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VERSLAG ALGEJvfENE VERGADERING 
OP 26 APRIL 2009 

Apr. Guy De Munck, secretaris 

GEN, 

De voorzitter, dr Annette Bierman, opent de vergadering te 9.50 uur in aanwezigheid van 25 
aanwezigen. De vertraging is te wijten aan een technisch defect aan de geluidsinstallatie, dat 
jammerlijk niet opgelost geraakt tijdens de lezingen. 

1.ln Memoriam 
De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor ons erelid professor dr. Henriette Bosman
Jelgersma die op 26 februari 2009 te Oegstgeest overleed in de ouderdom van 82 jaar. De 
Kringleden hebben haar tijdens vele congressen leren kennen als een voortreffelijk 
congresorganisator en gedreven farmaciehistoricus. De vergadering neemt rechtstaande enige 
ogenblikken stilte in acht. 

2.Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Vergadering. 
Deze worden goedgekeurd mits volgende wijziging: bij de Historische Dag zal de Kring niet zelf 
instaan voor logement, maar wel adressen voorstellen waar door de leden individueel kan 
gereserveerd. 

3. Jaarverslag 2008 deel 2. 
De secretaris leest het jaarverslag over het tweede deel van het jaar 2008. Dit verslag wordt in het 
Bulletin gepubliceerd. (N.v.d.r.:verslag 2007/2008 verscheen in Bulletin 116, pag. 1 ). 

4. Financieel jaarverslag 2008. 
De penningmeester is verheugd te kunnen meedelen dat in tegenstelling tot de huidige financiële 
chaos de Kring een goed jaar 2008 heeft gekend aangezien het jaar is afgesloten met een batig 
saldo van€ 1.069,43. Het is verheugend te merken dat een groot deel van de leden als contributie 
€ 50 betaalt ipv € 30. Dank zij de inspanningen van collega Guy Gilias zijn de kosten voor het 
drukken van het Bulletin weer gedaald zonder dat de kwaliteit hieraan heeft ingeboet. 
De vergadering keurt de rekeningen goed en s,teunt het voorstel om de contributie niet te verhogen. 

5. Congresplanning 
39" Internationaal Congres heeft plaats te Wenen van 16 tot î 9 september 2009. 
Vrijdag 25 september gaat een Van de Sandedag door te Leiden in de universitaire bibliotheek. Er 
zullen stukken getoond worden uit de collectie. De Clusiustuin is verplaatst naar zijn 
oorspronkelijke locatie en wordt bezocht. Aanvang van de bijeenkomst om 10.30 uur. 
27 oktober Farmaceutisch Historische Dag te Arnhem. 
17-18 april 201 0: voorjaarscongres te Gouda. 

6. Mededeling 
De Erasmus publishing geeft een korting van 10% op de aankoop van boeken. Vanaf €30 moeten 
geen portkosten betaald worden. 
De voorzitter dankt de redacteur Guy Gilias voor het tijdig en verzorgd opleveren van het Bulletin, 
dat ook vandaag weer aan de aanwezigen kan overhandigd worden. 
Er zijn geen verdere vragen. 
De voorzitter sluit de Algemene Vergadering om 10.05 uur. 
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Co-mp-te,-v0YUUA/ de,; V- ~ciuv 
d0 Ga,,vui, Le,; 2 6 av vei 2 00 9 

Phn. Guy De Munck, secrétaire / Ghislain Vercruysse 

La présidente ouvre la séance à 9h.50' en présence de 25 personnes. Le retard est du à défieience 
de la sono, hélas non réparée au cours des conférences. 

1/ln memoriam 
La présidente prononce !'éloge funèbre de notre membre d'honneur Ie professeur Henriette 
Bosman-Jelgersma décédée Ie 26 février 2009 à Oegstgeest à l'äge de 62 ans. Les membres du 
Cercle l'ont appréeiée au cours de nombreux congrès en tant qu'organisatrice remarquable et 
historienne de la pharmaeie de haut niveau. L'assemblée debout observe quelques moments de 
silence. 

2/ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente. 
Gelui-ei est approuvé à l'exception suivante. Au cours de la Journée Historique (au P.B.) Ie Cercle 
ne fournira pas de logement mais présentera des adresses ou les membres réserveront 
individuellement. 

3/ Rapport annuel 2008, deuxième partie. 
Le secrétaire lit Ie rapport. Gelui-ei paraîtra dans Ie Bulletin. (Rapport 2007-2008: voir Bulletin 116, 
page 3) 

4/ Rapport financier pour 2008. 
Le trésorier a Ie bonheur de déclarer que nonobstant Ie chaos financier actuel, Ie Cercle a connu 
une année taste étant donné Ie boni de 1069,43 euro. Il est heureux de déclarer qu'une bonne 
partie des membres paye une cotisation de 50 euro au lieu de 30. Gräce aux efforts du confrère 
G.Gilias les frais d'impression du Bulletin ont pu être réduits sans perte de qualité. L'assemblée 
approuve Ie rapport et appuie la proposition de statu quo pour la cotisation. 

5/ Calendrier 
-Le 39•me Congrès International se tiend ra à Vienne du 16 au 19 septembre 2009. 
- Vendredi 25 septembre, journée Van de Sande dans la bibliothèque universitaire de Leyde. 
Plusieurs ouvrages de la collection seront exposés. Le jardin botanique de Clusius (Charles de 
l'Escluse) replacé dans son cadre d'origine est ouvertà la visite. Le réunion débute à 1 0H30'. 
- Mardi 27 octobre, Journée d'Histoire de la Pharmacie à Arhnem. 
-Les 17 et 18 avril 2010, congrès de printemps à Gouda. 

6/ Communiqué 
Erasme publishing accorde une remise de 10% à l'achat de livres. Sans frais de port à partir de 30 
euro. 

La présidente remereie Ie rédacteur G. Gilias pour la ponctualité de livraison et Ie soin apporté au 
Bulletin remis ce jour aux partieipants. 
Sans autre question, l'assemblée est levée à 1 0H05. 
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VERSLAG VAN DE 13]JfENKcJMST VAN DE KRING 
VcJcJR DE GESCHIEDENIS VAN DE PtlARMACIE IN 13ENELUX 
TE GENT cJP 25 EN 26 APRIL 2009. 

Apr. H. Leupe / apr. G. Gilias 

Op zaterdag 25 april 2009 kwamen we opnieuw samen om 14 uur in het hotel Holiday-lnn te Gent 
voor onze voorjaarsbijeenkomst. 
Het was niet ver naar het pharmaceutisch instituut van de R.U.G. om een viertal lezingen te 
aanhoren en een bezoek te brengen aan een klein maar waardevol apothekersmuseum in de 
faculteit zelf. 
Eerst kwam prof. em. Hendrik Deelstra aan het woord met een lezing over "De toxicologie in de 
opleiding tot apotheker in België". Te beginnen met Nikander van Kolofon (2e eeuw na K.) ging de 
spreker over Paracelsus naar een drietal apothekers, voorlopers in de toxicologie in België in de 19 
de eeuw nl. apr. De Hemptine, apr. D.Van Bastelaer en apr. A. Pasquier. Daarna behandelde hij de 
wettelijke opleidingen aan de universiteiten vanaf 1849. Vandaag wordt toxicologie niet meer 
alleen aan de apothekers onderwezen . 
Daarna kwam professor Hans Nelis aan het woord met het onderwerp "Geschiedenis van de 
homeopathie in België". Hij belichtte de drie verschillende aspecten: de historische, de 
wetenschappelijke en de ethische . 
Daarna gaf collega apr. G.De Munck een inleiding op het bezoek van het apothekersmuseum in 

de faculteit. Het museum is ontstaan dank zij giften van 
apr. Brans van Rotterdam en prof. dr. Leo Vandewiele, 
beiden medestichters van de Kring en later nog 
aangevuld door apr. Ligterink en nog veel andere 
schenkers. Er is een zeer gevarieerd aanbod van 
potten, vijzels, kruidendozen , balansen, toestellen en 
boeken. 

Na een bezoek aan het museum kwam de laatste 
spreker aan het woord. Apr. Leupe gaf een 
samenvatting van de geschiedenis van de verkoop van 
aperitieven en digestieven in de apotheek. Zo waren 
de· smaakpapillen goed voorbereid om naar het 

Holiday-lnn hotel terug te keren voor het avondmaal . 

Voorzitter Annette Bierman opende de Algemene Vergadering op zondagvoormiddag, met een In 
Memoriam van prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma, die onlangs overleed. 

Prof. Harm Beukers besprak vervolgens 
"Europese Materia Medica in Japan. De lessen 
van Philippe Franz von Siebold (1796-1866) in 
Nagasaki". Onnodig te vermelden dat de 
toehoorders aan zijn lippen gekluisterd waren. 
Wegens het uitvallen van de geluidsinstallatie 
en het ontbreken van beeldmateriaal verliep de 
uiterst waardevolle lezing van dr. Helena Wille 
wat in mineur. "De albums van Karel van Sint
Omaars", een geschilderde hortus voor het 
Collegium Medicum te Leuven in de 16° eeuw, 
dat ze belichtte betreft een unieke collectie met 
prachtige en kunstzinnige illustraties. 
Na een koffiepauze beschreef collega Gilias 
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"Enkele voorschriften uit het Winckel Bouck van zuster Eleonora Verbeke, apothecaresse in het 
Sint-Janshospitaal van Brugge in 1751 :• Deze invloedrijke apothecaresse had een eenvoudig 
werkboek geschreven met bereidingen ten behoeve van de helpende medezusters in de apotheek. 
De ontleding van sommige voorschriften leidde tot verrassende resultaten. 
Als afsluiter dook collega Ghislain Vercruysse in het familiearchief, met als resultaat een bondige 
biografie van "Apotheker Jules Bernard Vercruysse -1869". 

Gesterkt door een gevarieerde en rijk gevulde lunchtafel, begaven de deelnemers zich per autobus 
naar Het Pand, Museum Geschiedenis van de Geneeskunde, voor een leerrijke en aangename 
rondleiding in dit mooie museum. 

Goede wijn behoeft geen krans. Niettegenstaande technische problemen blikken we terug op een 
aangenaam, gevarieerd en meer dan nuttig congres! 
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Co-rnp-t0-v0YUU,v de,; Lev vé,u,nio-n; ~ Cercl<v 
èvGCUW/ ~ 25 et: 26 cwvci 2009 

Pharm. H. Leupe /G. Gilias / G. Vercruysse 

La réunion de printemps du Cercle se tint à !'hotel 
Holiday lnn de Gand. Après l'inscription on se rendit à 
l'lnstitut de Pharmacie de Gand fort proche, pour les 
quatre communications de !'après-midi et la visite de 
l'intéressant petit musée y afférent. 

Le professeur ém. Hendrik Deelstra entama l'après
midi par « La toxicologie dans les études de pharmacie 
en Belgique ». Remontant à Nicandre de Colophon (2ème 
siècle apr. J. C.), passant par Paracelse à trois 
pharmaciens précurseurs de la toxicologie en Belgique 
notamment A.D. de Hemptinne, D.Van Bastelaere et A. 

Pasquier, Ie cursus légal des universités fut retracé à partir de 1849. Aujourd'hui la toxicologie 
n'est plus Ie domaine exclusif du pharmacien. 
Vint ensuite Ie professeur Hans Nelis développant Ie sujet« Histoire de l'homéopathie en Belgique 
» sous Ie triple aspect historique, scientifique et éthique. 

Le confrère Guy De Munck nous initia à la visite du musée de la Faculté. Créé gräce aux dons du 
pharmacien Brans de Rotterdam et du professeur Leo Vandewiele, deux fondateurs du Cercle, 
celui-ci fut agrandi par les dons du pharmacien Ligterink et de nombreux autres donateurs. Le 
musée est un ensemble varié de vases, mortiers, boîtes, balances et livres. 

Après la visite, Ie dernier orateur, Ie pharmacien H. Leupe raconta la saga des ventes d'apéritifs et 
digestifs en pharmacie. Ainsi les papilles étaient prêtes à retourner à !'hotel pour Ie repas du soir 
précédé d'un liquide ad hoc. 

L'assemblée générale des membres du dimanche 
matin, débuta par !'éloge funèbre du professeur H. 
Bosman-Jelgersma prononcé par la présidente. 

Le professeur Harm Beukers prit la parole pour 
présenter «La matière médicale européenne au 
Japon. Les leçons de Philippe Franz von Siebold 
(1796-1866) à Nagasaki» en captivant ses auditeurs 
comme d'habitude. 
Les défauts de la sonorisation et du manque 
d'images firent tomber un brin l'intérêt pour la 
communication par ailleurs fort intéressante 
d'Helena Wille. «Les albums de Charles de Saint
Omer, jardin médicinal dessiné pour Ie collège médical de Louvain au 16ème siècle ». Les pages 
qu'elle fit découvrir sont superbes et artistement illustrées. 

Après la pause-café notre collègue Guy Gilias nous initia à quelques prescriptions du formulaire de 
sceur Eleonora Verbeke, apothicaire de l'hopital Saint-Jean à Bruges en 1751. Cet éminent 
apothicaire rédigea un manuel simple pour les sceurs assistantes de la pharmacie. L'analyse de 
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certaines formules est parfois surprenante. 
Pour conclure Ie pharmacien Ghislain Vercruysse présenta un travail d'archives familiales en une 
biographie succincte son arrière-grand'père Jules Bernard Vercruysse pharmacien à Gand en 
1869. 

Après un repas bien garni les participants se dirigèrent vers Ie Pand et Ie Musée d'histoire de la 
Médecine pour une visite agréablement commentée et exemplaire. 

A bon vin point d'enseigne ! Malgré quelques problèmes techniques ce fut une réunion plaisante, 
variée et enrichissante. 
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MUSEUM VcJcJR VE GESCHIEDENIS VAN VE FARMACIE 
IN VE FACULTEIT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
VAN VERUG. 
Apr. Guy De Munck 

(Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Gent op 25 april 2009) 

Wat vooraf ging. 

In juni 1949 verscheen in het 
Pharmaceutisch Tijdschrift voor België een 
oproep ondertekend door dr.Brans, 
apotheker te Rotterdam, voor het oprichten 
van "een vereniging ter bevordering van de 
studie der geschiedenis van de farmacie" in 
Benelux verband. De initiatiefnemers waren 
immers van oordeel dat de betrokken landen 
Nederland, België en Luxemburg historisch 
vroeger zodanig één waren dat men de 
geschiedenis van deze gebieden moeilijk 
kon scheiden. 
Dr. Leo Vandewiele, als apotheker gevestigd 
te Gent met een gedreven belangstelling 

voor de geschiedenis van de farmacie, beantwoordde deze oproep positief en samen met enkele 
collega's ondertekende hij op 18 april 1950 in Rotterdam de stichtingsakte van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux. Or Brans werd de eerste voorzitter en dr. Vandewiele 
de eerste secretaris. In zijn Liber Memorialis verwoordt Vandewiele dit als een kentering die in zijn 
leven trad "waarbij de geschiedenis van mijn beroep mijn verdere leven zal beheersen". En zo 
werden deze twee historici ambtsbroeders voor het leven. 

Pieter Hendrik Brans 

Hij werd op 22 april 1899 te Rotterdam geboren en behaalde zijn apothekersdiploma aan de 
universiteit van Leiden. Van 1927 tot 1970 was hij apotheker te Rotterdam en op 22 mei 1935 
promoveerde hij in Amsterdam tot doctor in de wis- en natuurkunde. Op vlak van de 
farmaciegeschiedenis ging zijn belangstelling vooral uit naar de farmacie in Nederlands-Indië en 
de Oost-Indische Compagnie. Hij was voorzitter van de Kring van 1950 tot 1961 en werd 
erevoorzitter benoemd in 1962. Hij was medestichter van de Académie Internationale d'Histoire de 
la Pharmacie en van de Union Mondiale. Hij was een zeer bereisd man, in contact met vele 
mensen op velerlei gebied en met een groot organisatorisch talent. Net voor de 30" verjaring van de 
Kring overleed hij te Rotterdam op 28 maart 1980 in de ouderdom van 81 jaar. 

