond aan de zusters 
Ursulinen die er een school en later een kostschool bouwden. De Ghoosstraat en de Ghooskapel (St. Janskapel) 
bestaan nog. 

0 p 280: "Hac tria ultima Recipe ipsemet anno 1794 2() mc{j. in specie.fèbris catarrhalis ". Het is niet duidelijk of 
hiermee bedoeld wordt dat deze voorschriften werden toegepast of slechts werden medegedeeld. 

' Gil beer staat voor Gilbert, professor ordina1ius 1753-1808. 
8 Vanaenvang staat voor Van Aenvanck, professor ordinarius 1790-1810. 

p. 295: "Decoctum hoc antihaemonhoidale lovaniense ·•. 
10 p.297: "Haec !ria potissimum inserviebant dysenteriae regnanti mm. 1800 hasleti." 
11 Ansieuax is waarschijnlijk Nicolas Ansiaux, professor te Luik ( 1780-1834) 
11 De bevolkingstelling jaar IV (1796), uitgegeven door E. Willems, Leuven (2000). vermeldt de geneesheren J. 

Lauwers (Vaartstraat,7), C. Vandendaele (Bmsselsestraat, 34, naast het hospitaal) en T. Hermans, chimrg 
(Naamsestraat, 192). 

13 E. VanEven,Louvain dans Ie passé et dans Ie présent. Leuven 1885,p.647 
11 A. Guislain. Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Phannacie in Benelux n° 27, p.6 (1961) 
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Voo-vKJ,w-[ft~ veuv e0V\I ~otheelv W'1I e0Vv 

V~Pvov~c;u;l;W"\lcuvperCo-de,;1905 - 1921 * 
Van plantaardige naar synthetische geneesmiddelen. 

Apotheker Cyriel Desmidt 

* Lezing gehouden tijdens het najaarscongres van de Kring te Leuven op 6 en 7 oktober 07. 

Het betreft vier voorschriften boeken, die afkomstig zijn van de apotheek gelegen aan de vroegere 
Botermarkt in Turnhout. Na de overwinning van de geallieerden in 1918 is de naam van deze plaats 
veranderd in Zegeplein en heet nu nog altijd zo. 
De apotheek is er nu nog altijd, maar is wel een paar huizen verhuisd naar twee huizen links van de 
huidige apotheek. 

APOTHEKERS 
Het voorschriftenregister begint op 1 januari 1905. Titularis was een zekere Edouard 
Naerhuysen, geboren in Turnhout op 17/03/1852. Uit de verandering van het geschrift in het 
voorschriften boek kunnen we afleiden dat hij op 6 november 1906 gestopt is met werken. 
Wij weten dat hij ziek was en overleden is op 24 mei 1907. Daarna is er een onduidelijke periode. 

INHOUD 
Destijds werd alles wat 
verkocht werd 
opgeschreven in het 
voorschriftenboek, dus 
ook verbandmiddelen, alle 
hulpmiddelen, alle 
specialiteiten, zelfs Vichy 
en Vittel waters, alle 
hernieuwingen, enz .. 

TAAL 
De bestanddelen, evenals 
de hoeveelheden worden 
steeds in het Frans 
aangeduid. Aanvullende 
opmerkingen, b.v. 
betreffende het gebruik, 
worden in het Nederlands 
aangegeven. (afb. 2) 

In deel 1 is dit uitsluitend in het Frans. In deel 2 wordt vanaf oktober 1909 het Nederlands en het 
Frans gebruikt om de maanden bovenaan aan te duiden. 

NUMMERING 
Deel 1 
Bij de start begint men met 1000 en dit gaatverdertot2627 op 12juli 1905. 
Op 2 januari 1906 herneemt de nummering op 2000 en gaat door tot 2398 op 28 februari 1906. 
Vanaf 1 maart 1906 is er geen nummering meer; het schrift blijft hetzelfde en er is ingeschreven t/m 
30 mei 1906. Juni ontbreekt. De voorschriften van 1 t/m 4 juli zijn er wel. Daarna wordt er terug 
ingeschreven vanaf 1 augustus 1906 t/m 4 september 1906. 
Vanaf 6 november wordt er terug ingeschreven zonder nummering met een ander geschrift tot 30 
oktober 1908. 
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(afb. 3) 

Apr.E.Clerinx (zie verder). (afb. 3) 

Deel2 
31 oktober1908-17juni1915. 
Het geschrift is hetzelfde als in 
voorgaand deel t/m 4 oktober 
1909. Daar staat ook een 
onleesbare 
handtekening.Van dan af 
begint een dubbele 
nummering per dag en per 
maand. 
Vanaf 9 juni 1911 is er een 
doorlopende nummering. 
Vanaf 22 oktober wordt een 
verzetbare (Franstalige) 
datumstempel gebruikt. 
Vanaf 17 juli 1911 ander 
geschrift (rechter); later 
wisselen de beide geschriften 
af b.v. 8/02/1912. Dit geschrift 
is hetzelfde als dit van deel 3, 
waarin de stempel staat van 

Soms, zoals in januari 1915 wordt de Franstalige stempel niet gebruikt en wordt alles in het 
Nederlands geschreven. 
Deel3 
Dit deel draagt vooraan de stempel van Edgard Clerinx, apotheker op de Botermarkt in Turnhout. 
Het bevat de nummers 17309-38430 vanaf 23 juni 1915. 
Vanaf 10 oktober wordt een Nederlandstalige (Duitstalige?) stempel gebruikt. 
Deel4 
Het bevat de nummers 38460 tot 55955.(tot 14 augustus 1921) 
Apr. E. Clerinx was nog actief in de apotheek in 1951 . Tijdens WO 11 en tijdens de droevige tijd er na 
heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de Turnhoutse wachtbeurtvereniging. 
Op 17/02/21 zit er een foto van een winnend voetbalelftal! 

AANTAL VOORSCHRIFTEN EN VERBAND MET EEN MOGELIJK SYSTEEM VAN DERDE BETALENDE 

Aantal voorschiften: 

1905 1907 1913 1914 1915 1916 1918 1920 

jan 194 146 201 
febr 242 187 131 
maart 228 203 255 
apri 294 172 301 
mei 219 149 250 
juni 198 199 208 
subtotaal: 1554 
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juli 178 176 219 
aug 95 150 177 
sept 122 135 128 
okt 101 144 260 
nov 123 133 369 
dec 149 204 544 

Totalen (3108) 3159 2416 2143 1998 3165 7453 8345 

Tabel 1. 

Vanaf november 1916 zien we in de kolom prijzen soms geen prijzen meer vermeld staan maar 
afkortingen zoals B.M., AC met een nummer er achter, armb[estuur] of Ass. 

Dit duidt er op dat deze voorschiften door een derde partij betaald werden. Terzelfder tijd begint ook 
het aantal voorschiften regelmatig te stijgen zelfs met factor 4 van 1915 tot 1920, terwijl het aantal 
voor de oorlog stabiel was en nog daalde in de twee eerste oorlogsjaren. Allerlei organismen 
zorgden er voor dat de ontberingen, die de bevolking moest ondergaan door de aanslepende 
oorlog, enigszins gelenigd werden. 

