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VERSLAG ALGElvlENE VERGADERING 
ÎE 13VVEGRAVEN VP 18 APRIL 2010 

Apr. Guy De Munck 

De voorzitter, dr. Annette Bierman, opent de vergadering te 9.40 uur in aanwezigheid van 25 
aanwezigen 

1. In Memoriam 
De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor ons erelid professor Chris De Backer. 

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige AV te Gent 
Het verslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. Er zijn geen bemerkingen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2009. 
De secretaris leest het jaarverslag voor over de tweede helft van 2009. 

4. Aanvaarding nieuw bestuurslid 
Dr. Sjoerd Wicherinck uit Rotterdam wordt met algemeenheid van stemmen tot nieuw bestuurslid 
verkozen. Er zijn geen neen stemmen, noch onthoudingen. 

5. Financieel verslag. 
De penningmeester kondigt een kort verslag aan, aangezien het met de financies van de Kring 
goed gaat. 2009 was een gunstig jaar, zonder negatieve uitschieters, een goede sponsoring voor 
het congres te Gent en dank zij het feit dat een groot deel van de leden de verhoogde bijdrage 
betaalt van€ 50 .i.p.v.€ 30. 
Het vermogen van de Kring bedraagt per 31.12.2009 €14.17 4,90. 
Er doen zich jaarlijks drie belangrijke weerkerende kostenposten voor te weten : uitnodigingen 
congressen en portokosten € 1000, Bulletin€ 1700, lidgeld IHPS € 180. Dit alles op voorwaarde 
dat de congressen budget neutraal zijn. 
Gezien deze gunstige financiële toestand stelt de penningmeester voor de contributie voor 2011 
ongewijzigd te behouden op€ 30/50, met het verzoek vrijwillig€ 50 te betalen. 

6. Congresplanning 2010/2011 
Najaarscongres 201 0 : 25 september te Antwerpen Voorjaarscongres 2011 : weekend in 
Vlaanderen. Datum zal meegedeeld worden in de Nieuwsbrief. Najaar 2011 : dag in Nederland. Er 
is een voorstel om deel te nemen aan een congres te Brugge op 11.11.2011 met verschillende 
historische kringen. 
Er gaat ook een tentoonstelling door ingericht door Montanus i.s.m. Musea Brugge van sept. 2011 
tot voorjaar 2012. Indien de organisatie haalbaar is zal de Kring deelnemen. Dit moet verder 
onderzocht. 
Famaceutisch Historische Dag 201 0: 28 oktober. De Kring leden worden uitgenodigd. 

7. Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar het maken van een badge voor de aanwezigen op het congres. Deze moet 
het logo van de Kring bevatten en de naam en voornaam van de congresdeelnemer zonder 
vermelding van titel of functie. 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.1 0 uur. 

Guy De Munck 
Secretaris 
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EEN NIEUW 13ESTUU'RSLIV: 
V'R. APOTHEKER SJOE'RV C. WICtlE'RINK 

Tijdens de Algemene Statutaire Vergadering in april 201 O 
(Congres Bodegraven), werd ons lid en collega Sjoerd 
Wicherink, met algemeenheid van stemmen, verkozen tot 
bestuurslid van de Kring. 

Graag wil ik me even voorstellen: Sjoerd Wicherink 
(Amsterdam, 1946) studeerde scheikunde te Enschede 
(T.U.Twente) en Leiden (R.U.Leiden.). In Leiden volgde hij het 
keuzevak "Geschiedenis der natuurwetenschappen". Na zijn 
promotie te Nijmegen in de (organische) chemie ("Chemistry 
of Orthoamides and Formamidinium Salts", 1978) begon hij de 
studie farmacie (wederom te Leiden). Apotheker sinds 1983, is 
hij de laatste 25 jaar als openbaar apotheker werkzaam te 
Rotterdam. Daar geschiedenis (en genealogie) zijn 
belangrijkste hobbies zijn, werd hij reeds snel bij de 
farmaciegeschiedenis betrokken: lid van de Commissie voor de 
Geschiedenis van de Farmacie van de K.N.M.P. 

Sindsdien heeft hij (eerlijk gezegd) weinig gepubliceerd over dit onderwerp, maar is regelmatig 
spreker geweest op Farmaceutisch Historische Dagen, een enkele maal bij de Kring en enige 
malen op hettweejaarlijkse Congres van de I.C.H.P. 
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IN MEMO'RIAM PR.Of. V'R. Ctl'RIS VE 'BACKE'R 
(1943-2009)* 

Dr. Annette Bierman 

* In Memoriam door voorzitter Annette Bierman uitgesproken tijdens 
de Algemene Statutaire Vergadering op 18 april 201 O te Bodegraven. 