Leo Jules Vandewiele 

Hij werd op 17 november 191 O geboren te Waregem en behaalde zijn apothekersdiploma op 29 juni 
1937 aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij vestigde zich als officina-apotheker eerst te Waarschoot 
en vanaf 1946 te Gent. In 1962 promoveerde hij tot doctor in de farmaceutische wetenschappen op 
een historisch onderwerp: de Grabadin van Pseudo-Mesues en zijn invloed op de ontwikkeling van 
de farmacie in de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd benoemd tot lector in de geschiedenis van de 
farmacie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de RUG in 1973. Hij was secretaris 
van de Kring van 1950 tot 1960 en redacteur van het Bulletin van 1970 tot 1994. Hij werd erelid van 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 59 Nr 117 2009 7 



de Kring in 1960. In 1952 was hij tevens medeoprichter en eerste secretaris van Zuid-GeWiNa. Hij 
bekwam vooral bekendheid om zijn studies en publicaties over Middelnederlandse handschriften 
op medico-farmaceutisch gebied. Er verschenen van hem 18 boeken en meer dan 280 publicaties. 
Hij overleed te Lochristi op 16 juli 2004 in de ouderdom van 93 jaar. 

Stichting dr. Brans 

In 1975 legateerde dr. Brans een aantal boeken, medailles en diploma's aan de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen RUG. Op 28 april 1975 aanvaardde tijdens een receptie de 
decaan prof. De Moerloose het legaat als Stichting dr. Brans. Het lag in de bedoeling van dr. Brans 
door deze Stichting te" komen tot een Instituut voor de Geschiedenis van de Pharmacie aan uw 
universiteit". 

Zaal dr. Brans 

Bij het betrekken van de nieuwe gebouwen van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan 
de Harelbekestraat werd een zaal voorzien, waar het legaat van dr. Brans kon ondergebracht 
worden. Deze kreeg de naam dr. Branszaal. 

Inrichting van de dr. Branszaal 

De boeken, door dr. Brans geschonken, werden in twee kasten opgeborgen. De medailles werden 
tentoongesteld en de diploma's aan de wanden opgehangen. Een foto van dr. Brans, evenals de 
portretten van de professoren die sinds 1849 de farmacie doceerden aan de RUG en emeriti of 
overleden zijn, alsook een reproductie van een schilderij "Binnenzicht der Hoogeschool van Gent 
Ange De Baets 1827"versierden de dr. Branszaal. 

Uitbreiding van de dr Branszaal 

Op voorstel van dr. Vandewiele werd een oude apotheekkast uit het midden van de 19cte eeuw 
aangekocht door de Apothekers Oud-studentenvereniging RUG, met geldelijke steun van KOVAG, 
Flandria, Panpharma, Conforma en ICI-Pharma en geschonken aan de faculteit. Deze 
apotheekkast was eigendom van apr. Tillo Geldof uit Izegem en was afkomstig uit de apotheek van 
apr. Arthur Deltour, Ooststraat te Roeselare. Apr. Deltour, die promoveerde te Gent in 1895, had, 
wanneer zijn apotheek tijdens de oorlog 1914-18 verwoest was, de meubilering gekocht van een 
uitscheidende apotheker te Gilly (Henegouwen), die de apotheekmeubelen op zijn beurt in occasie 
zou gekocht hebben ergens in Frans-Vlaanderen. Hierover zijn geen verdere gegevens bekend. De 
apotheekkast werd met veel zorg opgepoetst en de hoekkast werd vermaakt tot een vlakke 
muurkast. 
Dr. Vandewiele schonk daarop een deel van zijn farmaco-historische collectie aan de faculteit tot 
stoffering van de dr. Branszaal. 
Op 19 mei 1983 vond de plechtige openstelling van de dr. Branszaal plaats in aanwezigheid van 
rector Cottenie, de decaan van de faculteit prof. De Moerloose, het voltallig professorenkorps van 
de faculteit en afgevaardigden van de steunende farmaceutische verenigingen en laboratoria. 
Door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werden foto's genomen, met 
machtiging tot publicatie. De KREDIETBANK was de mecenas voor het drukken van de catalogus. 
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Collectie 

De collectie is opgedeeld in 13 rubrieken: apothekerspotten(A), vijzels(B), kruidendozen(C), 
balansen en gewichten(D), toestellen en gebruiksvoorwerpen(E), farmaceutische medailles en 
penningen(F), boeken(G), kruidenboeken(H), tijdschriften(!), bijeenkomsten en verslagen(J), 
catalogi van tentoonstellingen(K), prijslijsten(L), afbeeldingen(M). 
Voor de farmaceutische ustensilia (cat. A tot E) vermeldt de catalogus dat ze alle 368 werden 
geschonken door dr. Vandewiele, op één apothekerspot (A 15) en drie bronzen vijzels (84, 85 en 
86) na als gift van de faculteit en een vaporisator (E6) van E.De Wilde uit Lochristi en een 
kruidenmolen (E16) van apr. Van Hecke uit Gent. De medailles en penningen(F) waren deels 
afkomstig van dr. Brans, deels van dr. Vandewiele. De 294 boeken(G) kwamen uit de hoger 
vernoemde schenking dr. Brans, terwijl de kruidenboeken(H), weliswaar hoofdzakelijk facsimile, 
dan weer afkomstig waren van dr. Vandewiele. De collectie werd vervolledigd met 61 
tijdschriftenreeksen, 29 verslagen van buitenlandse verslagen en symposia, 17 catalogi van 
tentoonstellingen en 6 prijscouranten. 

Zo bevatte de museumcollectie bij de opening van het museum in 1983 reeds 537 referenties. 

A. Apothekerspotten 

B. Vijzels 
C. Kruidendozen 

D. Balansen en gewichten 

E. Toestellen en gebruiksvoorwerpen 
F. Farmaceutische medailles en 

G. j,e.alJ~en 
H. Kruidenboeken 

I. Tijdschriften 

J. Bijeenkomsten en verslagen 
K. Catalogi van tentoonstellingen 

L. Prijslijsten 

M. Afbeeldingen 

Totaal 

1983 

33 
7 
6 
9 

16 
31 

294 
28 
61 
29 
17 

6 

537 

2008 

70 
11 

7 
24 

277 
61 

959 
29 

109 
66 
46 
10 
40 

1.709 

De catalogus eindigde met de profetische 
woorden: "giften tot uitbreiding van het 
Museum worden in dank aangenomen". 
En zo geschiedde, want in 2008 was de 
collectie dank zij talrijke schenkingen 
uitgebreid tot 1709 stukken. Vooral de naam 
van apr. Ligterink, waarmee dr. Vandewiele 
een nauwe vriendschapsband had 
ontwikkeld, komt hier veelvuldig voor. Al deze 
schenkingen werden zorgvuldig geïden
tificeerd en in een register ingeschreven door 
prof. Van Severen. 
Nieuwe museumlocatie in de Faculteitszaal 
einde de negentiger jaren leidde het museum 
eerder een verdoken bestaan en was er nog 
weinig activiteit. Wanneer zich in 2000 in de 
faculteit de nood aan een nieuw leslokaal 
voordeed, werd de collectie overgebracht 

naar de Faculteitszaal en werd de vorige museumlocatie ingericht als seminariezaal 3. Naast de 
grote apotheekopstand werden een aantal nieuwe kasten geplaatst en werden alle voorwerpen 
veilig achter glas opgesteld. Het beheer van het museum werd waargenomen door een facultaire 
commissie bestaande uit vier leden waaronder prof. Remon, decaan, prof. Van Peteghemen en de 
emeriti prof. De Leenheer en prof. Van den Bossche. Prof. Remon heeft de intentie om op een 
eerstvolgende faculteitsraad een voorstel te formuleren om deze commissie opnieuw uit te breiden 
en te activeren. 
In de loop van 2008-09 werd op vraag van de decaan door de aprs. Guy Gilias en Guy De Munck de 
inventaris op zijn volledigheid gecontroleerd, werden op alle stukken nieuwe inventarisnummers 
met als code FFW.A.xx aangebracht en werden een aantal kasten herschikt. Zo werden o.a. de 
gelegenheids- en fantasiepotten afzonderlijk geplaatst. Door mevr. Jo Gommers werd de ganse 
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inventaris van de catalogusnummers A tot F digitaal ingebracht, zodat deze nu elektronisch 
consulteerbaar is. Wij beperkten ons bij dit werk tot de stukken die apotheek gerelateerd zijn, omdat 
we van oordeel waren dat de categorieën boeken, tijdschriften, verslagen en catalogi (categorieën 
G tot M) behoren tot het domein van een bibliothecaris en door specialisten ter zake moeten 
ingevoerd worden. 
Wij hopen hiermede te hebben bijgedragen tot een herwaardering van dit museum en dit ter ere en 
tot nagedachtenis van zijn stichter en erelid van Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux dr. apr. Leo Jules Vandewiele. 

Apr Guy De Munck 
Residentie De Ijsfabriek 
Kronenburgstraat 27 /322 
2000 Antwerpen 

Literatuur: 

Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux nr. 61 (feb.1981) en nr. 98(mei 2000) 

Liber Memo rial is L. J. Vandewiele bijlage AFT nr. 7 (2004) 

Catalogus van het Museum voorde Geschiedenis van de Farmacie-FFW RUG (1983) 
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VE APVTtlEKERS GAVEN tlAAR VUIZENV NAMEN 

Apr. H. Leupe 

Wanneer ik dit cursiefje schrijf zijn we in de meimaand en hoor ik hier en daar het gekende Marialied 
"Liefde gaf U duizend namen". 
Oudere apothekers herinneren zich zeker nog de tijd van "Het lof" met de gekende Marialitanie 
van Loreto, een overblijfsel van 1576. Dat waren al de Mariatitels op één rij gebundeld. 
In de boekjes van Roger Slosse, die ook handelen over de Mariadevotie in West-Vlaanderen, kreeg 
Maria er nog een groot aantal titels bij. Wij kennen zeker nog kapellen met andere Mariatitels die in 
die boekjes nog niet vermeld zijn. 

Ik heb geprobeerd de aanwezigheid van Maria in oude apotheken te verzamelen van en ik geef u 
hiervan graag een overzicht. 
Er is slechts één afbeelding van Maria gekend, waarop ze als apothekeres voorgesteld wordt in 
"De apotheek van de ziel" (W.Hein, "Christus als Apotheker, 1974) met een klant, namelijk de H. 
Benediktus. Het is een devotieprent van de 18 de eeuw gemaakt in Augsburg. 
Maar er is nog veel meer over Maria te vinden. 
We gaan eerst eens kijken in het kruidenboek van apr. Vandenbussche. 
We vinden er Maria terug in de bijnaam van planten zoals: OLV beddestro (Asperu/a odorata), OLV 
distel (Silybum marianum), OLV handjes (Cardamine pratensis), OLV handschoen (Aquilegia 
vulgaris) en nog veel meer volksnamen als OLV hemdeke, OLV mantel, OLV melkkruid, OLV roos, 
OLV schoen, OLV vingerhoed, OLV zegel, hert van Maria, Lichtmisbloemke, OLV zegel, 
Lievevrouwkensgras, Roos van Jericho, Mariaklokje, Mariahartje. 
De vindingrijkheid van de gewone man is onbeperkt: de naam OLV beddestro komt voort omdat 
dit kruid ongedierte afstoot door zijn reuk en dus geschikt is voor een bedje voor het Kindje. De OLV 
distel dankt zijn naam aan het feit dat hij vlekken vertoont, een gevolg van de melkdruppels die OLV 
verloor tijdens haar vlucht. 
In hetzelfde boek vinden we ook 5 Franse namen zoals Bain Notre Dame (Dipsacus fo/lonum), en 
andere als Chardon ND, Cierge ND. 
Ook 6 Duitse namen afgeleid van haar naam en 5 Engelse die beginnen met Lady. 
Een apotheker Kennes van Rumbeke verkoèht een laxerende "thé Sainte Marie" tegen gal, slijm 
en maagziekten op basis van sennablad, zoethoutwortel, venkelzaad, het blad en de bloemen van 
kaasjeskruid. 
In Spanje hadden de apothekers een bereiding genoemd: "el jarabe de N.S. de los remedios" tegen 
artritis op basis van sarsaparilla. 
In Argentinië is er een apothekersvereniging die Maria als patrones heeft. 
Er zijn nergens zoveel "Maria-apotheken" dan in Duitsland. Via internet vind je een lijst van 600 
Beierse apothekers en daarvan zijn er 16 Maria-apotheken. Na extrapolatie voor gans Duitsland 
zijn dat er meer dan 100. 
In Oostenrijk zijn er talrijke "Mariahilfe apotheken", vooral rond Wenen. Apr. Wannemacher maakte 
een studie over apotheken in Oostenrijk die een naam van een heilige dragen. Hij vond er 288, 
waaronder 66 Maria-apotheken. 
In Hongarije heeft Arpad Blavey er 15 geteld in 1938. 

Als je langs Google de woorden "pharmacie en ste Marie " intikt, kom je de "pharmacie de Ste 
Marie" vooral tegen in Afrika en de Antillen, zoals in Conakry (Guinea), 7 op de Antillen, op het 
eiland Réunion, in Lomé,Gabon en Akwa in Kameroen. 
Het summum van de Maria-apotheek is in Abidjan (Ivoorkust), genoemd "la pharmacie de Ste 
Marie des béatitudes", een combinatie van de Zaligheden en OLV. Een staaltje van Afrikaanse 
logica. 
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In Europa heb ik slechts één "Pharmacie de Ste Marie" gevonden in Le Havre. Ik weet niet of er in 
Wallonië te vinden zijn en in Vlaanderen? 
De Mariaafbeeldingen of iconographie is bijna volledig terug te vinden in de apothekerswereld. 

De bijzonderste afbeeldingen zijn: (met een voorbeeld) 

1/De H.Anna leert Maria de bijbel lezen:Wenen in de St.Annaapotheek in de Spitalgasse. 
2/De annunciatie aan Maria: op verschillende oude apothekerspotten. 
3/Maria immaculata of onbevlekt ontvangen. 
Typisch is de 12-sterrenkroon en Maria die de slang verplettert met haar voet: op de gevel van een 
apotheek in Ravensburg, in Obernberg am lnn, in het apotheekmuseum van Heidelberg en van 
Bazel. 
4/Maria glukofilousa of Moeder Gods van de tederheid: ze houdt het Kindje zeer dicht tegen zich 
aan: in een apotheek in Rottach Egem en op oude apothekerspotten. 
5/Maria sedes sapientiae of zetel der wijsheid: denk aan het logo van de Katholieke Universiteit 
Leuven, te bewonderen in een brandglas in het oude faculteitsgebouw van farmacie. Ook te zien op 
het kaft van de oudste Italiaanse Pharmacopee (1567). 
6/Maria hodigitrea: zij wijst de weg, zij wijst met haar vinger naar het Kindje; Hij is DE WEG . 
Een prachtig beeld te bewonderen op een apotheekgevel in Coburg. 
7 /Maria dolorosa, zoals een piëta: een prachtig beeld in het apotheekmuseum van Louhans. 
8/Maria galaktotrofousa: Maria die de borst geeft, in apotheek Galeffi in Montarchi (Italië). 
9/Maria misericordiae of van barmhartigheid of mantelmadonna: op de gevel van een apotheek in 
Sintra (Portugal). 
10/Maria orante: een biddende OLV, in een apotheek in Meersburg (Bodensee). 
11 /Maria-ten-hemel-opneming: een apotheek in Gyor (Hongarije). 
12/Maria in een beloken hofje : beeld staat (stond?) in een hofje naast de oude apotheek van het 
OLV hospitaal te Mechelen. 

Maar de mooiste Maria afbeelding is te vinden in de "farmacia a la madonna" in Bolzano. Met een 
stralenkrans rondom haar zoals in het "Hooglied" staat: Hoe mooi is zij! Een foto hiervan is 
afgebeeld in het prachtig kijkboek" Schöne alte Apotheken" van G. Kallinich (1975). 

Dat was een klein overzicht van de aanwezigheid van Maria in de apotheek. 
De OLV van zeven smarten heb ik niet teruggevonden in de apothekerswereld. Alle bijkomende 
informatie over Maria afbeeldingen in apotheken zijn van harte welkom. 
Ik denk niet dat één andere heilige onder zoveel verschillende vormen in de apotheek aanwezig is. 
Dus: 
DE APOTHEKERS HEBBEN DUIZEND KEER HAAR NAAM IN DE APOTHEEK GEBRUIKT! 