PRIJZEN 
Een onderzoek naar de manier van de prijs te berekenen van de verschillende bereidingen is niet 
het opzet van deze studie en ook zeer moeilijk omdat de dokters sterk variërende hoeveelheden 
voorschreven. Misschien moeten er ergens nog "taxen", dus prijslijsten bestaan. 

VERDELING OVER DE VERSCHILLENDE VORMEN 
Hierbij maken we altijd onderscheid tussen bereidingen met of zonder plantaardige actieve stoffen. 
We houden geen rekening met smaakcorrigentia. 
We hebben een zestal jaren bekeken en telkens de maand mei. 

Vormen 1905 1907 1913 1915 1918 1920 
Totaal: 
Tabl., pastill.,parels met 

zonder 2 11 4 5 16 
Cachetten met 2 1 

zonder 1 2 6 2 7 
Pillen en gran. met 14 13 7 7 21 

zonder 4 2 10 6 36 
Poeders (paquets) met 3 8 2 6 14 

zonder 17 14 14 10 48 
Poedermengsels: met 5 11 5 6 7 
lnw +uitw. gebr.: zonder 11 3 14 0 14 
Zetpillen, ovules: met 1 

zonder 3 (glycerol,coc.ichtyol,adren) 
Zalven: met 2 (laud) 1 5 0 31 

zonder 13 15 14 12 56 
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1 

Vloeib. vormen: 

oogdruppels 
Totalen 

Tabel 2: 

met 
zonder 

79 
38 

189 

76 
37 

194 

57 
44 

4 
188 

51 
25 

134 

277 
107 

11 
645 

met:= met plantaardige bestanddelen 
zonder:= zonder plantaardige bestanddelen 

Wat valt hierop te merken: 
Het verschijnen van nieuwe vormen: comprimés met acetosal, kaliumpermanganaat, 

pastilles: kaliumchloraat 
parels: oliën: apiol, enz. 
cachetten: alleen voor de nieuwe grondstoffen: 
sulfonal ,urotropine enz. 

Het merendeel van de vaste stoffen werd verwerkt in poederpapiertjes (paquets). 
Veel actieve bestanddelen werden verwerkt in vloeibare vormen: gemak van bereiding, van 
inname, enz ... ln 1918 (laatste oorlogsjaar) valt het enorm aantal voorschriften op voor Vanier 
stroop, bijna altijd zonder levertraan, jood looizuur siroop ..... . 
Er waren geen vaste getallen voor hoeveelheden van poeders, pillen, granulen die 
voorgeschreven werden. Men hield rekening met het strikt noodzakelijke. 

ZONDAGSRUST 
Alleen op Nieuwjaar kon de apotheek gesloten zijn. 
B.v. op 1 jan 1914, 1916 en 1919 werd niet gewerkt, terwijl dit wel het geval was op Nieuwjaar 1915, 
1917en 1920. 
Op Pasen, Allerheiligen, Kerstmis werd altijd gewerkt, weliswaar waren er maar weinig 
voorsch ritten. 

INSPECTIE 

(afb. 6) 

VERDOVINGSMIDDELEN 

12juli 1906: l'inspecteurprincipal (onleesbaar) 
12 maart 1907: !'inspecteur Panthulot (?) 
26 augustus 1909:l'inspecteur :De Myttenaere 
20 november 1909: !'inspecteur De Myttenaere 
26 november 1912: !'inspecteur De Myttenaere 
07 januari 1914: !'inspecteur De Myttenaere (afb. 6) 
12 juli 1918: handtekening in potlood onleesbaar 
14 augustus 1921: Magnus 
In het begin was er frequenter bezoek van de inspecteur. De 
naam De Myttenaere komt ook voor in de lijst van 
medeauteurs van de BP IV (1930) als inspecteur-generaal en 
voorzittervandeKoninklijkeBelgische Academie van 
Geneeskunde. 

Vanaf 1 maart 1918 worden de verdovingsmiddelen onderlijnd: cocaïne HCI, morfine HCI., heroïne 
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HCL, Dover(poeder) pillen, opium extract, laudanum en diacode siroop. 

VORMEN 
Voor de aanduiding van de hoeveelheden gebruikte men 
g (gram) of ctg (centigram), maar geen mg (milligram), maar ook cc (centimètre cubique.). 
Tevens geven we hierbij aan welke hulpstoffen of hulpbereidingen gebruikt werden. 

Cachetten 
Gemaakt uit hostiebrood, dus zetmeel. Ze werden gebruikt om de nieuwe scheikundige 
grondstoffen in uit te vullen: sulfonal (1218),veronal, antipyrine, pyramidon, urotropine, antipyrine. 

Pillen 
Gentiaan week extract diende als bindmiddel. 

Poeders (te verdelen) (paquets) 
Als vulmiddel gebruikte men sucre blanc, later melksuiker 

Poedermengsels 
Het waren voornamelijk maagpoeders voor inwendig gebruik en strooipoeders voor 
uitwendig.gebruik. 

Suppositoria en ovulen 
Als vulmiddel kende men cacaoboter en de glycerine-gelatine massa. Soms noemde men ze ook 
ampoules in het Frans. 

-oxyde de mercure double 2407* 
-sulfate de quinine 25 ctg 2557 
-ichtyol 17098 

Een klassieke formule voor ovulen bevatte ichtyol en belladonna droog extract. 
Er werden weinig zetpillen en ovulen voorgeschreven. Had dit te maken met de schaarsheid van 
cacaoboter wegens de bezetting ? 
* Verwijst naar de bereiding in het voorschriftenboek met dat nummer. 

Vloeibare vormen 
De gewone oplosmiddelen zijn water, ethanol of ether. 
Men maakt onderscheid tussen oplossingen voor uitwendig en inwendig gebruik 
Bij mondspoelmiddelen spreekt men van gargarismen. 

Bij oplossingen voor inwendig gebruik, ook wel potio genoemd gebruikt men looch blanc, sir 
simple, sir.d'anis, sir.ribes, sir.menthe, sir de groseille, si rop de sureau (vlier) of eau gommeuse als 
dikkingsmiddel of smaakcorrigens. 
Een onderdeel van de patio's is: 
het infuus van plantendelen met actieve stoffen. Bij sterk werkende stoffen wordt de dosis 
aangegeven: - tilia (1079, zeer frequent) 

- coffea ( 17033) 
- digitalis (45/150 dikwijls gecombineerd met strophantus, of oxymel de scilla). 
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- rubarbe (40 ctg pro inf 100 g, 1145) 
- ipeca ( 1152) 
-senega 
- lichen (10/200) 
-colombo 

het decoct - colombo (1205), condurango (15/150, 2307) 
- lichen islandicus (2476), quinquina (31877 ), sarsaparilla (6/05/07) 

Hier kan men ook de collyria bij rangschikken: 
- sulfa te de quinine 2 ctg, sulfate atropine 1 ctg, aqua dist 1 0 g (?) (2439) 
- homatropine 5 ctg, aqua dist (2612) 1 0 cc; protargol 10%; tannine 10%; sulfate 
de zine 2% ;jodure sodique 2%; morphine 1 % ;tannine 0,25 % . 