Vorig jaar, op 27 juni, overleed Chris De Backer, lid van het bestuur en erelid van de Kring. In het 
oktobernummer van het Bulletin is daar aandacht aan besteed in het In Memoriam dat collega 
Gilias daarin geschreven heeft. Het leek het bestuur echter goed om op deze algemene 
vergadering samen nog een moment stil te staan bij dit overlijden. 

Chris De Backer werd geboren op 1 O april 1943. hij begon zijn carrière als uitgever, en aan hem 
danken we een groot aantal prachtige facsimile uitgaven op farmaceutisch historisch terrein. Na 
een studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent was hij werkzaam als wetenschappelijk 
medewerker aan diverse instellingen. Chris promoveerde in 1990 bij professor Bosman-Jelgersma 
en professor Beukers op het proefschrift 'Farmacie te Gent in de late middeleeuwen'. 

Chris De Backer was een gedreven en zeer getalenteerd onderzoeker. Hij had daarvoor ook de 
juiste eigenschappen: Chris was heel kritisch, heel nauwgezet en in staat een visie te ontwikkelen 
die hij vervolgens eerst toetste aan zijn onderzoeksresultaten. Maar een mens kan niet overal goed 
in zijn en als spreker was Chris duidelijk minder getalenteerd en dat had helaas ook tot gevolg dat 
zijn onderzoekingen niet direct het enthousiasme kregen bij de toehoorders dat ze verdienden. Zijn 
'kaartenbak' lezingen waren zelfs een beetje berucht bij de congresdeelnemers. Gelukkig 
publiceerde hij ook veel over zijn onderzoeken, en de lezer raakte wèl direct enthousiast over zijn 
gedetailleerde en goed gedocumenteerde artikelen. Chris heeft geen gemakkelijk leven gehad. 
Ernstige ziektes, met blijvende handicaps, maakten het contact met hem moeilijk en belemmerde 
hem in zijn functioneren. Uiteindelijk is hij hierdoor ook erg vereenzaamd, maar tijdens onze steeds 
schaarser wordende ontmoetingen liet hij zich altijd weer van zijn enthousiaste kant zien en werden 
er plannen gemaakt voor nieuw onderzoek en nieuwe publicaties. Binnen het bestuur was het al 
langer duidelijk dat het niet goed ging met Chris. Maar het bericht van zijn overlijden kwam toch als 
een onverwachte schok. 

De Kring heeft door het overlijden van Chris De Backer een van haar meest getalenteerde 
onderzoekers verloren, een onderzoeker die vele stenen en steentjes heeft bijgedragen aan de 
geschiedenis van de farmacie in België en Nederland. 

Ik wil u voorstellen hem nu nog een ogenblik in stilte te herdenken. 
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Apr. Guy Gilias 

Curriculum Vitae 

Christian Marie Ed mond De Backer werd geboren te Gent op 1 O april 1943 als zoon van 
industrieapotheker Gustavus en Céline Beuselinck, huisvrouw. Na zijn Grieks-Latijnse humaniora 
behaalde hij aan de Rijksuniversiteit te Gent het diploma van kandidaat in de Letteren en 
Wijsbegeerte. Hierna vervulde hij zijn dienstplicht in Duitsland en ging zich daarna als antiquaar 
vestigen te Gent. Hij werd expertboekhandelaar van de internationale Syndicat de la Librairie 
Ancienne et Moderne. Tevens stichtte hij een kunstgalerij en werd zaakvoerder van de uitgeverij De 
Backer Publishers pvba. Als uitgever van boeken was zijn belangrijkste interessegebied de 
farmaciegeschiedenis waarbij hij aanvankelijk onder redactie van apr. dr. L.J.Vandewiele en apr. dr. 
O.A. Wittop Koning, een reeks facsimile's, Opera pharmaceutica rariora, uitgaf. In 1976 ging hij, 
naast zijn werk, weer studeren en behaalde hij aan de RUGent het licentiaat in de Geschiedenis in 
1979. Bijkomend volgde hij de vrije cursussen geschiedenis van de farmacie en van de 
geneeskunde gegeven door prof. Vandewiele aan de RUGent. In 1979 was hij verbonden als 
wetenschappelijk medewerker aan het Bisschoppelijk Archief te Brugge waarvan hij samen met B. 
Janssens de Bisthoven de archiefinventaris schreef die uitgegeven werd door het Katholiek 
Documentatiecentrum te Leuven. In 1980 werd hij te Keulen op het eerste internationaal congres 
over de geschiedenis van de Kartuizerorde, door de codicoloog en paleograaf prof. dr. Albert Gruijd 
uitgenodigd om aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen te komen werken in diens Instituut 
Cartusiana. Hierdoor kwam aan zijn werk in Brugge een einde. In Nederland voerde hij als bevoegd 
verklaard vorser voor de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
(ZWO) dan een eerste onderzoeksproject van 2 jaar uit aan het Instituut Middeleeuwse 
Geschiedenis van de KUNijmegen. Het onderwerp betrof de kartuizers tussen Rijn en Maas tot 
1500. Andere projecten van respectievelijk 2 en 4 jaar volgden, onder leiding van prof. dr. Anton 
Weiler. Zij betroffen tekstedities van Arnold Geil hoven van Rotterdam en de samenstelling van een 
Monasticon Fratres Vitae Communis, dat thans pas in Duitse vertaling verschenen is in de Reeks 
Archief- en Bibliotheekwezen van de Koninklijke bibliotheek Albert I te Brussel. Gedurende één jaar 
verzorgde hij tevens aan de KUNijmegen de Oefeningen Middeleeuwse Encyclopedie en zes jaar 
de cursus Paleografie voor de studenten van de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis en de 
afdeling Hulpwetenschappen van de Geschiedenis. 