Apr. Hugo Leupe 
Holdestraat 2, bus 3/1 
B-8760 Meulebeke 
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VE TCJX.ICCJLCJGIE IN VE CJPLEIVING TCJT APCJTl-fEKE'R 
IN 13ELGIE (1) 

H. Deelstra 

(Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Gent op 25 april 2009) 

Inleiding 

Vooraleer het onderwerp te behandelen is het nuttig in het kort de algemene ontwikkeling van de 
toxicologie te bespreken. Volgens "Van Dale" is de toxicologie "de leer van de vergiften, dit zijn 
stoffen die toegediend of ingenomen de levensfuncties ernstig verstoren en die zelfs de dood 
kunnen veroorzaken". 
Nikander van Kolofon (2de eeuw v. Chr.) is de eerst gekende auteur over dit onderwerp. Twee van 
zijn leergedichten zijn bewaard gebleven. Enerzijds "Theriaka", waarin hij het heeft over beten van 
giftige dieren en over giftige planten. Toxicologie stamt af van het Griekse woord "toxos", dat boog 
betekent; hieruit kan de associatie met pijlgift afgeleid worden. Anderzijds schreef Nikander 
"Alexifarmaca", dit zijn geneesmiddelen, die als tegengif ingenomen kunnen worden. Later 
noemde Galenus, de Griekse arts die in de 2de eeuw v. Chr. in Rome verbleef, deze stoffen 
"antidota" (2). 
Verschillende auteurs hebben "vergiften" en "tegengiften" beschreven zoals o.a. Dioskorides (1 ste 
eeuw v. Chr.), de grote plantkundige, die in dienst stond van keizer Nero. Trouwens deze materie 
genoot een grote belangstelling tijdens de Romeinse periode, toen de schrik om vergiftigd te 
worden een steeds terugkerend fenomeen was. 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493--1541 ), beter gekend als Paracelsus, wordt 
beschouwd als een iatrochemicus, d.w.z. een arts die scheikundige verbindingen voorschreef als 
geneesmiddel. Hij wordt vaak geciteerd als "de vader van de toxicologie" omdat hij de basiswet 
voor de toxicologie afgeleid had, nl." de dosis (van een stof) vormt het vergift'. Naast Paracelsus is 
Agricola of George Bauer (1494--1555) belangrijk voor de toxicologie. In zijn belangrijkste werk" De 
Re Metallica" beschreef hij uitvoerig de beroepsziekten die voorkwamen bij de ontginners van 
verschillende ertsen in de mijnbouw. 
Vergiftigingsgevallen zijn bekend uit alle tijder:i en in alle milieus. De zgn. heksen die gedurende de 
15de en 16de eeuw op de brandstapel hun leven lieten, waren meestal vrouwen die hallucinerende 
producten gebruikten zoals mandragora of alruin, die giftige alkaloïden bevatten. Van oudsher 
werden arseenverbindingen gebruikt. Als moordgift kenden deze stoffen een hoogtepunt in de 17de 
eeuw. In het begin van deze eeuw vervaardigde een zekere Theofania di Adamo een 
arseenoplossing die naar haar genoemd werd "Aqua Toffana". In Palermo en later in Napels en 
Rome ontstonden echte vergiftigingsepidemieën. Tijdens de regering van Lodewijk XIV werd 
Parijs beheerst door de angst voor arseenvergiftigingen. Deze vergiftigingen werden misdrijven 
genoemd : "les plus dangereux et les plus difficile à découvrir". Inderdaad, in de 17de eeuw 
bestond er geen "analytische toxicologie" en hadden de experts die lijkschouwingen moesten 
uitvoeren, geen objectieve onderzoekstechnieken tot hun beschikking. 
Zeer belangrijk voor de toxicologie is de eerste epidemiologische studie die in 1775 gepubliceerd 
werd door de Engelse arts P. Pott (1714--1788). In deze studie stelde Pott een rechtstreeks verband 
tussen de kanker van het scrotum en het voormalige beroep van zijn kankerpatiënten. Pott stelde 
vast dat deze patiënten in hun jeugd schoorsteenveger geweest waren. Hij legde in zijn publicatie 
een rechtstreeks verband met het schoorsteenroet waarmee het scrotum op jonge leeftijd in 
aanraking was gekomen. Later uitgevoerde studies bevestigden deze hypothese. Het 
schoorsteenroet bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), die 
kankerverwekkend zijn. 
In 1836 werd de eerste analytische methode op punt gesteld om de aanwezigheid van arseen te 
bepalen door James Marsh (1794--1849) (3). 
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Hij was in 1832 aangesteld als gerechtelijk expert om een arseenvergiftiging te bewijzen. Marsh 
gebruikte een techniek waarbij het gele arseensulfide neersloeg. Toen hij dit moest tonen aan de 
jury was het neerslag ontkleurd en werd de beschuldigde vrijgesproken. Daarom mengde hij het 
arseenbevattende monster met zwavelzuur en zuivere zink waardoor het gas arseenhydride 
vrijkwam. Dit gas wordt bij hoge temperatuur ontbonden zodat arseen zich neerzet op een 
porseleinen plaatje als een zilver-zwart gekleurde afzetting. Onmiddellijk werd deze techniek 
gebruikt en verbeterd in de verschillende Europese landen. 

, J. Marsh M. Orfila 

Verschillende aanpassingen werden uitgevoerd, o.a. door de leidinggevende Franse toxicoloog 
Mathieu Orfila (1787-1853), die al in 1818 een eerste editie uitgaf van een handboek "Traité des 
poissons ou toxicologie généra/e" (4). Ook al bleven er discussies tussen de experts, het is een feit 
dat de aantallen arseenvergiftigingen drastisch afnamen. 
De fysioloog Claude Bernard (1813-1878) was de eerste wetenschapper die in 1848 de werking 
van een gift kon uitleggen. Hij toonde aan dat de toxiciteit van ingeademd koolmonoxide 
veroorzaakt werd doordat deze molecule zich kon hechten aan hemoglobine in het bloed, 
waardoor het zuurstoftransport doorheen het lichaam verhinderd werd. 

1. De apothekers en de toxicologie in België vóór 1876 

1.1. Inleiding 

Tot op het einde van de 18c1e eeuw bestonden er vrijwel geen scheikundige technieken om de 
oorzaak van een verdacht overlijden na te gaan. De experten die lijkschouwingen moesten 
uitvoeren, zochten naar donkere lijkvlekken, schuim op de mond, braaksel of bij autopsie naar 
letsels aan lever, hart of maag. 
Na het ontstaan van scheikundige analysetechnieken in de 1 gd• eeuw werd het mogelijk om in 
opdracht van een magistraat of onderzoeksrechter, gerechtelijke analysen uit te voeren. De 
praktiserende apothekers, die samen met de artsen instonden voor de algemene hygiëne, kregen 
vaak gerechtelijke expertises opgedrongen, omdat zij vaak over een scheikundig laboratorium 
beschikten en over ervaring in de scheikunde. Toch voelden de apothekers niet veel voor deze 
expertises en weigerden zij meestal op grond van "onervarenheid". Zelfs na de invoering van het 
vak toxicologie in de opleiding tot apotheker, waren het meestal de professoren toxicologie die 
deze expertises voor hun rekening namen. Als geneesmiddelendeskundige moet de officina
apotheker echter op de hoogte zijn van de toxicologie van het geneesmiddel. Vandaar het nut van 
een vak als "toxicologie" in hun opleiding. 
Er bestaat helaas weinig informatie over de uitgevoerde gerechtelijke expertises van de 
toxicologen, omdat deze uitgevoerd werden in opdracht van het gerecht of private personen. Deze 
opdrachten werden gehonoreerd en waren dus eigendom van de opdrachtgever. De archieven van 
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het gerecht zijn meestal niet toegankelijk en de ontwerpverslagen van de experts zijn na diens 
overlijden vaak verloren gegaan. 
Van de Belgische apothekers, die geen professor toxicologie waren, zullen A. De Hemptinne, A. 
Pasquier en D. Van Bastelaer besproken worden. 

1.2. Auguste-Donat De Hemptinne (1781-1854) (5) 

De Hemptinne en gezin 
(Schilderij door F. Navez - Paleis Schone Kunsten Brussel) 

August De Hemptinne had tegenslag dat zijn jeugd samenviel 
met de woelige tijden van die periode. Hij volgende onderwijs 
aan het college te Leuven, dat in 1797 gesloten werd door een 
beslissing van het Franse bewind. Ondanks zijn hoge 
intelligentie had hij daar uitsluitend lessen gevolgd in het 
Latijn, de eerste beginselen van de rekenkunde en wat 
aardrijkskunde en geschiedenis. Bij gebrek aan hoger 
onderwijs werd hij leerling-apotheker te Brussel bij apotheker 

Pierre Jambers, die over een goed uitgerust laboratorium beschikte. Tijdens deze periode volgde 
De Hemptinne lessen scheikunde en natuurkunde bij apotheker J.B. Van Mons (1765-1842) aan de 
Departementale School van de Dijle. Dankzij een aanbevelingsbrief van Van Mons kreeg De 
Hemptinne de gelegenheid te Parijs zijn studies te vervolmaken bij Louis Vauquelin (1763-1829) 
die directeur was van de "École de Pharmacie de Paris", opgericht in 1803. Na zijn terugkeer 
behaalde De Hemptinne op 23 juli 1806 het diploma van apotheker vanwege de Geneeskundige 
Commissie van de Dijle. Hij startte onmiddellijk met een eigen officina te Brussel. De Hemptinne 
werd betrokken bij veel sociale en wetenschappelijke activiteiten (scheikunde, technologie, 
openbare hygiëne en gerechtelijk onderzoek). Wegens zijn vele verdiensten o.a. door het 
stimuleren van de scheikundige industrie én aan de farmaceutische wetenschappen ontving De 
Hemptinne in 1827 vanwege Koning Willem I de titel van "apotheker van de Koning". 
In 1834 werd De Hemptinne opgenomen in de Académie des Sciences. Toen de Académie royale 
de Médecine de Belgique werd opgericht in 1841 maakte hij deel uit van de 30 eerste leden, als 
enige officina - apotheker. Hij nam onmiddellijk zeer duidelijk standpunten in o.a. in verband met de 
verkoop van geneesmiddelen. Volgens hem moest er een scheiding bestaan tussen het 
voorschrijven en de verkoop van geneesmiddelen. De strijd tegen de cumulatie van artsen, die 
sinds de wet van 12 maart 1818 toegelaten was, is steeds bestreden door de beroepsverenigingen 
van apothekers en werd pas na 140 jaar in 1958 beslecht. 
Volgens de lofrede van J.S. Stas (1813-1891) was De Hemptinne een zeer veelzijdige 
topwetenschapper in zijn tijd. Het gerecht deed meer dan 20 jaar beroep op De Hemptinne, niet 
alleen voor de opheldering van de vervalsing van eetwaren zoals brood dat kopersulfaat bevatte, 
maar ook voor de opheldering van vergiftigingen. Er is helaas weinig bekend van zijn expertises. 
Stas beschrijft alleen de manier waarop De Hemptinne een vergiftiging met sublimaat ophelderde. 
Ook al was het toegediende vergift (kwik(l l)chloride) aanwezig in lage concentraties, toch slaagde 
hij er in om uit het maagdarmkanaal het vergift aan te tonen. De organen werden opgelost in 
koningswater en het kwikbestanddeel werd met ether geëxtraheerd. Stas geeft als commentaar op 
het werk van De Hemptinne als gerechtelijk expert, dat deze zich diep bewust was van zijn grote 
verantwoordelijkheid. Hij wilde volledig zeker zijn van zijn resultaten uit angst een 
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onrechtvaardigheid te begaan tegenover een potentiële dader. 
J.S. Stas, wereldvermaard voor zijn accurate bepalingen van atoomgewichten, werd ook 
regelmatig gevraagd op te treden als gerechtelijk expert. Het best is Stas bekend voor zijn 
betrokkenheid bij het "geding Bocarmé", waarin graaf Hippolyte Visart de Bocarmé zijn 
schoonbroer Gustave Fougnies op 21 november 1850 vermoordde door het toedienen van 
nicotine. Inderdaad, de graaf had in het handboek van M. Orfila van 1843 gelezen dat er geen 
methode bestond om nicotine aan te tonen in de organen van een vergiftigde persoon (6). In zijn 
biografische nota over De Hemptinne vermeldt Stas dat hij bij een vraag voor een gerechtelijke 
expertise de hulp inriep van De Hemptinne, die al geruime tijd gestopt was met 
het aanvaarden van expertises. A. De Hemptinne kwam na grondig onderzoek tot hetzelfde besluit 
als Stas. Stas vermeldt niet of deze samenwerking betrekking had op het "geding Bocarmé", maar 
dit is best mogelijk, omdat Stas schrijft dat het gezochte vergift tot dan toe onbekend was in de 
annalen van de criminaliteit 

1.3. Auguste-Victor-Joseph Pasquier (1808-187 4) 

A. Pasquier, zoon van een apotheker, toonde van in zijn jeugd belangstelling voor het beroep van 
zijn vader. Dankzij zelfstudie behaalde hij voor de Geneeskundige Commissie van Henegouwen en 
later van Brabant het diploma van apotheker. 
Na de uitroeping van de Onafhankelijkheid van België in 1830, meldde Pasquier zich als vrijwilliger 
in het leger en in datzelfde jaar kreeg hij de leiding van de ziekenhuisapotheek van het leger in 
leper. Vervolgens werd hij hoofdapotheker van het kamp te Diest. Hij werd uiteindelijk 
gepromoveerd tot hoofd van de militaire apothekers. A. Pasquier oefende ook een deeltijdse functie 
uit in verschillende hogescholen, o.a. in de "École Spéciale de Pharmacie" die slechts van î 836 tot 
î 839 te Luik bestaan heeft (7). In î 84 î werd hij lid van de pas opgerichte Académie royale de 
Médecine de Belgique. 
A. Pasquier stelde een voortreffelijk verslag op voor de Academie naar aanleiding van de 
onenigheid tussen M. Orfila en J.S. Stas betreffende het onderzoek naar nicotine bij 
vergiftigingsgevallen. Orfila was namelijk de expert van de verdediging in het bovenvermelde 
"geding Bocarmé". Orfila kon de door Stas ontwikkelde methode niet weerleggen. 

1.4. Désiré Van Bastelaer (1823-1907) 

D. Van Bastelaer verdient eveneens een aparte vermelding. Hij behaalde in î 845 het diploma van 
apotheker en in 1852 dat van doctor in de natuurwetenschappen. Hij installeerde zich in 1848 te 
Charleroi als officina-apotheker en richtte een chemisch laboratorium op. Nadat Brussel in î 871 als 
eerste stad over een stadslaboratorium beschikte, werd te Charleroi als andere grote Belgische 
stad een stadslaboratorium opgericht. Van Bastelaer werd gedurende 20 jaar aangesteld als 
stadsscheikundige. Hij moest regelmatig optreden als gerechtelijk expert. Hij publiceerde een 
toxicologische studie over de bepaling van fosfor in vetten. In î 868 werd hij lid van de Académie 
royale de Médecine de Belgique, waar hij o.a. wees op het gevaar voor de arbeiders in de 
glasnijverheid waar arseenbevattende stoffen gebruikt werden. De activiteiten van Van Bastelaer 
waren velerlei en zeer gediversifieerd: plantkunde, archeologie, hygiëne en zelfs folklore. Toch 
heeft hij enorm veel inspanningen geleverd om het beroep van apotheker op te waarderen. Hij was 
o.a. ook de voorzitter van het 6de Internationale Farmaceutische congres te Brussel in î 885. Bij de 
oprichting van de Association Beige des Chimistes in 1887 werd hij voorzitter van de sectie 
'eetwaren'. 
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2. De toxicologie in de opleiding tot apotheker 

Door de wet van 15 juli 1849 startte de opleiding tot apotheker in het universitair onderwijs (8). Na 
één jaar studie kon men de graad van kandidaat in de farmacie behalen en na twee jaar stage in 
een officina kwam gedurende één jaar studie de eigenlijke opleiding tot het diploma van apotheker 
aan bod. Voor de volledige opleiding tot het diploma van apotheker was aan elk van de vier 
universiteiten slechts één professor benoemd: voor Gent P.J. Hensmans (1792-1862); voor Leuven 
J.B. Vrancken (1805-1871); voor Luik G.P.N. Peters-Vaust (1804-1867) en voor Brussel E. 
Hauchamps (1809-1871 ). De titularis die les gaf over de Theoretische Farmacie gaf ook het 
onderdeel 'Ontaardingen en vervalsing van geneesmiddelen', waarin de vakken Analytische 
scheikunde en de Toxicologie geïntegreerd waren. In het opleidingsonderdeel Praktische Farmacie 
kwamen alle praktische aspecten aan bod en werd ook 'une opération toxicologique' voorzien. 
Door de wet van 20 mei 1876 werd een apart vak toegevoegd. De beginselen van de analytische 
scheikunde en van de scheikundige toxicologie, alsook praktische oefeningen in deze twee 
disciplines. 
Door de wet van 18 oktober 1890 kon men de graad van apotheker behalen na eerst gedurende 
twee jaar studie het diploma behaald te hebben in de faculteit Wetenschappen van 'kandidaat in de 
natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de artsenijbereidkunde'. Daarna moest gedurende 
één jaar stage gevolgd worden. In de faculteit Geneeskunde werd de doelgerichte opleiding tot 
apotheker gegeven gedurende minstens twee jaar studie (meestal drie proeven). Het onderdeel 
Beginselen Toxicologische Scheikunde alsook de practica Toxicologische opsporingen werden in 
de meeste universiteiten als apart onderdeel van de opleiding tot apotheker gedoceerd. 