- oogbaden : borax 2 % oogbad . 
acetate.plomb 5 g, aqua 290g, eau 
fenouil 1 0g. 

Ook steriele inspuitbare vormen 
- cacodylate de soude 40 ctg, aq.dist 1 0 g, ster.inj.hyp. 

(12698, 17130) 
- morfine. 
-grijze olie (kwik in olie) 
- serum antidiphterique 1130, 2457, 16/05/1907 (afb. 7) 

Zalven 
Als basissen kent men vaseline, lanoline (water
houdend?) apart of vermengd en axunge (reuzel) 
recent. Echt waterhoudende basissen (crèmes) kent men niet. 
-vaseline lanoline aa ad 18 g, oxyde jaune de mercure 1 g, menthol 1 g (2558). 
- axunge recent, lanoline, acetate d'ammonium, menthe (2585). 

Houdbaarheidsgegevens 
In stabiliteit had men niet veel inzicht: 
- eau oxygenée, eau dist. aa 1 0 g, adrenaline 1/1000 1 g. 
- normaal geen gegevens, tenzij vermeld bij product. 

Farmacologisch overzicht 

(afb. 7) 

Hierbij zal ik de geneesmiddelen bekijken, die in de besproken voorschriftenboeken voorkomen 
van uit een hedendaagse invalshoek en eventueel bekijken in hoever ze wetenschappelijk 
verantwoord waren met de mogelijkheden van toen. 
We overlopen de versch mende stelsels: 

Cardiovasulair stelsel 
Middelen bij hartfalen: digitalis, strophantus en scilla 
Diuretica: theophylline (?), theobromine (met nasalicylaat) 
Antihemorragica: lokale preparaten: antipyrine in oplossing. 
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Gastro-intestinaal stelsel 
Antiacida: bismuthzouten, Na bicarbonaat, Ca carbonaat, Mg carbonaat, Mg oxyde, zoethout en 
aanverwanten.Geen aluminium of mg-trisilicaat. 
Spasmolytica: Anticholinergica: belladonna, hyoscyamus, atropinesulfaat 
Middelen voor leve, gal en pancreas: spijsverteringsenzymen: pepsine, papaïne, pan creatine. 
Laxativa: rabarber, aloë, (samengestelde aloëpillen: De Haenpillen), phenolphtaleine, Na sulfaat, 
Mg sulfaat, purgeerlimonades. 
Antidiarreica: laudanum, tannine en derivaten, bismuthzouten. 
Middelen bij hemorroïden: zalven met cocaïne, hamamelis, hydrastis (vl) extrakt 

Urogenitaal stelsel: nihil (zie infecties.) 

Adem hali ngsstel sel 
Middelen bij astma en COPO: theophylline (syntese in 1900, maar niet voorkomend in de 
voorschriften boeken) 
Antitussiva,mucolytica en expectorantia: codeine(sir), dionine, opium (?), heroïne, Ooverpoeder 
(ipeca-opiumpoeder) kaliumjodide, nabenzoaat , polygala vloeibaar extrakt , aconiet, ipeca, 
belladonna, tolubalsem, kermes minerale. Op de eerste twee na is alles obsoleet. 
Ontsmettingsmiddelen van de luchtwegen: eucalyptol, pijn olie, kamfer 
Middelen bij rhinitis en sinusitus:menthol, thymol, niaouli olie, benzoë- en eucalyptustinctuur. 

Pijn en ontsteking (koorts) 
Analgetica en antipyretica: acetanilide, phenacetine na salicylaat, acetosal, antipyrine en 
pyramidon (meestal gecombineerd met coffeïne) 
Middelen bij jicht lithiumcarbonaat (te verwerpen) 
Narcotische analgetica: opium (poeder, extract, tinctuur,) morfine HCI, laudanum, Indische 
hennep. 

Zenuwstelsel 
Hypnotica, sedativa, anxiolytica: chloralhydraat, sulfonal en trional. 
veronal (eerste barbituurzuurderivaat). Alhoewel fenobarbital (luminal) reeds in 1911 
gesynthetiseerd werd door Bayer vinden we het niet terug in de voorschriftenboeken voor 1921. 
Nasleep van de oorlog? 
broomzouten (amm, ca, na enk) 
valeriaan (extract, tinctuur). 
Anti migraine middelen: pyramidon, phenacetine, coffeïne 
combinatie 

Hormonaal Stelsel 
thyreoidinepoederin tabletten van 250 mg. 
ovarine (specialiteit op basis van gedroogd ovariumpoeder). 
Men had wel kaliumjodide, maar men had geen kennis met betrekking tot de werking op de 
schildklier. 
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Infecties 
Middelen voor inwendig gebruik 
Antibacteriële middelen: niets tenzij voor de urinewegen had men urotropine en het berendruifblad 
met zijn zwak antiseptische werking. 
De grijze olie (kwikinspuiting, 40 % in vloeibare araffine) werd gebruikt bij syfilis (31697), 
laterinspuitbare (organische) arseen verbindingen. 
Antimycotica: niets 
Antiparasitaire middelen: 
Anthelminthica: santonine, dat samen met het laxans calomel gebruikt werd. 
Anti malariamiddelen: kinabast en verschillende kininezouten. 
Andere antiprotozoaire middelen: niets. 
Immuniteit: Antidiphterieserum 2 fl; tuberculine. 
Mineralen,Vitaminen en Tonica 
IJzer: 
metallisch ijzer in poeders, Blaud pillen 
ferricitraat, ferrosulfaat, ferrolactaat, ferrojodidesiroop, appelijzertinctuur. 
calcium kreeg weinig aandacht; phosphor onder de vorm van phosphaten, phosphieten, 
glycerophosphaat des te meer. Soms als ca-zout. 
Vitaminen: 
Er is nog niets gekend,maar men kende wel de levertraan, reeds voorgeschreven als emulsion 
Scott voor de oorlog, maar weinig tijdens de oorlog, waarschijnlijk bij gebrek aan aanvoer. 
In samengestelde levertraan wordt ca- en nahypofosfiet toegevoegd. Men wist nog niet dat het een 
bron was van vit A en D. 
Tonica: 
Enorme hoeveelheden, zeker naar het einde van de oorlog toe, werden voorgeschreven van 
Van ie rsi roop (kina en kaliumjodide) eventueel gecombineerd met levertraan, kinawijn, kinatinctuur 
enz. Dit om de eetlust op te wekken en de maagsecretie te bevorderen. Ook het veel voorkomende 
joodlooizuurstroop wordt als tonicum gebruikt. 
Ook strychnine en arsenicum verbindingen werden zeer veel onder de vorm van allerlei 
bereidingen en derivaten of als granulen als tonicum gebruikt. 

Uitwendig gebruik 
Middelen voor dermatologisch gebruik. 
Anti-infectieuze middelen: joodtinctuur en joodverbindingen: jodoform, aristol, phenol, cresol, 
Lysol, waterstofperoxyde-oplossing, kaliumpermanganaat, boorzuur, kwikverbindingen: mercuro-, 
mercurichloride, mercuriammoniumchloride (wit precipitaat), mercuri(oxy)cyanide ... in oplossing 
of in zalfbasis. 
ca sulfide opl., polykaliumsulfide in zalven (Hemmerichzalf): tegen ectoparasieten (luizen) 
Middelen tegen jeuk, pijn en ontsteking: cocaïne, benzocaïne, novocaïne, menthol, kamfer, 
methylsalicylaat, salicylzuur, ichtyol 
Keratolytica:salicylzuur, resorcine 
Beschermende of cicatriserende middelen: 
kaolin, talk, zinkoxyde, zetmeel 
Middelen voorophtalmologisch gebruik:(zie hoger) 
Middelen voor gebruik in het oor. phenol in glycerine 
Middelen bij buccofaryngale aandoeningen: k-chloraat tabletten, BMC dragees, 
mondspoeloplossingen met na-salicylaat 
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Middelen bij vulvovaginale aandoeningen: 
ovulen met ichtyol en belladonna extract 

Middelen i.v.m. uterusmotiliteit 
ergotin (Yvonne, Bonjean),(moederkorenextrakt). 

Slotbeschouwing 
Dit was een overzicht van geneesmiddelen van een honderdtal jaren geleden. 
Tijdens deze zestien jaar neemt het aantal specialiteiten flink toe, waarvan er sommigen nog 
bestaan. Het gebruik van de plantaardige middelen blijft stabiel in tegenstelling tot wat ik verwacht 
had. Het gebruik van de nieuwe gesynthetiseerde geneesmiddelen komt maar traag op gang. 
Van homeopathie was totaal geen sprake. 
Het is onvoorstelbaar wat er nadien veranderd is. 

Een hulp hierbij waren de volgende naslagwerken: 
- Dorvault: uitgave 1923. 
- Heymans en Simonart: Beginselen der Farmaca-terapie, Brepols 1959 
- Index PCB 1963. 
- Merck Index. 1989 (synthesedata van grondstoffen) 

OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN VERMELD IN HETVOORSCHRIFTENBOEK 

We gebruiken hierbij de oorspronkelijke Franse benamingen zoals ze in de voorschriftenboeken 
vermeld staan. 

Grondstoffen: Biologisch 
Serum antidiphterique 2 fl. 1130, 2457, 16/05/07 

Bewaren buiten licht op een koele plaats; 3 jaar na bereidingsdatum.(BP IV) 
Tuberculine (verdunning,varieert) 47190: geen houdbaarheidsdatum (BP IV).Koel 

bewaren buiten invloed van licht. 

Grondstoffen: Chemisch 
acetate d'ammonium 1079 en solution acetate d'ammonium (Mindererus opl. 17114) 
acetate de plomb 1165 
aceto-tartrate d'aluminium 2479 
acide arsenieux 12695 
acide benzoique 1152 
acide borique (in ethanol 90°) 1040 
acide chlorhydrique (dilué)1062 
acide lactique 1276 
acide phenique (in glyccerol) 1041 
acide picrique (07/05/07) 
acide salicylique 
acide sulfurique (+ srsambuci) 1915 
acide tartique ( + bcarbonate de sou de) 224 (bruispoeder) 
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adrenaline (sol 1/1000) 12590- 1913 
alcohol camphré 1083 
aloïne 
ammonium chloride 4 7467 
amylnitrate 2180 
aniodol interne 4 7290 
antipyrine 1031 
acetanilide (antifebrin) 2419, 2424) 
aristol 1216 ( in vaseline) 
arrhenal 12700 
arseniate de sou de (1 mg) 
arseniate de strychnine 1155 
arseniate de ter 12585 
aspyrin 500 mg 1051 
bismuth (welk zout)1026 
benzoate de benzyl 54498 
benzoate de soude 11 50 
benzonaphtole 1464 (betanaphtolbenzoaat) 
etanaphtol (nphtol) 31506 
borax 1017, 1019 
bromhydrate de hyoscyamine 54339 
bromure calcique 47397 
bromure d'ammoniaque 54563 
bromure de camphre 1285 
brom ure de potassium (in water) 1044, 2618 
brom ure de soude 54563 
cacodylate de soude 12698 
cafeine 1297 (met antipyrine) 
calomel 7/05/07; à la vapeur 16/05/07 
carbonate de lithium 
carbonate sodique 31833 
charbon 17024 
chlorhydrate de potassium (met aluin) 1053 (gargarisme) 
citrate de magnesie 1015 
citrate sodique 4 7 483 
codein 1021 
citrate de cafeïne 31250 
craie préparé (maag poeders) 13/08/06 
craie rouge 12729 
creoline 1459 
creosote (+ heroine) 2 mg 2579 
crème de tartre 1403 
cyanure de mercure (sol 1/100) 47243 
dermatol (+cocaïne) 1216 
digitaline Nativelle (granules 1, 1 mg, 12600) 
dionine 12677 
diuretine (theobromine nasalicylaat) 17092 
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eau oxygenée 1277 
fer red uit 1932 
formaldehyde 40 % 2066 
glycerophosphate de chaux1124 
glycerophosphate de fer 31791 
glycerhizine 3/05/07 
goudron purifié 2422 (pillen) 
guaïacol 31433 
huile camphrée 47356 
huile decade 31309 
huile de vaseline 47136 
hydrastine 2027 
hypophosphite de chaux 31348 
hyposulfite de sou de (natrium thiosulfaat) 4 7 490 
ichtyol 1172 
jade pure (axunge) 2411 
jodoform (pommade au) 13/08/06 
jodure potassique 1001 
jodure de plomb 17035 
jodure de sodium 
lactate de fer 1014 
lactophosphate de calcium 31779 
lithargyrum 1402 
lysol 8/05/07 
menthol 1298 
mercure ( onguent) i 436 
mercure protojodure 29/05/07 
nitrate d'argent 17017 (in pillen) 
novocaïne 4 7208 
oxyde de magnesium (mg usta 1091, magnésie calciné 31 /05/07) 
oxyde de zine 1153 
oxyde de me reu re double 2407 (suppo's,of in emplfttre de savon 2428) 
oxyde rouge de me reu re 127 49 
protargol ( 13/05/07) 
phenacetine 1 103 
phenophtaleine 31552 
phosphate de codeïne 12602 
phosphate sodique 1456 
phosphorblanc 12642 (5 mg in levertraan 100 cc) 
permanganate de potassium 1271 
precipité jeaune 1283 
protargol 54318 
pyramidon (dimethylaminoantipyrine) î 7089 
quassin, quatresine N-myristil picoline chlorure 31827 
resorcine 12734 
sublimé corrosif (2314) 
salicylate de bismuth 1070, 1464 
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salicylate de methyl 08/08/06 
salicylate de soude 31273 
salipyrine (phenazonesalicylate) 31520 
salol 7 /05/07 
santonine 1156 
siropsimple 
subnitrate de bismuth 2589 (+opium extr.) (diarree) 
sulfate de quinine 1037 
sulfate de soude( in patio) 1061 (hoofdbestanddeel van sel de Carlsbad )1166 
sulfate de strychnine 12661 ? 
sulfate de sparteine î 124 
sulfonal 1g/poeder1066 
sulfur 1403 
tannalbine 12643 
tannine 1026 
tannigene 2417 (poudres) 
tartrate borico-potassique 55837 (epilepsie) 
terpine 1099 
teinture de jode 1323 
theobromine 31380 
therebenthine (huile d') 31360 
thymol 2194 
trional 50 ctg ( 1 's av.) 
u rotropine 12604 
vaseline jaune 12703 
veronal (eerste barbituraat) 18/05/07 