2.1. Université Libre de Bruxelles {ULB) 

A. De Hemptinne was een vurige voorstander van de in 1834 opgerichte 'Université Libre de 
Belgique', waarvan de naam in 1842 omgE:ldoopt werd tot 'Université Libre de Bruxelles'. Hij 
steunde de op- en inrichting door jaarlijks een belangrijke subsidie toe te kennen. 
Op verzoek van de te Brussel gevestigde officina-apothekers en nadat, op vraag van de 
beheerraad, een speciale commissie geraadpleegd werd waar A. De Hemptinne deel van 
uitmaakte, werd in 1842 de École Spéciale de Pharmacie, die deel zou uitmaken van de Faculteit 
van Geneeskunde, feestelijk ingewijd. De School werd onder de leiding geplaatst van A. De 
Hemptinne, die benoemd werd tot ereprofessor (9). De opleiding tot apotheker bestond uit drie 
studiejaren. In het derde jaar werd het vak 'Toxicologie et analyses' toegewezen aan Charles 
Pasquier (1802-1848). Charles Pasquier, apotheker met een eigen officina, kwam van de 
Universiteit van Luik en had vermoedelijk ook een functie in de eerste Belgische "École Spéciale de 
Pharmacie", die te Luik opgericht werd van 1836 tot 1839 (7). Na zijn overlijden werd hij opgevolgd 
door Edouard Hauchamps (1809-1871 ). Na het overlijden van de directeur van de speciale school 
voor farmacie in 1854, volgde een periode van achteruitgang. 
De Raad van Beheer stelde een commissie samen om hieraan te remediëren. De verslaggever van 
de aangestelde commissie Jean-Baptiste Francqui (1835-1871 ), zelf apotheker maar professor 
scheikunde in de Faculteit Wetenschappen, stelde dat gezien het K.B. van 1849, de opleiding tot 
apotheker in de Staatsuniversiteiten regelde, er voor de specifieke opleiding tot apotheker een 
tweede professor moest benoemd worden. Deze tweede professor werd Jean-Baptiste Depaire 
(1824-1910). 
J.-B. Depaire ontving in 1845 het diploma van apotheker door de Provinciale Medische Commissie 
van Brabant. Onmiddellijk daarna opende Depaire een officina te Brussel en richtte een eigen 
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laboratorium In dit laboratorium gaf hij theoretische en praktische lessen aan toekomstige 
apothekers . 
J.-B. Depaire was actief in zeer veel domeinen. Van in 1848 werden van hem gerechtelijke 
expertises gevraagd. In 1862 had hij al 172 verslagen opgesteld. In 1854 werd Depaire verkozen tot 
gemeentelijke raadgever voor de stad Brussel en dit mandaat werd tien keer vernieuwd tot in 1889. 
Het volgende jaar 1855 werd Depaire lid van de Hoge Gezondheidsraad. In 1905 had hij al 1120 
verslagen opgesteld en deelgenomen aan talrijke 
Commissies. In hetzelfde jaar 1855, werd hij verkozen tot lid van de Académie royale de Médecine 
de Belgique. In 1905 werd hij gevierd voor zijn jarenlange inzet voor deze Academie. In totaal had 
Depaire hier drieënzestig mededelingen gepubliceerd. 
Zijn invloed in de Brusselse gemeenteraad was bijzonder nuttig voor de uitbouw van de Université 
Libre de Bruxelles. In 1864 werd J.-B. Depaire aangesteld én als professor én als directeur van de 
"Êcole de Pharmacie". Hij werd o.a. titularis voor het vak toxicologie. In dit domein was J.-B. Depaire 
zeer actief. Na het overlijden van J.S. Stas in 1891 werden de gezamenlijke scheikundige werken 
van Stas gebundeld in drie delen. Het boekdeel 11, betreffende o.a. het toxicologisch onderzoek 
betreffende de extractie der alkaloïden, werd door de competente J.-B. Depaire uitgegeven in 1894. 
Tijdens zijn rectoraat in de jaren 1886-1888 werkte hij mee aan de verdere uitbouw van de "Êcole 
de Pharmacie", vooral op het gebied van de uitrusting van nieuwe laboratoria. 
Tijdens het rectoraat van J.-B. Depaire werd Alphonse Van Engelen (1861-1921) suppleant voor 
de toxicologie. A. Van Engelen behaalde de graad van apotheker in 1881 en van doctor in de 
natuurwetenschappen in 1883, beiden aan de Université Libre de Bruxelles. Na het emeritaat van 
Depaire in 1900 nam hij dit vak definitief voor zijn rekening. Na zijn overlijden in 1921 werd het vak 
toegewezen aan Léon Herlant (1873-1968), zoon van professor Achille Herlant (1850-1927). L. 
Herlant was apotheker en na onderzoek te Brussel en te Straatsburg behaalde hij het doctoraat in 
de natuurwetenschappen. In 1924 verhuisde de farmacieschool met de rest van de universiteit 
naar de nieuwe gebouwen op de Campus Solbosch. In 1936 werd Louis Maricq (1901-1984) 
titularis van het vak toxicologie. L. Maricq behaalde in 1925 het diploma van apotheker aan de 
U.L.B. Hij werd onmiddellijk benoemd tot assistent en in 1930 tot werkleider. Hij was in 1932 de 
eerste Belgische geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de Farmaceutische Wetenschappen. 
In 1936 werd hij titularis van het vak toxicologie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog- zoals tijdens de 
Eerste Wereldoorlog - werd de Université Libre de Bruxelles gesloten. Onder de impuls van de 
alumni en de professoren L. Herlant, N. Wattier en L. Maricq werden de studenten farmacie 
clandestien voorbereid op de examens voor de Centrale Jury in 1944 (9). Tijdens de feesten ter 
gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Êcole de Pharmacie te Brussel op 8 en 9 
september 1946, hield L. Maricq één van de drie belangrijke lezingen over "!'Analyse toxicologique 
par électrodialyse" (1 O). In 1952 werd Maricq verkozen door de Académie Royale de Médecine de 
Belgique. Hij was lid van talrijke verenigingen en werd door het Ministerie van Justitie verschillende 
keren aangesteld als toxicologisch expert. 

2.2. Universiteit van Gent (UGent) (11) 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Laboratorium voor Toxicologie aan de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen in 1976 beschreef L. Vandewiele in enkele bladzijden de 
professoren toxicologie aan deze universiteit (12). De eerste hoogleraar die het nieuwe vak 
'Eléments de chimie analytique et de chimie toxicologique' in 1876 toegewezen kreeg was 
Theodoor Swarts (1839-1911 ). Als oud-assistent sinds 1858 van de vermaarde Auguste Kekulé 
(1829-1896) die van 1858 tot 1867 professor scheikunde was, werd Th. Swarts in 1867 benoemd 
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voor de algemene scheikunde. Hij had al in 1869 een leerboek 'Notions élémentaires d'analyse 
chimique' gepubliceerd en verder was Th. Swarts bekend om zijn gerechtelijke expertises, vooral 
vergiftigingsgevallen. Hij gaf dit vak echter na één academiejaar door aan Edouard Dubois (1878-
1892), die als apothekerszoon te Gent in 1864 doctor in de natuurwetenschappen werd en in 1877 
het diploma behaalde van apotheker. Afgezien van een publicatie over een vergiftigingsgeval door 
nitrobenzeen had hij geen speciale interesse voor de disciplines die hij doceerde. E. Dubois nam 
vooral actief deel aan het beroepsleven en de wetenschappelijke nascholing van de Oost-Vlaamse 
apothekers. 
Na het overlijden van E. Dubois in 1892 werd Maurice Delacre (1862-1938) benoemd aan de 
Universiteit van Gent met als leeropdrachten enerzijds de 'Eléments de chimique analytique' en 
anderzijds van de 'Chimie toxicologique' (1,a). Hij werd eveneens benoemd voor 'Chimie 
pharmaceutique organique'. Delacre behaalde in 1884 aan de Université Libre de Bruxelles de 
graad van apotheker. Vervolgens werd hij aan de Université Catholique van Leuven assistent van 
Louis Henry (1834-1913), waar hij in 1890 promoveerde tot doctor in de natuurwetenschappen op 
basis van onderzoek in de organische scheikunde. Delacre heeft talrijke publicaties op zijn naam 
over onderzoek in de organische scheikunde. Hij werd in 1893 lid van de Académie Royale des 
Sciences de Belgique. 
In 1895 werd M. Delacre titularis van de cursus Algemene Scheikunde in het doctoraat van de 
natuurwetenschappen en werd hij ontlast van o.a. de cursus Toxicologie. Deze cursus werd 
overgenomen door Eugène Gilson (1862-1908), die in 1884 te Leuven de graad van apotheker 
behaalde en in 1890 te Straatsburg de titel van doctor in de wetenschappen. Gilson is vooral 
bekend omwille van zijn onderzoek betreffende de bestanddelen van rabarber. Hij had een zwakke 
gezondheid en was overbelast met cursussen. In 1908 werd hij opgevolgd door Louis Gesché 
(1870-1937). Gesché behaalde in 1889 het diploma van apotheker aan de Universiteit van Leuven 
en in 1899 de graad van doctor in de natuurlijke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. In 
1914 werd hij ontlast van zijn cursussen in de opleiding tot apotheker en ging hij over naar de 
Faculteit Wetenschappen. Hij werd opgevolgd door René Goubau (1886-1976) in 1914. Goubau 
was toen assistent van L. Gesché. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Gentse Universiteit 
door de bezetters vernederlandst, de zgn. 'von Bissing-universteit' of de 'Vlaamsche Hoogeschool' 
(1916-1918). De toxicologie werd tijdelijk gedoceerd door Ernest Laqueur (1880-1997). R. 
Goubau had naast een zware leeropdracht in de Faculteit Wetenschappen, tal van administratieve 
functies o.a. als rector van de universiteit (1939-1944). 

2.3. Katholieke Universteit van Leuven (KULeuven) (13) 

(Godefroid) Charles Bias (1839-1919) werd in 1866 door Mgr. Laforêt, de tweede rector van de 
Université Catholique de Louvain, aangeworven om de organisatie op zich te nemen van de 
speciale scholen voor ingenieurs, die gestart waren in 1864. Bias had de graad van apotheker en 
vervolgens van doctor in de natuurwetenschappen behaald aan de Universiteit van Freiburg in 
Duitsland. Omdat bij zijn aankomst te Leuven de opleiding tot apotheker zich op de rand van de 
ondergang bevond, werd ze onder de hoede geplaatst van Bias, die met recht de vader van de 
Farmaceutische School te Leuven genoemd mag worden. In 1866 werd Bias benoemd voor de 
'Theoretische Farmacie en Farmaceutische Scheikunde' en voor 'de praktische oefeningen voor 
farmacie, chemische bewerkingen, farmaceutische en toxicologische bewerkingen'. In 1876 werd 
het nieuw ingerichte vak' Eléments de Chimie Analytique et de Chimie Toxicologique' aan C. Bias 
toegewezen (1,a). Van 1867 tot aan zijn emeritaat in 1912 gaf hij de analytische scheikunde aan de 
studenten farmacie, ingenieurs en de doctoraten in de wetenschappen. Na het emeritaat in 1896 
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van zijn enige collega in de opleiding tot apotheker, Jean-Baptiste Vrancken (1805-1871 ), werd 
Bias titularis van zowat alle cursussen in de opleiding tot apotheker. Bias meest favoriete discipline 
was echter de analytische scheikunde. Hij schreef talrijke handboeken, waaronder zijn belangrijke 
'Traité de chimique analytique' in drie volumes in verschillende uitgaven (1891, 1895, 1902 en 
1912). Na zijn naturalisatie tot Belg in 1882 werd Bias verkozen als lid van de Académie royale de 
Médecine de Belgique en in 1889 als lid van de Hoge Gezondheidsraad. In zijn hoedanigheid van 
lid van deze instellingen publiceerde Bias verschillende publicaties over de aanwezigheid van 
toxische stoffen in levensmiddelen. Ook voerde hij onderzoek uit over de fysiologische werking van 
toxische stoffen bij honden (13,a). 
In 1896 werd C. Bias ontlast van het vak toxicologie. De volgende titularis werd Gustave Bruylants 
(1850-1925), die al in 1875 benoemd werd als docent-suppleant voor C. Bias. In 1881 werd G. 
Bruylants titularis van een totaal nieuw vak in de Belgische universitaire wereld nl.' Chimie 
Physiologique'. G. Bruylants, geboren te Leuven als zoon van een apotheker, behaalde aan de 
universiteit in deze stad in 1872 het diploma van apotheker. Na een verblijf in het laboratorium van 
A. Kekulé aan de Universiteit van Bonn, werd hij benoemd als assistent in het laboratorium van L. 
Henry. In 1875 behaalde hij het eerste doctoraat in België, gebaseerd op persoonlijk onderzoek in 
de Faculteit Wetenschappen. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot gerechtelijk expert. In 1879 
werd hij verkozen als lid van de Académie royale de Médecine de Belgique en in 1892 werd hij lid 
van de Hoge Gezondheidsraad. Het wetenschappeljjke oeuvre van G. Bruylants is zeer uitgebreid 
en zeer gediversifieerd. Hij publiceerde in 1882 een handboek 'Chimie Physio/ogique' dat vier 
edities kende. Zeer talrijk zijn de uitgevoerde expertises op het verzoek van het gerecht; niet alleen 
in verschillende gevallen van voedselvervalsing maar ook in andere gerechtelijke domeinen. Zijn 
kleinzoon, Albert Bruylants (1915-1985), beschreef een drietal verslagen die hij aantrof in de 
nagelaten stukken van zijn grootvader (14). Het geschil Nieter speelde zich af in 1891 en betrof een 
schriftvervalsing die opgehelderd werd door G. Bruylants. Het geschil Joniaux betrof een 
drievoudige moord die uitgevoerd was door de echtgenote van Joniaux te Antwerpen en dit om 
erfenissen en de levensverzekering. De moorden werden in 1894 door G. Bruylants opgehelderd: 
telkens werden er hoge concentraties aan morfine teruggevonden in verschillende organen van de 
slachtoffers. In 1907 kon G. Bruylants het mysterie ontsluieren van vier overleden passagiers van 
een Zweedse stoomboot "Olof-Wyk". Het betrof een toevallige vergiftiging die zich voordeed toen in 
de scheepsruimte fijngemalen ferro-silicium arseenyhydride en phosphorhydride vrijgaf. 
Louis Michiels (1886-1936) werd in 1920 titularis voor het vak Toxicologie. L. Michiels, geboren te 
Leuven, behaalde aan de universiteit van zijn stad in 1908 het diploma van apotheker. 