Grondstoffen : plantaardig en dierlijk 
Niet bekend waren omwille van hun geneeskrachtige werking: 
crataegus, passiflora, frangula, ginseng, ginkgo biloba, rauwolfiaserpentina, enz. 

amidon (zetmeel) 1434 
apiol ( caps d') 13/05/07 
baume de Peru 1153 
eau de canelle 1282 
eaudefenouil 31811 
eau de laurocerasi (26/05/07) 
ergot de seigle (moederkoren) 31451 
ergotine (Bonjean) 2012 
essence de therebenthine 
extr.sec aloë 12672 
extr.fl.de kola 12699 
extr.fl.de colombo 
extr.fl de hamamelis î /05/07 
extr tl.de hydrastis 1 /05/07 
extr.fl.quinquina 1142, 1199 
extr. sec belladonne 16/05/07 
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extr.sec cannabis I ndica 3/05/07 
extr.sec colombo 1014 
extr.de gentiane 3/05/07 
extr.sec hyoscyame 
extr.lactucarum 29/05/07 
extr.sec noix vomique 1014 
extr.secd'opium 16/05/07 
extr. sec satu rn e 31 383 
extr. cigue 1277 4 
extr. de valeriane 12585 
farine de lin 1043 
farine de moutarde 1259 
feuille de tilleul (infuse) 1005-1007 
feuille uva ursi (gecombineerd met urotropin) 12603 
fleurde tilleul 54563 
fleur et feuilles mauve (guimauve ?) 46971 
huile de foie de morue 1112 
huile de mais 31436 
hui Ie d'olive 1076 
hui Ie de poisson 1025 
hui Ie de ricin 1069 
huile grise pr injection 31697 
hui Ie stérile 31580 
hydrastis Canadensis poeder 314 75 
pancreatine 31249 
papaine 31249 
pepsine( +acide chlorhydrique) 12 /08/06 
podophylline 
poudre d'ipeca 1021 
poudre de benzoë 2422 (pillen) 
poudre de digitale (voor infuus) 1001 
réglisse (jus de) 
résine de tolu 
scammonium 1401 (pillen) 
oxymel scille 12602 
sir.d'althea (guimauve) 12616 
sir de belladonne 1056 
sir capillaire 2002 
sir cortex au r.2/05/07 
sir diacode 13/05/07 
sir. à la grindelia 17137 
sir d'ipeca 2002 
sir. de manne 17104 
sir de miel 16/05/07 
sir d'opium 1013 
sir de polygala 2002 
sir de ratahiae 1070 
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sir. de hypophopsphite de chaux i 2720 
sir.de strychnine 12721 
sir.lactophosphate de chaux î 990 
sir rhubarbe 1142 
sir de sarsaparille 2595 
sirdesureau 1094, 17071 (smaakcorrig) 
sirdetolu 1013 
sous-nitrate de bismuth 12727 
suppo à la glycerine 17002 
tannine 
teinture d'aconite 1020 
teinture d'arnica 
teintur de benzoë 2038 
teintu re de coca 23/05/07 
teinture de digitale 1131 
teinture d'eucalyptus 2038 
teinture d'ipeca 1020 
teinture de cola 23/05/07 
teintu re de noix vomique 1012 
teintu re de strophantus 1155 
tête de pavot 
vin de Malaga 23 /5/07 
Hulpmiddelen 
emplàtre adhesif 2 x 1 O cm 
emplàtre höpital de Louvain.46920 
bande plàtré 17064 
bande vel peau 12711 
canule nasale 
crayon nitrat d'argent (02/08/1906) 
gaze boriqué 1 
gaze neutre 1 m 
gaze jodoforme (bande antiseptique) 1231 
ouate hydrophile, 1 paquet. 
poire pour injection 1024 
seringue de Pravaz12697 
seringues pouroreilles 12723 
seringue urethrale 12708 
thermometer 
toile Billroth 30/60 cm 12709 
toile cirée 
Officinale bereidingen 
Werden door de apotheker aangekocht of zelf klaargemaakt. 
acetate de plomb liquide 2540 
aqua calcis 2001 
baume Opodeldoch 1144 
baume tranquille (chloroform) 1213 
capsules de fougère 2317 
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collodion (met 1 % salicylzuur) 01/09/06 
eau blanche 2087, 2336 
eau chloroforme satu ré 25/05/07 
eau de cannelle 2340 
eau de Goulard 2079 
eau de menthe 12725 
eau de vie allemande 241 0 
eaugommeux 
eau sédative 
espèces diurétiques 20091461 
teinture de cochleaire 4701 i 
elixirstomachale 31578 
emplátre poix (?) de Bourgogne 1035 
glycerolé d'amidon 17156 
granulé de kola 
huile camph ré 107 4 
huile goménolé 46926 
Lassar (páte) 18/05/07 
limonade citr magnesique 2088 
limonade purgative Roger 1509 gazeuze 2532 
liniment oleo-calcaire 54293 
liqueurde Burrow21/05/07 
liqueurde Fowler 1033 
liqueur de Hoffman 127 46 
liqueur Labarraque 47075 (6,34 g actieve chloor per L) 
liqueur de Laville 2608 3/05/07 
liqueurde Pearson 31348 
liqueurde Van Swieten.47001 (mercurichloride opl.1/1000) 
liquoramm.anisata 47447 
looch blanc 1018 (om kermes minerale te suspenderen) 1042 
looch de Paris 1 095 
mei rosatum 12621 (ipv sir) ;ook met boorzuuropl.31672 
onguent de Helmerich 2222 
onguent credé 12684 
onguent de peuplier 31268 
onguent de styrax 31330 
ovarine 54092 
phenosalyl 12580 
pommade au polysulfur potassique (Hemmerichzalf) 54201 
pommade contre les engelures 1030 
potion de Todd 12694 
pastilles aux chlorate potassique 1189 
páte de cauquvin malle 31269 
peri es de creosotes 2/08/06 
pilules antinevralgiques 1279 2599 
pilules Blaud 1129 
pilules d'aloë 18/08/06, 2326 
pilules d'aloë De Haen 31521 
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pilules de Meylin 1163 
pilules cynoglosse 1027 
pilules Vogel 01 en 3/05/07 
potion ant-emetique (Rivieri) 1509, 2621 
poudre de réglisse composé 1059 
potion expectorant 1155 
potion aux citrates 50/120 114 7 
savon au goudron 1159 
sir. de codeïne 31631 
si r. de Dessesartz 6/05/07 
si rop de Gilet 08/08/06 
sir de hypophosfite de chaux 1028 
si rop de jodure de feret de gentiane 2595 
si rop de jodu re de fer 31259 
si rop de rubarbe 1220 
sir de Vannier 18091039 
sir de Vanier huileux 31251 
sirdiacode 
sir ether 12725 
si rop fleur d'orange 
sirjodotannique 12771 
si rop pectoral 1158 
sol .de sulfide de calcium (col.de Vleminckx) ectoparasieten 17158 
sol. concentré de bicarbonate sodique 31633 
suppo glycerine 54530 
thee diuretique 
thee St-Germain 1212, 1022 
teinture de fer pommé 12751 
teinture de Huxham 13/08/06 
tincture de jode 1032 
teinture de quinquina comp. 17085 
topique contre les cors 1034 
unguent mercuriel 
unguent alcalin souffré 
vin amer2434 
vin diuretique 2437 
vin de quinquina 101 0 
vin de Porto 12764 
Reactiva 
r/acide chromique 50 g, sulfate de mercure 50 g, acide sulfurique 50 g, aqua ad 1 L (bestemd voor 
een dokter(Van Dooren) 
Specialiteiten 
bromidin 1 bouteille 241 0 
caps. arhéol 12730 
caps. de copahn 4/08/06 
caps.dethapsosal17131 
caps. creosotal Heyden 3/05/07 
cognac12724 
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chloroform Pictet 2414 
De Witt (pilules) 55896 
dragees BMC (Benzeocaine, Menthol, Cocaïne) 31465 
dragees benzoe mentholé 1 boite 2576 
eau Apolinnaris 1082 
eau de Jaicos 12731 
eau de Vittel 54367 
emulsion Scott 1192, 
escouflaire nr31421 (sigarettes) 
Famel Sir de 46895 
ferment Bulgare Delacre comp.31789 
grains de Vals 2221 
granulaat kola Astier 
lactéol comp. 
kéfir Nutricia 54175 
Marienbad (comp.de) 12/05/07 
oautaplasme 17079 
odol 1036 
roburine Meunier (cachets) 31598 
pastilles d'ether 1 boîte 2530 
pastilles d'ovarine 2603, comp. d'ovarine Optima 12781 
pastilles de Marrenbot2046 
pastilles Valda 54113 
Pepteucia 31578 
pepton de ter Robin 
poud re De Cock 2/08/06 
Riodine (gejodeerde ricinusolie) 54584 
Sedlitz charbon 1 tl 2533 
sel de Bergygin 1199(?) 
sirop de Garrel (?) 2425 
si rop Christian 1fl.10/08/06 
sir de Fellows 12768 (sir.hypophosphorosus compositus p.69 NF 2 ( 1933) 
Sloan's liniment 55860 
thapsin 10/1 O 1314 
the Chambart 1121 
tricalcine 55754 
Vichy Celestin 1152 
Vichy Grandgrille 2602 
Vichy Höpital 1211 

Apr. Cyriel Desmidt 
Fabilolaan 26 
B-2350 Vosselaar. 
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Guy Gilias 

g "ZIEK. Tussen lichaam en geest" 

Tentoonstelling in Museum dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent. 

09/216 35 95 Fax: 09/216 35 35 înfo@museumdrguislain.be 

Open: dinsdag tot vrijdag: 9 u-17 u 
z~e~agenzondag: 13u-17u 
maandag: gesloten 

Tot 27 april '08 

www.tussenlichaamengeest.be 

Hoe inspireert ziekte kunstenaars? 

Op de tentoonstelling vormen oude en hedendaagse kunst , affiches, etnische stukken en 
medische objecten een fascinerend parcours van hoe de mens met het spanningsveld van 
lichaam en geest omgaat. 

Bekende fotografen en gerenommeerde portretschilders van psychiatrische patiënten 
verbeelden de zoektocht van ziekte naar genezing en betreden daarbij de duistere gebieden 
van de geest. 

* * * * 

g Het Museum voor Geneeskunde en Farmacie van Kaunas, Litouwen. 

G. Vercruysse 

De nieuwe Europese landen, zoals de drie Baltische staten, verbergen mooie vestingen van 
hun bewogen verleden. Kaunas aan de Niemen, de oude hoofdstad van Litouwen, van waaruit 
het Grote leger van Napoleon vertrok om Rusland te gaan veroveren, bezit een heel 
interessant museum voor Farmacie. Het is gelegen in het centrum van de oude stad in een 
mooie gerestaureerde woning van een Duits handelaar uit de 16° eeuw. Het museum werd 
opgericht in î 987, maar de verzamelingen dateren vanaf 1936. De verzamelingen waren 
verwaarloosd en geplunderd tijdens de oorlogen maar in ere hersteld sinds 1957 door 
professor A. Kaikaris. Vele voorwerpen werden geschonken door apothekers en de industrie 
evenals door uitgeweken Litouwers, vooral naar de Verenigde Staten. 
Een mooi wandmeubel in donker hout komt uit een apotheek van het centrum van Vilnius, de 
huidige hoofdstad. De kasten zijn gevuld met potten, oude verpakkingen en medische 
instrumenten. Het bureel van de apotheker bevindt zich in het opnieuw ingerichte 
"concoctaria", een ruimte die voorbehouden werd voor distillaten, tincturen en extracten. Een 
hoek wordt opgevuld door het oude galenische laboratorium van de apotheek van het Rode 
Kruis van Kaunas. Dat alles wordt aangedreven door een stoommachine. 
Men vindt er distilleerapparaten, drageertrommels, suppopersen enz .... 
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Het onthaal is voorbeeldig en het museum is netjes en proper, hetgeen niet altijd het geval is in 
apotheekmusea. 

Medicinos irfarmacijos istorijos muziejus, 28, Rotusesstraat, Kaunus. 

Open van maandag tot zaterdag van 11 tot 18 uur. 

Ook te vinden op Internet bij Musea van Litouwen. 

* * * * 

Prijs voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, de Farmacie en de Diergeneeskunde. 
(Gesticht in 1998) 

Prot. em.J. Lemli 

Vijfjaarlijkse prijs voor een belangrijke bijdrage tot de studie van de geschiedenis van de 
geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in de Nederlanden. 
Periode 2005-2010- Prijs: 2.500 Euro- Einde van de periode: 31 oktober2010. 

de prijs wordt om de vijf jaar toegekend ter bekroning van een wetenschappelijke 
verhandeling die een belangrijke en vernieuwende bijdrage vormt tot de studie van de 
geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde in ruime zin in 
de Nederlanden. 
De ingediende verhandelingen moeten vergezeld zijn van een omstandige 
samenvatting, evenals een curriculum van de auteur(s). Een gezamenlijke kandidatuur 
van meer dan twee auteurs komt niet in aanmerking. Elke kandidatuur moet in zes 
exemplaren worden ingediend. 
De ingediende verhandelingen mogen niet reeds beloond zijn met een andere 
gelijkwaardige of hogere prijs. 
De kandidaturen moeten worden ingediend op het secretariaat van de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België, Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 
Brussel, uiterlijk op 31 oktober van het laatste jaar van de lopende periode. 
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G.Gilias / G. Vercruysse 

Q « Malade, entre corps et esprit». 