In 1911 behaalde hij door onderzoek in de organische chemie het 
doctoraat in de natuurwetenschappen (groep scheikunde). Met 
verschillende reisbeurzen deed hij onderzoek bij A. Classen in Aken, bij 
J. Danne in Parijs en ten slotte in Wiesbaden bij K. Fresenius. 
Onmiddellijk bij de heropening van de Leuvense universiteit, na de 
Eerste Wereldoorlog in 1919, werd L. Michiels als opvolger van Pierre 
Bruylants (1885-1925), die C. Bias vanaf zijn emeritaat verving, 
benoemd voor het vak Analytische scheikunde (1,a). In 1920 nam hij na 
het emeritaat van G. Bruylants het vak Toxicologie over. In 1922 
verscheen van de hand van L. Michiels een magistraal autografisch 
handboek van ongeveer 700 bladzijden, dat hij in een voorwoord 
opdroeg aan zijn meester G. Bruylants. Het handboek draagt als titel ' 
Eléments de chi mie toxico/ogique' ( 15). 
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Het is een uniek en interessant handboek dat in de vele 
voetnoten weergeeft uit welke bronnen de auteur zijn 
gegevens geput heeft. Dit gegeven getuigt dat L.Michiels 
een grondige kennis had van de toenmalige kennis van de 
toxicologie. In een appendix wordt de toekomstige 
apotheker geleerd welke eerste zorgen de officina
apotheker kan geven in gevallen van vergiftigingen door 
een ongeval, door zelfmoord of vergiftiging. L. Michiels 
beschouwde dit niet als illegale geneeskunde, maar als 
een dienst aan een mens in een dringende situatie. De 
indeling van zijn werk is zeer helder. Eerst definieert hij het 
vergif vooral vanuit het standpunt van het strafrechtelijke 
wetboek en dit voor verschillende landen, inbegrepen voor 
België. Vervolgens geeft L. Michiels van meer dan tien 
specialisten een definitie van de toxicologie en komt tot de 
conclusie dat het vooral de dosis van de toxische stof is die 
de toxiciteit bepaalt, naast andere aspecten die de 
toxiciteit kunnen beïnvloeden zoals bvb. de wegen van 
absorptie, de accumulatie en de eliminatie. Vervolgens 
behandelt de auteur in detail alle aspecten van 
gerechtelijke toxicologische expertisen, met inbegrip van 
het nagaan van de zuiverheidgraad van de gebruikte 
chemische producten. Vervolgens bespreekt hij voor de 

verschillende groepen van giftige stoffen zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse. De te 
gebruiken apparatuur is ingevoegd en regelmatig vermeldt de auteur verschillende gevallen van 
intoxicaties die in de literatuur beschreven zijn. Eerst bespreekt hij de toxische gassen, daarna de 
analyse van toxische gassen die vrijkomen na behandeling met zuren en basen. De derde groep 
bevat voornamelijk alkaloïden, waarvan eerst de verschillende procédés besproken worden om ze 
te extraheren, vervolgens de specifieke reacties om de alkaloïden aan te tonen en de gehalten te 
bepalen. Achtereenvolgens komen verschillende stoffen aan bod, die soms in de geneeskunde 
gebruikt worden en bij hoge doses toxisch kunnen zijn. De laatste groep die behandeld wordt zijn 
een tiental metallische bestanddelen, die bij hoge doses eveneens toxisch kunnen zijn. Het is 
opvallend dat L. Michiels zoveel belang hechtte om na te gaan in welke chemische verbinding deze 
elementen opgenomen worden. Eerst -------------. 
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worden verschillende methoden 
beschreven om de anorganische 
verbindingen te scheiden van het 
organische materiaal, o.a. een methode 
die in 1902 op punt gesteld werd door G. 
Bruylants. Nadien wordt elk metaal 
apart besproken. L. Michiels bespreekt 
de specifieke intoxicaties: enerzijds de 
personen die beroepsmatig 
blootgesteld zijn aan hoge doses van 
een metaal, anderzijds de personen die 
via voedsel of drinkwater blootgesteld 
zijn aan het metaal. Omwille van het feit 
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dat in dit handboek al de gekende toxicologisch analytische methoden beschreven zijn, is het zeer 
waardevol. Een aandachtige lezing van dit handboek maakt duidelijk dat L. Michiels een gedreven 
analyticus was. Zo geeft hij bvb. een zeer gedetailleerde beschrijving van diverse methoden voor de 
bepaling van arseen (inbegrepen een biochemische en een elektrolytische methode) (blz.608-
650). 

Dit geeft aan dat L.Michiels zelf alle technieken grondig uitgetest had. Op het einde van zijn 
handboek geeft de auteur 54 handboeken over toxicologie (allen in het Frans of Duits). Deze 
boeken en de talrijke referenties op bijna elke bladzijde, tonen aan dat L. Michiels' handboek een 
referentiewerk is voor elkeen die inzicht wil krijgen in de analytische toxicologie rond 1920. 
Het is merkwaardig dat in een necrologische nota gesteld wordt dat L. Michiels slechts enkele jaren 
expert-toxicoloog was voor het gerecht. De auteur van deze nota schrijft dat L. Michiels een uiterst 
gewetensvolle persoon was die niet erg hield van deze medica-legale analysen (13c). Hij aarzelde 
lang om conclusies te trekken, omdat hij bang was om fouten te maken. Wegens zijn zwakke 
gezondheid hield hij er snel mee op. L. Michiels stierf tamelijk jong, op 49-jarige leeftijd. 
Het ontdubbelen van de cursussen te Leuven startte rond 1920. In 1933 werd voor de opleiding tot 
apotheker Rafaël Dequeker (1901-1968) benoemd om de Praktische Artsenijbereidkunde, de 
Farmacognosie en de Toxicologie in het Nederlands te doceren. R. Dequeker behaalde in 1925 aan 
de universiteit van Leuven het diploma van apotheker. Hij vestigde zich als officina-apotheker te 
Roeselare. In 1935 werd hem de oprichting toevertrouwd van de apotheek van het Academisch 
Ziekenhuis. Hij werd in 1941 verkozen als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Geneeskunde. Dequeker publiceerde vooral in het domein van de Artsenijbereidkunde of de 
Galenica. Ook werd Dequeker regelmatig gevraagd voor gerechtelijk onderzoek. 
Na het overlijden van L. Michiels in 1936 werd Armand Castille (1898-1973) aangesteld om de 
cursus 'Chimie toxicologique' op zich te nemen. Hij deed dit tot aan zijn emeritaat in 1968. Na het 
beëindigen van zijn humaniorastudies in 1915, was het wegens de oorlogsomstandigheden niet 
mogelijk om verdere studies aan te vatten. Zijn vader, die als landbouwingenieur een eigen 
laboratorium had en erkend was voor de controle van eetwaren, gaf A. Castille de eerste opleiding 
in de scheikunde. Na de opening van de universiteit te Leuven in 1919 schreef A. Castille zich 
onmiddellijk in voor de opleiding tot apotheker. Einde 1919 werd hij opgeroepen voor de militaire 
dienst. Toch slaagde A. Castille er in om in 1921 het diploma van apotheker te behalen en in 1922 te 
doctoreren in de natuurwetenschappen. Hij werd laureaat van de reisbeurzenwedstrijd en verbleef 
twee jaar in het Laboratorium voor Fysische Chemie van professor V. Henri (1872-1940) te Zürich. 
In 1923 werd A. Castille benoemd voor de opleiding tot apotheker om als eerste professor in het 
Nederlands het vak Analytische scheikunde te doceren (1,a). A. Castille was 25 jaar toen hij zijn 
academische loopbaan begon. Omwille van zijn perfecte tweetaligheid kreeg hij na het overlijden 
van F. Ranwez (1866-1925) in de loop van de jaren bijna alle vakken uit de opleiding tot apotheker 
tot zijn bevoegdheid. In 1928 werd Castille verkozen als lid van de Académie royale de Belgique. 
Wat de toxicologie betreft heeft A. Castille tussen 1923 en 1935 verschillende bijdragen 
gepubliceerd over de UV-spectrografie van de alkaloïden, die een belangrijk hulpmiddel konden 
zijn in de medica-legale toxicologie. Tijdens het 12de Internationale Congres voor Farmacie te 
Brussel in 1935 besprak hij de resultaten van ernstige gevallen van saturnisme in de Kempen die 
het gevolg waren van de loden waterleidingsbuizen. Het gerecht deed veelvuldig beroep op hem 
voor tal van expertisen. Volgens zijn biograaf professor J. Lemli waren deze expertisen zeer 
afmattend en het is jammer dat de verslagen hieromtrent omwille van het beroepsgeheim alleen 
terug te vinden zijn in de archieven van het gerecht (16). Er rest nog te verwijzen naar het feit dat A. 
Castille vanaf 1954 ook cursussen verzorgde in de twee landstalen over industriële toxicologie. 
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2.4. Université de Liège (Uliège) (17) 

In 1876 werd aan de Universiteit van Luik voor het nieuwe vak 'Chimie toxicologique' lsidore 
Kupfferschlaeger (1819-1890) benoemd, die van in 1840 aan de universiteit verbonden was. Er 
werden geen gegevens gevonden over zijn onderzoek in het domein van de toxicologie. Na zijn 
emeritaat in 1879 werd hij voor het vak 'Chimie toxicologique' opgevolgd door Théodore 
Chandelon (1851-1921). Chandelon behaalde in 1874 de graad van doctor in de natuurlijke 
wetenschappen en in 1879 de graad van doctor in de geneeskunde. Hij publiceerde in 1888 een 
handboek 'Eléments de toxicologie et de chimie léga/e' (Liège, Vaillant-Carmante). Dit handboek 
werd vertaald in het Spaans. Zijn publicaties hebben meer betrekking op de fysiologie, 
waarschijnlijk als gevolg van het feit dat hij in 1878 een jaar assistent was van Th. Schwann (1810-
1882). 
Na het overlijden van Chandelon in 1921 werd François Schoofs (1875-1959) benoemd voor het 

onderwijs in de 'Chi mie toxicologique'. 
F. Schoofs behaalde het diploma van apotheker aan de Universiteit van 
Luik in 1898 en dat van arts in 1903. Hij werd al in 1899 aan de Universiteit 
van Luik verbonden om er in 1912 werkleider te worden. Hij was laureaat 
van twee universitaire prijzen in 1897 en 1901. Hij deed onderzoek in de 
Laboratoria voor Scheikunde en Bacteriologie aan het Instituut voor 
Hygiëne in Hamburg. Vanaf 1914 werd hij als docent aangesteld aan de 
Universiteit van Luik. Hij werd in 1919 lid van de Hoge Gezondheidsraad 
en in 1921 werd hij verkozen in de Académie royale de Médecine de 
Belgique. Hij publiceerde verschillende handboeken o.a. in 1936 
'Sommaire du cours de chimie toxico/ogique' (Ed. Univ. de Liège) en in 
1948 'Précis de chimie toxico/ogique' (Presses Univ. de Liège). Uit zijn 
talrijke publicaties blijkt dat F. Schoofs zeer veel aandacht had voor de 
analytische toxicologie (1,a ref.133-134), wat ook volgt uit het feit dat hij 
regelmatig door het gerecht gevraagd werd als medisch-legaal expert. 

Na het emeritaat van F. Schoofs in 1945 werd René Vivario (1887-1970) belast met de cursus 
toxicologie in de opleiding tot apotheker. R. Vivario behaalde aan de Universiteit van Luik het 
diploma van apotheker in 1909 en van doctor in de wetenschappen (groep scheikunde) in 1911. Hij 
werd in 1932 tot lid gekozen van de Académie royale de Médecine de Belgique. Hij stichtte na zijn 
emeritaat in 1957 een leerstoel Toxicologie in Teheran (Iran). Zijn onderzoek is gespreid over 
verschillende disciplines: medische chemie, bromatologie, hydrologie en toxicologie, waar hij. 
verschillende intoxicaties bestudeerde (1,b). 

3. Samenvatting en besluit 

Na een korte schets van de evolutie van de toxicologie komen enkele officina-apothekers aan bod 
die medico-legale expertises uitvoerden. 
In 1876 werd officieel het vak toxicologie ingevoerd voor de opleiding tot apotheker in de vier 
Belgische universiteiten. Het vak 'toxicologie' was echter zeer sterk verbonden met het 
opleidingsonderdeel 'analytische scheikunde'. Waarschijnlijk is dit de oorzaak dat tot in het midden 
van de 20s1

• eeuw vooral de' analytische toxicologie' gedoceerd werd. In deze publicatie worden 
uitsluitend de titularissen toxicologie beschreven die al overleden zijn. 
De analytische toxicologie was dan ook vooral van toepassing voor analyses van toxische dosissen 
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van geneesmiddelen, voedselvervalsing of voedselveiligheid of voor gerechtelijke expertises met 
betrekking tot allerlei misdrijven. Helaas bestaan er weinig gegevens over de uitgevoerde medico
legale expertises. 
In de tweede helft van de 20st

e eeuw werd het vak 'analytische toxicologie' uitgebreid naar meer 
fysiologische en biochemische aspecten van intoxicaties. In de specialisatiejaren van de opleiding 
tot apotheker werden nieuwe oriëntaties aangeboden, zoals klinische toxicologie en urgentie
toxicologie. 
Thans is de discipline toxicologie niet meer het monopolie van de apotheker. In de opleiding bvb. tot 
arbeidsgeneesheer wordt arbeidstoxicologie gegeven en in de opleiding tot milieudeskundige of 
biomedicus een vak als milieutoxicologie. 

Noten: 

(1) Deze bijdrage maakt deel uit van onderzoek naar de zuivere en toegepaste analyti- sche 
scheikunde in België tot in 1965. Twee studies werden gepubliceerd. De geschiedenis van de 
zuivere analytische scheikunde werd beschreven in a. D.T.Burns en H.Deelstra Analytica/ 
Chemistry in Belgium: an historica/ overview. Microchimica Acta, 2008, 161: 44-66. De 
geschiedenis van de voedselchemie of bromatologie is gepubliceerd in b. H.Deelstra De 
apotheker, het ontstaan en de evolutie van de voedselchemie in België. Bull. Kring Gesch. voor 
de Farmacie in Benelux, 2008,57: 5-17. 

(2) De "antidota", geneesmiddelen die op punt gesteld werden om vergiftigingen te genezen, 
zullen in deze bijdrage niet behandeld worden. Dit aspect van de "oude" toxicologie, zoals de 
bereiding van een universeel antidotum, het geroemde Theriacum Andromachi of het triakel 
werd eeuwenlang in de farmacopees van vele Europese steden in stand gehouden. De eerste 
farmacopees van Gent (1652 en 1663) hadden nog de naam Antidotarium Gandavense (zie 
Vandewiele L.J., Geschiedenis van de Farmacie in België, Beveren, Orbis en Orion, 1981 ). 

(3) Marsh, J. Account of a method of separating small quantities of arsenic trom substances. 
Edinburgh New Philosophical Journal, 1836, 21 :229-236. 

( 4) Bertomeu-Sánchez, J.R. en Nieto-Galan, A. Chemistry, medicine and crime: Mateu J.B. Orfi/a 
(1787-1853) and his times. Sagamore Beach, MA: Science History Publications, 2006. 

(5) Stas, J.S. Notice sur A.D. De Hemptinne. Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, 1857, 54 
p. Voor de andere leden van de Académie Royale de Belgique zie : Index Biographique de 1769 
à 1984, Bruxelles 1984. Voor de leden van de Académie royale de Médecine de Belgique zie: 
Index Biographique de 1841 à 1991, Bruxelles, 1991. Voor de leden van de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België (1938-1988): zie Biografisch Lexicon, Brussel, 1988. 

(6) Wennig, R. Jean Servais Stas, toxicologue. Int.Colloquium, 12-13.12.1991 (Ed. R. Halleux & 
A.C. Bernès), Paleis der Academieën, i 992, 57-61. 

(7) Van 1836 tot 1839 bestond er te Luik een "École Spéciale de Pharmacie", opgericht door de 
stad Luik. Apotheker en doctor in de geneeskunde F. Deschamps onderwees de theoretische 
en praktische toxicologie. Zie: Florkin, M. l'Eco/e de Médecine vétérinaire de Liège. Bull. Assoc. 
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Amis Univ. Liège, N° 3, juillet-septembre 1959. 

(8) Deelstra, H. Het 150 jaar bestaan van het diploma van apotheker in België. Farmaceutisch 
Tijdschrift voor België, maart 2000:25-30. 

(9) Guislain, A. La première Ecole de Pharmacie de Belgique (1842-1884). Bull. Pharm. 
N° 1-2, 1977-1978: 1-9 (zie ook: Centième anniversaire de la Fondation de l'Ecole de 
Pharmacieà l'U.L.B. (1842-1942), R.Stoops, Bruxelles, 1947). 

(1 O) Centième anniversaire ... , 194 7 :73-85. 

(11) Vandewiele, L. Geschiedenis van het Farmaceutisch Onderwijs aan de RUG (1849-1969). 
Rectoraat RUG, N° 27, Gent, 1970, 74 p. 

(12) Vandewiele, L. Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor toxicologie aan de RUG (1876-
1976). Uit het verleden van de RUG, 1976, 39p. 

(13) Meulemans, A. Farmaceutisch Onderwijs te Leuven van 1794 tot 1969. lnst. Farm. 
Wet.,Leuven, i 982. Gegevens over Ch.Blas en G.Bruylants zijn terug te vinden in de nota's 
gepubliceerd in de Annales de l'Académie royale de Médecine de Belgique ( zie 5). In de 
jaarboeken van de Université Catholique de Louvain: a. Michiels L. Godefroid-Charles Bias, 
professeurémérite de la Faculté des Sciences, 1920-1926, 80: 45-52; b. Michiels L.Gustave 
Bruylants, professeurémérite de l'Université, 1920-1926,80: 245 250; en c. Baron de la Vallée 
Poussin M.Louis Michiels, professeurà la Faculté des Sciences, 1936-1939, 84, vol.2: 7-23. 