Exposition au musée Dr.Guilain. J.Guislainstraat 43, 9000 Gand. 

09/2163595 Fax: 09/2163535; info@museumdrguislain.be 

Heures d'ouverture: Mardi à Vendredi: 9à 17 H. Sa et Di :13-17 H. 

Jusqu'au 27 avril 2008. 

Comment les artistes s'inspirent-ils de la maladie? 

L'exposition conduit par un parcours fascinant oû art ancien et contemporain, affiches, 
artéfacts ethnologiques, objets médicaux décèlent les champs de force entre corps et esprit. 
Les portraits de photographes célèbres et de portraitistes renommés de patients 
psychiatriques montrent Ie cheminement de la maladie vers la guérison et sillonnent par là les 
som bres chemins de !'esprit. 

* * * * 

A !'occasion de son 25èm•anniversaire Ie Centre d'études d'histoire de la pharmacie et du 
médicament (CEHPM) organise Ie 23 mai 2008 un Colloque 

« Bioéthique et Médicaments » 

Il se tiend ra à la Fondation universitaire (salie Félicien Cattier) à Bruxelles 

Quatre orateurs aborderont ce sujet sous différents aspects: 
Marie-Luce Delfosse, dren philosophie, prof. FUNDP; 
Marc Bogaert, pharmacologue-clinicien, prof. émérite Ugent; 
Christian Léonard, expert en sciences économiques au sein du Centre fédéral 
d'expertise en soins de santé et Christian Elsen, pharmacien, premiervice
président de l'Association pharmaceutique beige. 

Adiesse du CEHPM: avenue Mounier 7399, 1200 Bruxelles 
Site web: www.md.ucl.ac.be/cehpm/ 
Correspondance: Tom berg 38, 1200 BRUXELLES Tél/Fax: 02/771 23 31 
Courriel: nicole.marcelle@skynet.be 
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Q Le musée de Médecine et de Pharmacie de Kaunas, Lituanie. 

G.Vercruysse 

Les nouveaux pays européens comme les trois pays baltes recèlent de beaux vestiges de leur 
histoire agitée. Kaunas sur Ie Niémen, ancienne capitale de la Lituanie, d'ou partit la Grande 
armée de Napoléon pour conquérir la Aussie , possède un très intéressant Musée de la 
Pharmacie. Situé dans la vieille ville sur la place centrale il occupe une jolie demeure restaurée 
de marchand allemand du 16èm• siècle. Le musée y a été établi en 1987 bien que les collections 
datent de 1936. Ces collections ont été négligées et pillées pendant les guerres et 
reconstituées à partirde 1957 par Ie professeur A.Kaikaris. De nombreux objets ont été fournis 
par les pharmaciens et !'industrie ainsi que par les lituaniens exilés surtout aux EU. Un beau 
mobilier en bois sombre provient d'une officine du centre de Vilnius, capitale actuelle. Les 
armoires sont remplies de pots et boites de remèdes anciens ainsi que d'accessoires 
médicaux divers. Le bureau du pharmacien se trouve dans la « concoctaria " reconstituée, 
endroit réservé aux distillats, teintures et extraits. Un coin est occupé par !'ancien laboratoire 
de galénique de la pharmacie de la Croix-Rouge de Kaunas, Ie tout actionné par une machine 
à vapeur. On y trouve des appareils à distiller, des tambours à dragéifier, des presses à 
suppositoires, etc .... 
Une visite qui vaut Ie détour pour les pharmaciens intéressés à l'histoire. L'accueil est excellent 
et Ie musée d'une propreté exemplaire ce qui n'est pas toujours Ie cas dans les musées de 
Pharmacie. 

Medicinos irfarmacijos istorijos muziejus, 28, rue Rotuses Kaunas. 
Ouvertde 11-18H.du Ma au Sa. 
Visible sur Internet dans Musées de Lituanie. 
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G.Gilias 

ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS COSME Y DAMIAN EN LIBROS RAROS DE MEDICINA 
PUBLICADOS EN ESPANA 

Prof. Dra. Maria del Carmen Francés Causapé 

De voordracht die ons erelid en erevoorzitter van de Académie Internationale d'Histoire de la 
Pharmacie hield tijdens de Giornata Torinesi di Cultura Farmaceutica in Turijn op 26 en 27 mei 
2007, werd uitgegeven in een handig boekje. 
Naast de opgave en beschrijving van twee 15°-eeuwse incunabels, beschrijft prof. del Carmen 
Francés Causapé nog vijf 16•-eeuwse en één 1 r-eeuws boek waarin ongekende Spaanse prenten 
staan afgedrukt van Cosmas en Damianus. 
Tien prenten sieren deze uitgave. 

Zij draagt dit werk op als een in memoriam aan het erelid van de Académie Internationale d'Histoire 
de la Pharmacie, Pierre Julien, evenals aan collega Bernard Mattelaerdie vele jaren secretaris was 
van de Académie. 

ISBN: 978-84-612-0311-6 
Realigraf, S.A., Pedro Tezano, 26- E-28039 Madrid, Spanje. 

150JAHRE TSCHIRCH-TSCHIRCH 150ANS 

François Ledermann - Claudia Zerobin 

De Société Suisse d'Histoire de la Pharmacie (SSHP) bundelt in een lijvig boek van 195 bladzijden 
de lezingen (in het Frans en het Duits) van het Internationaal Symposium dat werd gehouden in 
oktober 2006, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de geboorte van AlexanderTschirch. 
Tschirch was een van de meest vermaarde Europese apothekers, leraar en onderzoeker, van de 
periode rond de jaren 1900. 
De lezingen behandelen het leven en werk van Tschirch en in het bijzonder zijn rijke briefwisseling, 
het fenomeen van de drogisten en verzamelingen van drogerijen, maar ook de farmacognosie in 
het algemeen en het gebruik van planten in de apotheek. 
Veertien auteurs, professoren en deskundigen in de geschiedenis van de farmacie, gaan diep in 
over het onderwerp dat ze bespreken en maken van dit naslagwerk een verhelderend document 
over een scharniermoment voor de apothekers van de beginjaren 1900. 