(14) Bruylants, A. Gustave Bruylants, Fernand Ranwez et leur éco/e de pharmacie à l'Université de 
Louvain (1875-1925) in Figures de professeurs de pharmacie à l'Université de Louvain, 
Cabey, Louvain-la-Neuve, 1985:97-138. 

(15) Michiels, L. Eléments de Chimie Toxicologique, A. Uystpruyst-Dieudonné, Louvain, 1922, p. 
676. 

(16) Lemli, L., Dumont, P. Armand Castille (1893-1973) in het Nederlands en het Frans, 
FarmaLeuven-PharmaLouvain, 1998, p. 53. 

(17) Forliard, N. L'enseignementde la pharmacieà Liège (1808-1968). E. Derouvaux, Liège, 1968, 
p.86. 

Nawoord: Na de lezing van bovenstaande mededeling vernam de auteur van collega L.De Broe, 
dat er een brochure gepubliceerd is: "Uit het verleden van de RUG" N° 34 dat een vergiftigingszaak 
behandelde. Het betreft een publicatie van R.De Clercq " Prof. Dr. Félix Daels en de 
vergiftigingszaak te Steendorp", 1992, 93blz. F. De Daels deed dit als titularis van" de vervalsing 
van eetwaren" ( zie ref. 1.b). Het is een zéér interessante casestudie. 

Hendrik Deelstra 
Graaf Witgerstraat,8 
2640 MORTSEL-België 
hendrik.deelstra@ua.ac.be 
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Bijlage De apothekers en de toxicologie in België 

Université de Gand (1817) 
Formation des pharmaciens (1849) 
Rijksuniversiteit Gent (RUG), Instituut voor Farmacie (1930) 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen FFW (1970) 
Universiteit Gent (UG), F.F.W. (1991) 

1876 Theodoor SWARTS (1839-1911) F 
1877 Edouard DUBOIS (1842-1892) F 
1892 Maurice DELACRE (1862-1938} F 
1895 Euçiène GILSON (1862-1908) F 
1908 Louis GESCHE (1870-1937) F 
1914 René GOUBAU (1886-1976) F & NL 
1958 Aubin HEYNDRICKX (1927- ) 
1992 Carlos VAN PETEGHEM (1946- ) 

1993 Andreas DE LEENHEER (1941- ) 
1994 Willy LAMBERT (1994- ) 

Université de Liège (U.Lg) (1817) 
Formation de pharmaciens (1849) 

1876 lsidore KUPFFERSLAEGER (1819-1890) 
1879 Thédore CHANDELON (1851-1921) 
1921 François SCHOOFS {1875-1959} 

---·~---

1945 René VIVARIO (1887-1970) 
1957 Camille HEUSGHEM (1922- ) 

1987 Désiré RONDIA (1928- ) 
1989 Guy PLOMTEUX (1939- ) 
2004 Corinne CHARLIER ( ) 

Université Catholique de Louvain (UCL) (1834) 
lnstitut Pharmaceutique (1849) 
Afzonderlijke Franstalige en Nederlandstalige secties (1962) 
UCL en Katholieke Universiteit van Leuven (1968) 
Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Farmaceutische 
Wetenschappen) (1970) 

1876 Charles BLAS (1839-1919) F 
1896 Gustave BRUYLANTS (1850-1925) F 
1920 Louis MICHIELS (1886-1936) F 
1933 Rafaël DEOU EKER (1901-1968) NL 
1936 Armand CASTILLE (1898-1973) F 
1968 Paul DAEN ENS (1934- ) NL 
1968 Michel MERCIER ( ? ) F 
1999 JanTYTGAT 1 (1963- ) NL 
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Université Catholique Louvain-en-Woluwe (1970) 
Ecole de Pharmacie (1969) 

1971 Michel MERCIER ( ) 
1983 Alain LEONARD ( ) 
1986 Marcel ROBERFROID ( ) 
1999 Pedro BUC CALDERON ( ) 

Université Libre de Bruxelles (ULB) (1834) 
Ecole de Pharmacie (1842) 
Faculté Médecine et de Pharmacie {1944) 
lnstitut de Pharmacie (1969) 

1842 Charles PASQUIER (1802-1848) 
1848 Edouard HAUCHAMPS (1809-1871) 
1864 Jean-Baptiste DEPAIRE (1824-1910) 
1900 Alphonse VAN ENGELEN (1861-1921) 
1921 Léon HERLANT (1873-1968) 
1936 Louis MAR ICQ (1901-1984) 
1970 Léopold MOLLE (1921- ) 
1986 Michel HANOCQ (1939- ) 
2001 Marc VANDAMME (1947- ) 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1969) 

1970 1 Antoine VERCRUYSSE 1 (1934- ) 
2000 1 Vera ROGIERS 1 (1952- ) 

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) (1973-2003) 
Universiteit Antwerpen (UA) (2003) 

1973 Aubin HEYNDRICKX (1927- ) 
1975 Paul SCHEPENS (1940- ) 
2005 Huçio NEELS (1952- ) 
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V e,, ~ VC{All; KCL-Vii VC{All; s iAt\t"-CJ 111,CUil,V,t: 

fe,yt;~èle,, hort-~ voor het:~~ 
t'e,, Ll¼W0YV î,vv èle,, 16de, eeuw. 

Dr. Helena Wille 

Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring op 26 april 2009 te Gent (B) 

In de bibliotheek van de Jagiellonska universiteit te Krakau bevindt zich een indrukwekkende 
verzameling natuurhistorische aquarellen die tot de topcollecties van de renaissance behoort. De 
verzameling is indrukwekkend omdat ze in het totaal zowat 1638 geaquarelleerde bladzijden 
bevat, die gemiddeld 45 cm hoog op 32 cm breed zijn. Op 1441 van deze bladzijden werden 
uitsluitend tekeningen van planten aangebracht. Op de overige 197 bladzijden werden enkel dieren 
afgebeeld, vooral vogels en vissen. De gehele verzameling werd samengebonden in 15 
verschillende albums die in de bibliotheek van Krakau gekend zijn onder de signatuur' Libri picturati 
A 16-30. Met deze signatuur wordt aangegeven op welke plaats de aquarellen in de bibliotheek van 
Krakau kunnen teruggevonden worden maar wordt niets gezegd over diegene die voor de 
samenstelling van de verzameling verantwoordelijk zijn geweest. 

Het mysterie rond deze verzameling, die dus geen titelblad heeft, heeft dan ook de 
nieuwsgierigheid van een aantal onderzoekers gewekt die, echter zoals het wel eens meer 
gebeurt, tot tegenstrijdige conclusies zijn gekomen. 
Zo werden de albums sinds 1936 toegeschreven aan Carolus Clusius, de eerste praefectus van de 
hortus van de universiteit van Leiden. Heel wat later, in 1998, werden de aquarellen zelfs 
geassocieerd met Theodoor Clutius, de apotheker die Clusius te Leiden assisteerde. 

Na een grondige analyse van de watermerken en de verschillende folieringen in de aquarellen 
enerzijds en van de visuele en tekstuele bronnen anderzijds, ontdekte ik in 1996 dat de 'Libri 
picturati A 16-30 uit Krakau zonder twijfel in een heel ander milieu thuishoorden. Mijn stelling was 
dat het grootste deel van de aquarellen- ik preciseer dat het hier dus gaat over 1 120 van de in totaal 
1638 geaquarelleerde bladzijden uit de Libri picturati A 16-30 - deze zijn, die in de jaren zestig van 
de 16de eeuw, in opdracht van Brugse edelman, Karel van Sint-Omaars, werden vervaardigd. Het 
was immers deze heer die, zoals Mathias Lobelius in zijn Kruydtboeck van 1581 getuigde 'zijns 
ghe/ijcke niet ghehadt heeft onder alle de Cruyde-Uef-hebbers van Europa omdat hij gheenen kost 
spaarde om alle gheslachten van cruyden, tzy vremde aft intlandtsche, naer tleven te doen 
conterfeiten '. 

De geneesheer, die in 1567 te Brugge verbleef, had een bijzondere bewondering voor de 
edelman. Niet alleen omdat hij zoveel geld had geïnvesteerd in het afbeelden van een voor die tijd 
ongewoon groot aantal planten maar ook omdat hij de 'hee/e Historie der cruyden' kende. 
Daarmee bedoelde Lobelius dat de nobele natuurliefhebber wel degelijk zijn klassieken beheerste 
en dat blijkt zeer duidelijk uit de vele verwijzingen naar Dioscorides, Galenus en Plinius, die in de 
inscripties van de aquarellen voorkomen. Lobelius reveleerde eveneens dat het grootste deel van 
de ingekleurde tekeningen werd vervaardigd door een zekere 'meester Jacob van den 
Coomhuuse', een weinig gekende maar daarom niet minder verdienstelijke kunstenaar, die te 
Brugge een atelier leidde. 

Naast Mathias Lobelius heeft ook Rembert Dodoens de Brugse edelman zeker goed gekend. In 
1567 schreef de Mechelse geneesheer in de epiloog van zijn boekje over mooie en welriekende 
bloemen dat hij van Karel van Sint-Omaars, die hij betitelde als 'een befaamd kenner van de 
planten en de dieren', veel stalen van de zogenaamde moerasasphode/us had gekregen. 
Kennelijk moet Dodoens sterk onder de indruk zijn gekomen van deze plant want nog nooit, zo 
schreef hij nog in zijn epiloog, had hij zo een vreemde asphodelusgezien. 
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Tenslotte koesterde Clusius eveneens veel bewondering voor Karel van Sint Omaars. In zijn 
werken beschreef hij hem als een genereuze natuurkenner die niet alleen een bijzonder 
nauwkeurig waarnemer was van de zeeplanten maar ook zeer goed onderlegd was in alle 
wonderbare zaken van de natuur. Clusius, die zowat één derde van de aquarellen annoteerde, 
schijnt zelfs voor de edelman een aangename gesprekspartner te zijn geweest toen hij tussen 
1565 en 1567 dikwijls te Brugge verbleef. 

De drie eminente kruidenkenners, Dodoens, Clusius en Lobelius, worden vandaag nog steeds 
geprezen omwille van de rijk verluchte boeken die ze ons nalieten. Maar de genereuse edelman, 
die zowat 240 tekeningen uit zijn albums ter beschikking heeft gesteld voor de beste illustraties in 
deze werken, werd helemaal vergeten. Pas in 1996 kregen de albums voor het eerst aandacht 
tijdens de herdenkingstentoonstelling van Peeter van Coudenberghe, ingericht door de 
Antwerpse apothekersvereniging. Bij die gelegenheid werden enkele aquarellen voorgesteld 
waarop de gevierde apotheker werd vermeld. Peeter van Coudenberghe, die net als Karel van 
Sint-Omaars over een tuin beschikte waarin voor die tijd uitzonderlijk veel soorten simplicia werden 
gekweekt, behoorde dus ook tot de kennissenkring van de Brugse edelman. 

Karel van Sint-Omaars moet, zoals zijn ronkende titels wel enigszins laten vermoeden, geen 
gewone sterveling zijn geweest. Zijn vader, Joost van Sint Omaars, was ook de heer van 
Dranouter, zijn moeder Anna van Praet, was de schoonzus van Lodewijk van Praet. Deze oom was 
niet de eerste de beste. Zo was hij niet alleen grootbaljuw van Brugge, ridder van het Gulden Vlies, 
ambassadeur van Keizer Karel en grootgrondbezitter, maar hij was ook mecenas van bekende 
humanisten zoals Vives en Erasmus. Het is dus vermoedelijk Lodewijk van Praet geweest, die zijn 
neef ertoe heeft aangespoord om te studeren aan de universiteit van Leuven, waar hij op 5 februari 
1537 werd ingeschreven. 

Dat was zowat tien jaar nadat Erasmus er had verbleven, die bijzonder opgetogen schijnt te zijn 
geweest over het aangename en het gezonde klimaat in de stad en het goed uitgeruste 
professorenkorps. Twee voorwaarden, die aldus de eminente humanist, nodig waren om een 
rustige en succesvolle studie te garanderen. Misschien heeft Karel van Sint-Omaars dat ook zo 
kunnen ervaren. Alleszins heeft hij de periode beleefd waarin de Leuvense Alma Mater haar aantal 
inschrijvingen spectaculair zag stijgen. Uit de matrikels, lopende van eind februari 1528 tot eind 
februari 1569, blijkt dat zowat 25 468 studenten te Leuven werden ingeschreven. Daarvan waren 
361 uit Brugge afkomstig. 

We kunnen er vanuit gaan dat de Brugse nobilis - zo noemde men een student van adellijken 
bloede-, geen dagdagelijkse materiële problemen moet hebben gehad waarmee de andere 
studenten en zeker de arme beursstudenten of de pauperes te kampen hadden. Mogelijks heeft de 
jonge student in de universiteitsstad een ruim huis bewoond omdat het nu eenmaal voor een nobilis 
gebruikelijk was dat hij steeds vergezeld werd van zijn praeceptor en een hele schare 
dienstpersoneel die bij hem inwoonden. 

Het valt moel ijk na te gaan wat Karel van Sint-Omaars nu precies te Leuven heeft gestudeerd. Maar 
het lijkt toch voor de hand liggend dat hij er de lessen heeft gevolgd aan het Collegium Trilingue, het 
college voor Latijn, Grieks en Hebreeuws, dat onder andere door toedoen van zijn invloedrijke 
oom, de zoëven genoemde Lodewijk van Praet, werd opgericht. De meeste aristocraten opteerden 
er immers voor dat hun kinderen reeds op zeer vroege leeftijd in de zogenaamde 'bonae litterae' 
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werden ingewijd omdat dit hen later kon helpen in het uitbouwen van een internationale carrière. 

Karel van Croy, graaf van Chimay en hertog van Aarschot, was amper negen jaar oud, toen hij 
naar het Drietalencollege te Leuven werd gestuurd. Filip Willem van Nassau, de oudste zoon van 
Willem van Oranje en Anna van Buren, begon er aan de leeftijd van twaalf terwijl de zoon van ridder 
Joris Il, de heer van Busbeke er van zijn veertiende studeerde. Ook Carolus Clusius, minder 
gekend als de zoon van de heer van Watenes, studeerde aan het Collegium Trilingue alvorens hij in 
1548 het diploma licentiaat in de rechten behaalde. 

Het lijkt me dus aannemelijk dat Karel van Sint-Omaars tussen 9 en 1 î jaar oud moet zijn geweest 
toen hij aan de Leuvense universiteit werd ingeschreven waaruit ook, zij het dan met de nodige 
voorzichtigheid, kan geconcludeerd worden dat hij in de periode tussen 1526 en 1528 geboren 
werd. 

Studeren aan de universiteit was trouwens voor landedellieden en ridders, waartoe dus ook 
Lodewijk van Praet en zijn neef Karel behoorden, zeker niet uitzonderlijk. Integendeel, het was een 
fenomeen dat zich in de 16de eeuw in heel Europa, en dus ook in de Nederlanden heeft ontwikkeld. 
Voor de oude adel, die toen moeilijke tijden beleefde, was het zelfs een noodzaak geworden. 
Enerzijds omdat hij door de afnemende rentabiliteit van zijn grondbezit niet meer kon optornen 
tegen de dreigingen van een gewijzigde economische situatie. Anderzijds omdat hij meer en meer 
de toenemende concurrentie ondervond van de zogenaamde ambtsadel, niet adellijke jongeren 
die zich langzamerhand door een universitaire opleiding in alle niveaus van het bestuur van de 
vorst hadden weten te infiltreren. Er bleef dus voor de oude adel, en dus ook voor Sint Omaars , 
geen andere keuze meer dan zich te heroriënteren en zich bijgevolg in te schakelen in de nieuwe, 
meer op kennis gerichte, maatschappij. 

Na zijn verblijf te Leuven vatte de Brugse edelman een militaire carrière aan en werd nadien 
burgemeester van het Brugse Vrije tot in 1562. Het moet rond die tijd zijn geweest dat Sint-Omaars 
zich in zijn kasteel te Moerkerke bij Brugge terugtrokken heeft. De edelman had immers ernstige 
gezondheidsproblemen want op 14 december 1567, heeft hij nog aan Clusius geschreven, hoe 
zwaar en drukkend zijn ziekte was. Hij preciseerde niet waaraan hij leed maar dat het ernstig was 
lijdt geen twijfel. Sint-Omaars overleed op 12 januari 1568, amper enkele weken na het schrijven 
van de brief. 