ISBN: 3-9522758-5-9 / ISSN: 0255-6693 
PharmaSuisse, Stationsstrasse 12, CH-3097 Liebefeld, Zwitserland. 
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Guy Gilias 

HETWIT-GELE KRUIS, 1937-2007 

SophieNaré 

Dit boek behandelt de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis, dé vereniging voor thuisverpleging in 
Vlaanderen. De organisatie maakte in haar geschiedenis een aanzienlijke evolutie door. In dit 
boek valt te lezen hoe ze ontstond, groeide en zich over het hele land uitbreidde. Ook 
veranderingen in haar organisatorische structuur en werking, vaak onder invloed van evoluties in 
de verpleegkunde en de geneeskunde, worden uitgeklaard. De opkomst van de "mondige patiënt" 
en de wijze waarop diensten voor thuiszorg gaan samenwerken, wordt uit de doeken gedaan. 
Het boek beschrijft niet de volledige evolutie van de thuisverpleging, maar biedt daartoe wel een 
aantal bouwstenen. Er blijft echter stof voor verder onderzoek: de voorgeschiedenis van de 
thuisverpleging, de lokale inbedding van thuiszorg en thuisverpleging, de invloed van 
maatschappelijke veranderingen (instelling van de sociale zekerheid, besparingen in 
gezondheidszorg ... ) en hoe de thuisverpleging in België evolueerde van die in andere Europese 
landen. 

Een sympathiek boek dat aangenaam leest met verhelderend interessant fotomateriaal. 

ISBN 9789078192055 
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen/ KADOC-K.U.Leuven, 2007. 

RATHKAMP-Herinneringen aan een bijzondere onderneming in de Oost 1815-1958 

A. van der Klaauw / A.I. Bierman 

Dit boek, dat vooral een mooi fotoboek is, vertelt de oprichting en de verdere uitbreiding van de 
oudste Nederlands-! ndische apotheek op Java. 
Het ontstaan van de firma dateert uit het jaar 1817, kort na het beëindigen van het Engels 
tussenbestuur op Java, wanneer de eerste apotheek opgericht wordt, die "Rijswijksche Apotheek'' 
genoemd wordt. 
In het jaar 1865 werd uit de apotheek de firma Rathkamp gevormd, die zich in de loop der tijden 
heeft ontwikkeld tot de grootste importeur van farmaceutische en chemische preparaten in 
Nederlands-! ndië. 
De Indonesische overheid neemt in 1958 de firma, met zijn 17 filialen, over. 

Aan de hand van archiefteksten en talloze merkwaardige foto's verneemt de lezer heel wat over het 
leven van de pionierapothekers in de Oost. 

Info: Commissie voor de geschiedenis van de Farmacie KN MP, Postbus 30460, 
2500 GL Den Haag. geschiedenis@knmp.nl 

ISBN 978-90-70605-85-8 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2007 
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13113 LI CJG'RA PHIES 

G.Gilias / G. Vercruysse 

ICONOGRAFIA DE LOS SANTOS COSME Y DAMIAN EN LIBROS RAROS DE MEDICINA 
PUBLICADOS EN ESPANA 

Professeur Maria del Carmen Francés Causapé 

La communication donnée par notre membre d'honneur et vice-présidente de l'Académie 
internationale d'Histoire de la Pharmacie pendant les journées de culture pharmaceutiques à Turin 
les 26 et 27 mai 2007 a été éditée en un livret pratique. 
Outre la présentation et la description de deux incunables du 15"m• siècle, la prof. M.del Carmen 
Francés Causapé commente cinq ouvrages du 16èm0 et 17èm0 oû paraissent des représentations 
non encore connues de Saint C6me et Damien. Dix gravures agrémentent l'ouvrage. Madame M. 
del Carmen Francés Causapé dédie eet opuscule en in memoriam au membre d'honneur de 
l'Académie P.Julien et au confrère B.Mattelaer, secrétaire de l'Académie pendant de longues 
années. 

ISBN: 978- 84-612-0311-6 
Realigraf SA Pedro Tezano, 26- E-28039 Madrid, Espagne. 

* * * * 

150JAHRE TSCHIRCH-TSCHIRCH 150ANS 

François Ledermann-Claudia Zerobin 

La Société Suisse d'Histoire de la Pharmacie (SSHP) réunit en un fort ouvrage de 195 pages les 
communications (en français et allemand) du symposium international tenu en octobre 2006 à 
!'occasion du 15oèm• anniversaire de la naissance de Tschirch. 
Tschirch, professeur et chercheur, fut un des pharmaciens les plus célèbres vers 1900. Les 
conférences traitent de la vie et du travail de Tschirch, principalement de son courrier très 
abondant, du phénomène des droguistes et de la collecte des drogues et de la pharmacognosie en 
général. Quatorze auteurs, professeurs et experts en histoire de la pharmacie creusent à fond Ie 
sujet et font de eet ouvrage un document éclairant Ie moment charnière de la pharmacie au début 
du 2oèm• siècle. 

ISBN 3-9522758-5-9 ISSN 0255-6693 
PharmaSuisse, Stationsstrasse 12, CH-3097 Liebefeld, Suisse 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

1. Bijdragen ter publicatie aangeboden dienen bij voorkeur op diskette, cd-rom of per e-mail. Elke tekst 
wordt voorzien van een korte titel. 

2. Onder de titel komen de beginletters van de voornamen, gevolgd door de namen van de auteur(s). 
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. 

3. Voetnoten worden doorlopend genummerd over het gehele artikel. De literatuuropgave wordt op de 
wijze van de Index Medicus' samengesteld en achteraan de tekst geplaatst als in onderstaande 
voorbeelden: 

a. boeken: Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika. 
's-Gravenhage: Mouton, 1970:53. 

b. tijdschriften: Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994; 1 (3):26-32. 

4. Voor goede reprodukties wordt gevraagd foto's max. A4-formaat, zo mogelijk op mat papier; grafieken 
e.d. op wit papier met zwarte inkt of met inkt jet- of laserprinter geprint, te willen aanleveren. 
Ze dienen afzonderlijk genummerd te zijn en gaan vergezeld van onderschriften. Op de achterzijde 
van de illustratie wordt de naam van de auteur en de verkorte titel van de bijdrage aangegeven 

5. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten. De bijdragen mogen in dezelfde vorm 
elders zijn gepubliceerd. 

6. Auteurs dragen de verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde foto's en reproducties 

NOTES POUR LES AUTEURS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Les articles à publier seront de préférence surdisquette, cd-rom ou mail électronique. 
Chaque texte sera pourvu d'un titre court. 
Sous Ie titre viendront les initiales des prénoms suivies du nom de l'auteur. Un résumé succint en 
français, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que Ie nom de l'auteur et son adresse. 
Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seront 
composés à la manière de l'lndex Medicus et placés après Ie texte. Exemple: 

a. livres: 

b. revues: 

Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika. 
's-Gravenhage: Mouton, 1970:53. 
Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994; 1 (3):26-32. 

Pour obtenir de bonnes reproductions, il importe d'envoyer les photographies d'un largeur de max. 
format A4, si possible sur papier mat; les graphiques et dessins seront à l'encre noire sur papier blanc 
ou imprimés par encrage ou laser. 
Chaque illustration sera numérotée séparément et munie de légende Au dos de chacune sera indiqué 
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