Maar zijn schitterende aquarellencollectie belandde, aldus de getuigenis van de historicus 
Jacobus Marchantius gepubliceerd in zijn Flandriae Commentariorum van 1596, aan het collegium 
medicum te Leuven. En dat is best begrijpelijk want door zijn ziekte had Karel van Sint-Omaars 
zeker aan den lijve kunnen ervaren hoe belangrijk het was om de toekomstige medici een meer 
praktische kennis van de planten en de dieren bij te brengen die tenslotte de basiselementen of de 
simplicia vormden waarmee de geneeskundige stoffen of de materia medica waren samengesteld. 
Volgens Marchantius was de zieke edelman er zich bovendien goed van bewust dat hij met zijn 
ondertussen in vier boeken samengebrachte tekeningen, kon bijdragen tot de geneeskunde, die 
zich in de dagelijkse realiteit van toen duidelijk in twee gescheiden werelden afspeelde. 

Zo waren er de professoren die de theorie van de geneeskunde doceerden aan de universiteiten. 
Zij zorgden voor de opleiding van de artsen en hielden in het collegium medicum toezicht op de 
apothekers, de chirurgijns, de barbiers en de vroedvrouwen die verenigd waren in gilden met 
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eigen statuten. Deze praktijkgerichte gezondheidsverstrekkers beschikten niet over een 
universitair diploma. Toch waren zij dikwijls meer succesrijk in het behandelen van veel 
voorkomende menselijke kwalen, zoals de ijverige barbier die door Lobelius in zijn kruidboek van 
1581 als voorbeeld werd gesteld omdat hij de neusamputatie van een patiënt kon verhinderen door 
zijn kruidenkennis. 'Veel zeer geleerde medicijns', zo schreef de geneesheer, 'hadden 
gheordonneert den neuse af te setten ... maer een barbierken heeft sulcks ontraden'. Hij 
behandelde de man met het kruid elatine, en daardoor moest, aldus nog Lobe/ius, zijn 'neuse niet 
afgheset worden en werd ook de reste van zijn lichaam gheheel ghesonf. 

Steeds meer professoren gingen beseffen dat een boekenopleiding onvoldoende was in de 
vorming van de studenten en dat had tot gevolg dat de disputen over de materia medica binnen de 
muren van de universiteiten heel hevig konden worden . De toenemende beroering leidde 
uiteindelijk tot de hervorming van de medische faculteiten die er onder andere in bestond om de 
studenten op een meer aanschouwelijke wijze vertrouwd te maken met de voornaamste soorten 
simplicia gebruikt in de medicijnen. Met dit doel werden niet alleen lezingen in de natuurkennis 
gegeven maar werd er ook een hortus medicus aangelegd, zoals aan de universiteiten van Padua, 
Pisa en Montpellier, die hierin toonaangevend zijn geweest. De hervorming van het medisch 
onderwijs was echter een langzaam proces, ook in Leuven, waar pas op 11 juni 1557 door Filips Il 
aan de faculteit geneeskunde de eerste twee Koninklijke leerstoelen werden opgericht met het oog 
op een meer praktisch gericht onderwijs. 

De professoren kregen hierbij de opdracht om er beurtelings in te staan voor het geven van vier 
anatomische lessen per jaar. Daarnaast dienden ze ook de laatstejaarsstudenten in het Groot
Hospitaal van de stad te begeleiden en het onderricht te verzorgen in de kruidenleer. Voor deze 
taken werd eveneens een beroep gedaan op Rembert Dodoens, die in 1535 tot licentiaat in de 
geneeskunde was gepromoveerd, dus twee jaar vóór Karel van Sint Omaars er zich als student 
had ingeschreven. Dodoens weigerde het a.anbod, niet alleen omwille van de karigheid van de 
bezoldiging maar ook omwille van het feit dat hij geen voldoende tijd meer zou hebben voor de 
publicatie van zijn kruidboek dat tenslotte ook voor de toekomstige medici bedoeld was. 
Veelzeggend in die zin is de brief waarmee hij zich uitdrukkelijk richtte aan de studenten 
geneeskunde, die in de Franse vertaling van zijn kruidboek uit 1557 - het jaar van zijn aanzoek -
werd gepubliceerd. 

In dit merkwaardig document betreurde de geneesheer dat de kennis van de planten, waarop de 
antieken zich met zoveel ijver en inspanning hadden toegelegd, de jongste eeuwen door medici 
totaal verwaarloosd en misprezen was geworden en overgelaten aan vrouwen, ongeletterde 
hoveniers en ongediplomeerde zalfjesmakers! Een geneesheer die naam waardig, schreef 
Dodoens verder in diezelfde brief, diende de meest gebruikte planten te kennen waaruit de 
geneesmiddelen werden bereid, zoals een architect ook kennis moet hebben van de materialen 
waarmee de gebouwen worden opgetrokken. De boodschap van de Mechelse stadsarts, die wist 
waarover hij sprak omdat hij tijdens zijn vele ziekenbezoeken veel praktische ervaring had 
opgedaan, was dus duidelijk: de studenten dienden de planten te leren kennen door ze 
herhaaldelijk te bekijken en te onderzoeken. 

Het omvangrijke plaatwerk van Karel van Sint-Omaars moet wel degelijk een welgekomen 
geschenk zijn geweest voor de Leuvense studenten die met de Brugse aquarellen nu ook over een 
hortus medicus konden beschikken, al was het dan een geschilderd op papier. En dat was heel 
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belangrijk voor de universiteit waar pas in 17 40 een 'cruythoff voor de medicinisten' in gebruik kon 
worden genomen. Bovendien waren tekeningen in de 16d• eeuw soms onontbeerlijk in de 
communicatie van kennis die moeilijk met woorden kon weergegeven worden. Het aquarel met de 
afbeeldingen van de huislook die als model werd gebruikt voor de houtsnede bij Lobelius' 
beschrijving, laat duidelijk zien dat de vormen en vooral de kleuren van de plant veel nauwkeuriger 
met pen en penseel konden worden weergegeven dan met woorden. De kunstenaar beschikte hier 
dus over meer middelen om de kennis van de plant over te brengen, zelfs al klinkt de woordkeuze 
van de geneesheer, die de bladeren omschreef als 'schelfersgewijs by een ghevoegd, glat, c/aer 
ende spitsch ghelijck tonghen van visschen' ons nu nog als poëzie in de oren. 

Beschrijvinghe van Donderbaert door Matthijs de Lobel 

Donderbaert In Gneks / Aeizoon. In Luijn / Scmpe::rvfVllm maius sive Sedû maius crenattl Myrthifoliwn In 
Hoochduyt~ch / Grosz l lauszu'Urtl / leii grosz Dooderb-art. ln fnmchoi.s / loubarl.>t- gnmle~ ende 1·ri9ucmadame. 
In It:aliacn~ / Semper-vivo maggiore. In Spaensch / Semprcviva mayor e:nck yem puntcra. In Engclsch / 
Housdike ende Scngrcnc. 

Ghcen cruyt en is over al ghcmcyndcr / oft levcmlighe:r dan Dondcrbaert / in Latijn ghcnoemt Scmper

vivum, om dat de bladers alcijdts groen ende icugdich heeft / soo wd \Vimer aL-. Somer groeyende op 
muren ende daken / hoe quacr weder dat oock zy. Dcsc plante is onder rondt / gherrutcckt van veel 
bhi.dcrs schelferwijs by een ghevocgt ende vast aen een staende / die glat ende claer zijn/ zeer ghclijfvich 
ende spitsch ghd.tjck tongheo van visschen / russchen de wclcke ccnen rechten stele voorts comt met 
ghclijckc bladcrs bcclccdt/ ende bm·en in meer steelkens ghedcylt / acnde wdcke voorts co=men in 
Hoymaendt c-ndc Oostmacndt veel ghcsrerrede bruyn-roo<le ende roo<ltachtighe bloemen. 

Cracht Ghedisnllecrtwater van Dondcrbacrt wordt vande vrouwen înghegeven teghen de cortsen / sonderlinghe 
tcghen de derde cortscn ende die met grootcr bitten aencomen / wner mede \'ele ghe-n~n worden. 

D i os co r id es. Don<lerbacrt is vcrcoelcn<le enJe tsamcntrcckende / ghestooten alleen/ nft met gorte 
ghcmengt / gheneset wilt vier / heete ende voorts etende s\veeringhcn / ootstckinghe der ooghcn / ende 
verbranthcydr / ende is zeer goedt ghdeydt op het beet flci.rsijn. Sap van Dondctbaert met gorte ende 
olie van Roosen ghcrncngt / is gocdt ghclcy<lt op <le pijne van<lcn hoofde.. S:lp van Donderbacrt wordt 

inghcgcven teghcn de steken vande fenijnige Spinnen / teghen het Roomclisocn ende alle buyckloop. 
Tsclfde met wijn ghedronckcn drijft wt de ronde dunne wormen. Tsclfdc met een pessus van woUe oft 
cattoen inde moeder ghcstdt / stelpt dovcrvloedîghe maendtsronden va.ndc vrouwen. Tsdfde sap wordt 
ghcstrekcn op loopcn-dc ooghen die door corruptie van tbloct ghccomcn zijn. 

G a 1 c n u s. Alle bcyde soo wd groot als deyn Donderbaert zijn een wcynich drooghendc ende 
middclmacich tsamentrcckcn<le / voorts van alle an<lt"r gheweldige qualiteyt vry / waerom dat de self<ll! 

meest waterachtich zijn / ende zeere vcrcodcndc. Want sy zijn vcrcoclcnde tot inden derden gract: Waer 
door dat sy oock goedt zijn ende ghebruyckt worden tcghen dwilt vier / heete ghes,:vil.len ende '1;"00rts 
etende swccringhen / dwckkc A~ncta oock scgbt. 

Aquarel van huislook uit de albums van Karel van Sint-Omaars, 
Libri picturati, 
Album 24 folio 16 recto, Jagiel/onskabibliotheek, Krakau. 
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;J.ontnb.im.Jn.6rid111 A~t.OOn.jn Ià~ntSempl!'rvivum mlius fiuc Sedû m;Üus rnnuii Myr
rhifulium. ]n {Jo:ll!pD:urtr:~/Gu1f1 !)a11f;h:lnrtj:fldlgnif; tih:1nt1nb.ur. Jn .fnnr~ai9/ Ioubube 
gnndc,rnllt Tri9i.:.em:1J~mc.)n )'raltarnrqi1Scmpcrvivom:1.gxiore. Snbpw.!c1J/ Scmpm-i;. 
v:1 m.1yor.i1'tJc.c:1. punrcr, 'ln ~ngdfr&/Q'oufrhlt c.at1t,tlu1gnn~ 

, {!l~m au1btcn i6 eurr a( ~~m1rpntrt1of1 frurntig~rr ban !Donba6amr in iatijrr ,ifmoant 
Scmpcr-viuum,om:001 be 61aDrrs alliJblll grom mo, irugNcfi frrfti foo roei l'.Elinlcr ala e,mcr 
!l™yrnbr op nutrtn rnbr bafrn/QOI qttort n,rDrr bat ood' ;p~<f< planltis onba ronN/gcma«ft 
van ~cel i>làDrn frf)clfmoiis 69 een g~roorgt rnbcooµ am cmµorn!Jc1Nr gl,11 rnD< dm ;11n1;rcr 
sJitU1fuidi mo,~ fpi<fc~ 5~diJd' 1,ng~cti oon >1ffcf:mi tulfcf)cn ~ n,dtfc crnm m~tm jîrk ooo:LS 
(l)fl)( mct o~ch1tfc 6!abm fol«N1, mbc wurn m 111(tf ~«[frn~ s2rDCJllu acnbrm!cfc W1>:~r;;; 

:Onoi !:1,attfjij5 be l!:oórL 4H 

n1rrt iri ~ormambt tnbc tlojm1.1mN rrd g~r~mrDt 6myn ·rooDt rnDcrooNa~tig~t 6wmim. 
@iQCbtjil1lmtlll.11rt o.m ;i)onbcr6.1crt WO!btvanbt t1!0Uit'!'OÎllggcgcU1n teggm Dt co!trm/ <u<tt

fonDcrhng~t tegQm D~ bcrbc cartrm mbe bic met grootnc Qfürn aemomrn11r.1rt mebt l)((e g~r, 
nirm lllb!llm. Diolcoridc,. !Vonbcrb.irrt is umodmDe mDc 1r.nnmrrccfmbe / gfc~cotm 
alleen I Il~ mei go:CC ggemmgt / g~mcrct trilt llicr/ QctlC mDc v~o:15 ctmbc ~Vccting~cn / onljic, 
fing~r Dcroog~m/ moe ocrb:mtQcpDI/ mbr is ;rrr gocDt ggrlrpDt op QCt gat flcitfîjn. · 
, E5a? ·van ,tJonDrrbarrt inti iJO!IC cnDt ofie uan ~oofm gçmtmgt/iS goçbt SQrlC):Dt t'p be pij, 
nr oa~Dm Qoofor. E:fap van '.i)onb(rbarrt mo:Dt tJBQCSCU<n tcggm Dc ~efm oanDr fem1nigc 
6pinnmttcgQm2ce:lioometirommDr alle bupiffoop. <lrelfbc mrt trijn SQeD1onr?cn b:ij~ 
11>! Dr ronDr Dunne roo1mm. <lrclfllt mrt cm pctfu, van 11J0Uc oft rnltom inbr mocDcr ggr~cil/ 
~dpt Dourro!ocbigQc m.rnbl~onDm van De v:ourom. .;tjilfbc rap roo!lll s2cfrrrfrn op lwpnv 
De oog2m bic Dooi co1mptir 11an t&focl gfccomnqijn. . 

G2lenu1. :'!Ur brpoc foo roef groot ,11. ckpn vonDcr&acrt ;ifn cm rocpnicfi b!QtlgQmbi rnDe 
tnibDrfma:ir~ 1ramm1recrmbc / voo?ts 1Jjn aUc an DO" slîwcfbigr quafitrpt 019 / roaerom Dal 11c 
fdf!Jc,mi1~ niatcr.1t~tirfi ;ijn/ rnDc ;me rmocfmDr. 'illanl r9 ;tfn vmocfenbc tol in Dm brr~m 
gract:'illacr beo: bat f9 ootf gorb/ ;,fn mbr g~c6m9cft roo!bm trg~m bn>ill Piert~@ g~crro1Urr1 
cn6t WO!lli etcnbt ~l)Cm'n~gcnt brorlcfc ,tginm ooif r,g~t. 

Beschrijving en houtsnede van 'donderbaert' of 'sempervivum' (huislook) in het 

Kmydtboeck van Matthijs de Lobel (Mathieu de l'Obel, Mathias Lobelius), gedrukt te 

Annverpen door Christoffel Plantin in 1581, pagina's 454-455. 
De illustratie werd getekend naar het aquarel in de albums van Karel van Sint Omaars, 

Llbri picturati, album 24 folio 16 recto (447 mm x 318 mm),Jagiellonskabibliotheek 

te Krakau. 
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In tweede instantie konden de albums van Karel van Sint-Omaars aan de Leuvense studenten de 
mogelijkheid bieden om hun weg te leren vinden in de steeds toenemende wanorde in de namen 
van de planten die telkens opnieuw onder andere benamingen werden beschreven. Vandaar dus 
de aandacht voor de uitgebreide nomenclatuur in de tekst van de aquarellen. De Latijnse namen 
komen het meest voor, gevolgd door de 'Belgische', waarmee in feite het Vlaams-Brabants wordt 
bedoeld, dat zich op het einde van de middeleeuwen uit de Vlaamse dialecten had ontwikkeld tot 
een algemene schrijftaal. Vervolgens komen de Duitse namen, de taal van de geleerden die aan de 
basis lagen van de vernieuwing in de kennis van de materia medica, gevolgd door de Franse 
namen, de taal van de adel, die door Karel van Sint Omaars wellicht het meest werd gebruikt. Op 
het einde volgen nog de Italiaanse namen en de Griekse die het minst in aantal waren. In vele 
benamingen werd tenslotte nog verwezen naar de geneesheren, die zich door hun kennis van de 
simplicia hadden onderscheiden. Daar treffen we ondermeer professoren aan uit verschillende 
universiteiten: Jean de la Ruelle van Parijs: Johann Lonitzer van Mainz; Leonhart Fuchs van 
Tübingen en Giacomo Cortuso van Padua. Maar ook de namen van een aantal verdienstelijke 
stads- of lijfartsen zijn veelvuldig aanwezig: Garcia ab Orta, John Gerard, Bartolomeo Maranta, 
Nicolaus Monardes, Conrad Gessner, Pierandrea Matthioli en vooral Rembert Dodoens. Deze 
laatste is ongetwijfeld de meest geciteerde geneesheer in de albums van Karel van Sint Omaars. 
Op zich is dat niet vreemd omdat Dodoens toch als eerste de flora uit onze gewesten in zijn 
Cruijdeboeck van 1554 in kaart heeft gebracht. 

Tenslotte was er ook nog het prangend probleem van de classificatie waarmee de Leuvense 
studenten geneeskunde door de Brugse albums werden geconfronteerd, een probleem dat 
trouwens in de 16de eeuw niet opgelost is geraakt omdat men te veel bleef vasthouden aan het 
directe nut dat de plant voor de mens kon hebben. Wellicht is de Brugse edelman zich hiervan goed 
bewust geweest en heeft hij daarom voorzichtigheidshalve geopteerd voor een klassieke indeling 
volgens De Materia Medica van Dioscorides, de arts die voor het eerst een verantwoorde 
beschrijving gaf van zowat 600 kruiden. 

De albums van Karel van Sint Omaars bleven niet in Leuven. Wanneer ze precies de stad verlieten 
weten we niet. Alleszins zal dat vóór î 595 zijn geweest, de periode waarin de universiteit in zeer 
zware moeilijkheden verkeerde en zich zelfs diende te richten tot de aartshertogen om de 
professoren te betalen. Niet toevallig werden de Brugse albums in diezelfde periode verworven 
door Karel van Arenberg, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hoge adel aan het 
hof van de aartshertogen. De graaf herschikte de hele collectie volgens de methode van de Franse 
geleerde Dalechamps, wat meteen ook de talrijke annotaties verklaart in de randen van de Brugse 
aquarellen. Na de dood van de graaf in 1616 gingen de albums over naar zijn echtgenote, Anna van 
Croy, die ze aan haar dochter Dorothea schonk. Daarna kwamen ze vermoedelijk via graaf Johan 
Maurits van Nassau-Siegen, bijgenaamd de Braziliaan, in de bibliotheek van Daniel Weinmann, de 
kanselier van Kleef, terecht. Weinmann schonk de albums op zijn beurt aan markgraaf Friedrich 
Wilhelm van Brandenburg, die koning van Pruisen werd en de grondlegger was van de Koninklijke 
bibliotheek van Berlijn, de latere Preussische Staatsbibliothek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
belandden de albums alweer in een andere bibliotheek. Dit maal werden ze omwille van de hevige 
bombardementen boven de stad door voorzienige bibliothecarissen in Polen in veiligheid gebracht. 
Zo kwamen de albums van Karel van Sint-Omaars uiteindelijk in de Jagiellonskabibliotheek te 
Krakau terecht waar ze nu nog worden bewaard. 
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De Brugse albums hebben dus een hele weg afgelegd in diverse bibliotheken. Ze werden herschikt, 
geannoteerd, met andere aquarellen uitgebreid en herbonden en daardoor verloren ze ook hun 
identiteit. Alleszins verdienen ze een ereplaats in de geschiedenis van de kruidenboeken in de 
Nederlanden, die nog steeds teveel beperkt blijft tot de inbreng van Dodoens, Clusius en Lobelius. 
Juist hun boeken tonen aan - als men ze wat grondiger leest - dat de studie van de geschiedenis 
van de kruiden in onze gewesten een complex gegeven is dat zich situeert in een geheel netwerk 
van geïnteresseerden die niet alleen via brieven maar ook via tekeningen, met elkaar 
communiceerden. De Brugse albums zijn daar een heel mooi voorbeeld van maar ook andere 
tekeningen, nu nog verscholen in bibliotheken, prentenkabinetten en musea, verdienen onze 
aandacht waarmee ik in feite wil meedelen dat het onderzoek van deze materie zich eigenlijk nog 
maar in een beginstadium bevindt. 

H. Wille. Peeter van Coudenberghe, Karel van Sint-Omaars en Conrad Gessner, in : 
Tentoonstellingscatalogus Peeter van Coudenberghe , apotheker-botanicus (1517-1599) en 
tijdgenoten Antwerpen, 1996, 30-39. Id. The discovery of the scientific heritage of Karel van Sint 
Omaars (1533-1569). The Libri picturati A 16-30 in the Jagiellonlibrary in Krakau, in: Scientiarum 
historia, 2212, 1996, 67-80. Id. Botanica/ collectors and col/ections in the Low Countries, in: F. W 
Vande Walle & K. Kasaya (Ed.), Dodonaeus in Japan. Translation and the Scientific Mind in the 
Tokugawa Period, 2001, 77-95. Id. en J. ROEGIERS. Natuur en techniek, in: Arenberg in de Lage 
Landen. Een hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland. Leuven, 2002, 373-377. Id. De albums 
van Karel van Sint-Omaars. Een aristocratisch natuurobservator uit de Renaissance. Onuitgegeven 
doctoraalscriptie, KULeuven, Faculteit Letteren, Departement Geschiedenis, promotor Prof. Dr. J. 
Roegiers, 2008, 3dln. 

Dr. Helena Wille 
Bevrijderssquare 7 
1080 Brussel 
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IN MEMcJRIAM 

Overlijden Christian De Backer (1943-2009) 

- ''·'!' Met verslagenheid vernamen we langs een aankondiging in de krant, het 
overlijden van ons achtbaar erelid prof. dr. Christiaan De Backer op 27 juni 
2009. Het afscheid gebeurde in de intimiteit van de familie. 
We waren er ons van bewust dat zijn gezondheid de laatste jaren 
problematisch was. Nochtans heeft het bericht van zijn overlijden ons allen 
verrast. 

Na eerst gewerkt te hebben als uitgever, studeerde hij geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Gent, waarna hij een jaar wetenschappelijk 

medewerker was aan het Bisschoppelijk Archief te Brugge. Vanaf 1980 was hij als 
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (NI). 
In 1987 werd hij bevoegd verklaard vorser bij de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
In 1990 promoveerde hij in Leiden (NI) bij prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma als promotor en prof. dr. 
H. Beukers als copromotor op het proefschrift Farmacie te Gent in 
de late Middeleeuwen. 
Sinds het academiejaar 1991-1992 doceerde hij de cursus 
"Geschiedenis van de farmacie en van het geneesmiddel "voor de 
studenten uit het eerste en tweede jaar van de 
apothekersopleiding aan de KULeuven. Na het academiejaar 
2003-2004 diende hij wegens gezondheidsredenen deze activiteit 
stop te zetten, waarna de cursus aan de universiteit geschrapt 
werd uit het curriculum. 
Christian was een graag geziene professor bij farmaciestudenten. 

Op de ledenvergadering van 27 oktober 1996 van de Kring voor de 

Christian DE BACKER 
Zoon van wiHen Gustave en Céline 

DE BACl<ER-BEUSEUNCK 

,,._,, ___ _ 
-....,..2,.9030~ 

-" ~~•1,_1040Et!arbeek 

• v-,..-.-,-.. :':~1...;_~~-~ fNZlft'•.-..; Geschiedenis van de Farmacie in Benelux, werd prof. dr. De , __________ .. 
Backer met algemene stemmen gekozen in het bestuur van de 
Kring. 
Hij was een gedreven farmaco-historicus en tevens een gewaardeerde spreker tijdens onze 
congressen. Hij publiceerde tientallen historisch hoogstaande en diepgaande artikels in de 
Bulletins van de Kring. 

Médaif/e Académie 
Internationale 

Om zijn verdiensten op het vlak van de farmaciegeschiedenis werd hij in 
2000 benoemd tot Erelid van de Kring. 

Wij bewaren aan Christiaan de gedachtenis van een minzame vriend en 
collega. 
Het Bestuur van de Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in 
Benelux biedt zijn blijken van oprecht medeleven aan aan de familie van 
Christiaan. 

Apr. Guy Gilias 
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Décès de Christian De Backer (1943-2009) 

C'est avec tristesse que nous apprenons par la Presse Ie décès de notre 
honoré membre d'honneur Ie professeur docteur Christian De Backer Ie 27 
juin 2009. Les funérailles eurent lieu en stricte intimité familiale. Ces 
dernières années nous savions que sa santé était problématique mais 
!'annonce de son décès nous a tous surpris. 
Après avoir ceuvré en tant qu'éditeur, il étudia l'Histoire à l'université de 
Gand (B) et travailla ensuite comme assistant scientifique aux archives 
épiscopales de Bruges (B). En 1980 in devint assistant scientifique attaché à 
l'lnstitut d'histoire du Moyen -Age de l'université de Nimègue (P.B.). En 1987 

il fut nommé chercheur pour l'Organisation néerlandaise de Recherche Scientifique pure. En 1990 
promu à Leyde (P.B.), ses promoteurs étant les professeurs H.A.Bosman-Jelgersma et H. Beukers 
avec la thèse « La pharmacie à Gand au cours du moyen-äge tardif. » A partir de l'année 
académique 1991-1992 il enseigna à l'Université Catholique de Louvain (B) "l'histoire de la 
pharmacie et du médicament" aux étudiants en pharmacie de première et deuxième année. Après 
les années 2003-2004 il dut se résigner à abandonner cette activité pour 
raisons de santé. Depuis son départ Ie cours fut carrément supprimé. 
Christian était fort apprécié des étudiants en pharmacie. Au cours de 
l'assemblée générale des membres du Cercle Benelux d'Histoire de la 
Pharmacie du 27 octobre 1996 Ie professeur Christian De Backer fut 
appelé à l'unanimité à la direction du Cercle. Historien de la pharmacie 
très assidu il était un orateur fort apprécié lors de congrès.11 publia dans 
Ie Bulletin des dizaines d'articles fouillés de haute qualité. 
Nommé membre d'honneur du Cercle en 2000 pour ses mérites en 
histoire de la Pharmacie. Membre d'honneur du Cercle 

A l'unanimité Ie professeur C. De Backer fut accepté comme « membre ordonné » de l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie" Ie 1 èr octobre 1999. La remise solennelle de la médaille 
d'honneur et du diplóme rédigé en latin se tint au cours du congrès bisannuel de la Société 
Internationale d'Histoire de la Pharmacie dans Ie cénacle de la basilique Santa Croce de Florence 
Ie 21 octobre 1999. Le professeur De Backer convalescent ne put être présent à la cérémonie 
officielle, Le diplóme et la médaille lui furent remis en privé par Ie regretté professeur Leo 
Vandewiele au cours d'une brève et émouvante cérémonie. 

Nous garderons Ie souvenir d'un aimable ami et d'un collègue dévoué. 
Le comité du Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie présente à la familie de Christian ses bien 
vives et très sincères condoléances. 

Phciens Guy Gilias et Ghislain Vercruysse 
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lvlEVEVELINGEN - CcJlvllvlUNICATicJNS 

~ TENTOONSTELLING 

Gasthuismuseum Geel 13 september 2009 tot einde maart 201 0 

De tentoonstelling wil een accent ziekenverzorging en 
ziekenbehandeling binnen de permanente opstelling uitwerken, met 
een tentoonstelling van voorwerpen doorheen de eeuwen. 

Het museum is gehuisvest in het complex van het Oud Gasthuis van 
Geel, dat in de 13e eeuw gesticht werd. Het biedt een levendig beeld van 
het dagelijks gebeuren in het Gasthuis en het leven van de 
Gasthuiszusters Augustinessen die in 1552 de ziekenzorg op zich 
namen. 

Daarnaast blijven de herinneringen aan St.-Dimpna voortbestaan. Deze 
Ierse koningsdochter, die te Geel de marteldood stierf, ligt aan de 
grondslag van de wereldberoemde Geelse gezinsverpleging van 
geesteszieken. 

Open van dinsdag t.e.m. vrijdag en zondag van 14 u tot 17,30 u. 

Gasthuismuseum, Gasthuistraat 1, 2440 Geel 

Tel014/59.14.43 - Fax 014/59.14.47 - gasthuismuseum.geel@skynet.be 

www.gasthuismuseumgeel.net 

* * * * * * * 
~ TENTOONSTELLING 

125 jaar ZNA STUIVEN BERG Antwerpen: Van pioniersrol tot gevestigde waarde met traditie 

In de tentoonstellingsruimte van ZNA Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, 
kan je tot 25 oktober 2009 genieten van een aanlokkelijke tentoonstelling van baanbrekende oude 
medische apparatuur, foto's uit de oude doos en waardevolle historische documenten. 
De locatie is een typisch rond paviljoen met een centrale verpleegpost waarbij het toezicht op het 
overzicht van de patiënten vergemakkelijkt werd. Loopbruggen verbonden de verschillende 
afdeling-paviljoenen met elkaar. 

Een echte aanrader als je wil ontdekken hoe de verpleegstersopleiding er toen uitzag, hoe de 
operatiekamer functioneerde of hoe de dokters hun diagnose stelden. 
Een oude mechanische ambulance, een authentieke "ijzeren long" en radiologische toestellen van 
weleer spreken tot de verbeelding. 

Gratis te bezoeken op donderdag en vrijdag van 1 O tot 16 uur 
op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur 

tel: 03.217.71.11 
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g SYMPOSIUM 

Op zaterdag 21 november 2009 organiseren de Sectie Historiek van de Koninklijke Vlaamse 
Chemische Vereniging (KVCV) en de Chemie Historische Groep (CHG) van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) in samenwerking met de Nederlandse 
Procestechnologen (NPT) en de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) een symposium 
over: 

Leven in de brouwerij! 

Bierbrouwen is één van de oudste biotechnologische processen. Door de eeuwen heen hebben 
wetenschappers en technologen het productieproces geoptimaliseerd. Tijdens het symposium 
zullen enkele markante aspecten van het bierbrouwen worden belicht. Het symposium richt zich 
niet alleen tot wetenschapshistorici en technologen maar tot ieder die zich voor de geschiedenis 
van het brouwen interesseert. 

Programma: 

1 0u30 - 11 u00 Ontvangst en koffie 

11 u00- 11 u05 Inleiding door Hendrik Oeelstra (KVCV, Sectie Historiek) 

11 u05- 11 u40 Eric Van Schoonenberghe (KaHo Sint-Lieven, Gent): 'Mouten tijdens 
de 19de eeuw' 

11 u40- 12u15 Denis De Keukeleire (UGent, Gent): 'Gruit en hop' 

12u15- 12u50 Peter Zwaai (Bedrijfshistoricus, Rotterdam): 'Moedwil of misverstand? 
De marktontwrichtende werking van het (Nederlandse) bierbesluit 1926' 

12u50-14u10 Lunch 

14u10- 14u15 Inleiding door Ad Minderhoud (KNCV, Chemie Historische Groep) 

14u15- 14u50 Henri Reuchlin (Bierburo, Oen Haag): 'Oerbier. Bier in de Mesopotamische 
en Egyptische oudheid' 

14u50- 15u25 Hubert Verachtert (KLJ Leuven, Leuven): 'Geuze, een typisch Belgisch bier' 

15u25- 16u00 Onno Raspe (Grolsche Bierbrouwerij, Enschede): 'Brouwen tijdens de 
tweede helft van de 20s1

" eeuw' 

16u00- 16u05 Slotwoord door Marius van Doom (Nederlandse Procestechnologen) 

16u05 - 17u00 Receptie 
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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, î 970:53. 

b. tijdschriften: Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994; î (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. Les articles à publier seront de préférence sur disquette, cd-rom ou mail électronique. 
Chaque texte sera pourvu d'un titre court. 

2. Sous Ie titre viendront les initiales des prénoms suivies du nom de !'auteur. Un résumé succint en 
trançais, néerlandais ou anglais est souhaité en fin d'article ainsi que Ie nom de l'auteuret son adresse. 

3. Les notes seront numérotées sur route la longueur de l'article. Les éléments de bibliographie seront 
composés à la manière de !'Index Medicus et placés après Ie texte. Exemple: 

a.livres: 

b.revues: 

Zuring J. Leven, ziekte en dood in Afrika. 
's-Gravenhage: Mouton, î 970:53. 
Vandewiele L.J. De apotheek van de vroedmeester. 
Geschiedenis der geneeskunde 1994;1 (3):26-32. 

4. 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 
Ie nom de !'auteur et Ie titre de l'article abrégé 

5. La rédaction se réserve Ie droit de raccourcir les textes. Les articles pourront être publiés ailleurs sous 
la même forme. 

6. Les auteurs portent la responsabilité des photographies et des reproductions. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan bij schriftelijke toestemming 
van de auteur(s) en volledige bronvermelding. 

Toute réproduction totale ou partielle doit obligatoirement porter l'accord d'écrivain et la mention 
de la source. 
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