Ondertussen promoveerde hij aan de RULeiden in 1990 tot doctor in de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen op een farmacohistorisch onderwerp. Zijn promotoren waren prof. dr. 
Henriette Bosman-Jelgersma en prof. dr. Harm Beukers. De titel van het openbaar verdedigd 
proefschrift luidde "Farmacie te Gent in de late Middeleeuwen. Apothekers en receptuur." Dit werk 
werd uitgegeven bij uitgeverij Verloren te Hilversum als deel XXI van de reeks Middeleeuwse 
Bronnen en Studies. 

Sinds 1991 was hij werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen, eerst als lector, en was titularis van het keuzevak Geschiedenis van de Farmacie 
en van het Geneesmiddel dat voorzien is voor de studenten van het eerste en tweede 
apothekersjaar, respectievelijk eerste en twede licentie. Dat contract liep af in oktober 2004. 
Sinds 197 4 was hij lid van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux/Cercle 
Benelux d'Histoire de la Pharmacie, sinds 1996 bestuurslid. Op 28 mei 2000 werd hij erelid van dit 
genootschap. Voor 2005 werd hij als bestuurslid herkozen. 
Sinds 1983 was hij lid en oud-secretaris van Zuid GeWiNa, het Zuid Nederlands Genootschap voor 
de Geschiedenis van Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
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NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN PU13 
VAN PRéJf. CHRIS VE 13ACKER * 

(

0 194-3 t 2009) 

Apr. Guy Gilias 

- Uitgever van een reeks facsimile's "Opera pharmaceutica rariora". 
Titels aanwezig in de bibliotheek van de Museumzaal van het Farmaceutisch Instituut, Van 
Evenstraat te Leuven (nr. xx) evenals in de Bibliotheca Pharmaceutica Antverpiensis van de 
Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, Consciencestraat, Antwerpen (KAVA-xx) 

-Antidotarium Cassoviense (1732), 1977 (nr. 124), (KAVA-B 167) 
- Du Boys, loannes- Methodus miscendorum medicamentorum(1572), 1973 (nr. 135), 

KAVA-A 32) 
- Codex medicamentarius Parisiensis( 1638), 1976 (nr. 130), (KAVA-B 166) 
- Dit is die rechte conste om alderhande wateren te distilleren (1520), 1976 (nr. 127), 

KAVA-B 489) 
- El ricettario del l'arte, et universita de Medici, et spetiali de/Ie citta di Firenze 

(1550), 1973 (nr. 122), (KAVA-D 8) 
- Den herbarius in Dyetsche, (1500), 1974 (nr. 123), (KAVA-B 485) 
- Pharmacopoea Almeriana (1726), 1973 (nr. 133), (KAVA-A 121) 
- Pharmacopoea Borussica (1799), 1976 (nr. 125), (KAVA-B 490) 
- Pharmacipoea Hagiensis (1659), 1973 (nr. 138), (KAVA-A 120) 
- Pharmacopoea Leodiensis (1741), 1975 (nr. 131), (KAVA-B 488) 
- Pharmacopoea Ultrajectina (1656), 1974 (nr. 140), (KAVA-A 30) 
- Pharmacopoea Bruxellensis (1641), 1973 (nr. 132), (KAVA-B 484) 
- Placotomus, Johannes-Pharmacopoea (1560), 1973 (nr. 139), (KAVA-31) 
- vanden Zande, Joannes- Pharmacopoea Brugensis (1697), 1973 (nr. 134), 

(KAVA-A 122) 
- Pharmacia Antverpiensis (1661) (nr. 126), (KAVA-B 486) 
- Antidotarium Gandavense (1663) (nr. 129), (KAVA-B 487) 
- Antidotarium (C. Clusius) (1561) (nr. 136), (KAVA-P 12.22:1) 

- Het receptenboek van de Keulse kartuizer Joannes Trevirensis, 1983 (nr. 209), (KAVA-F 2:9) 
- Farmacie te Gent in de late middeleeuwen. Apothekers en receptuur, 1990 (nr. 200) 
- Vroegste ontstaan en ontwikkeling van het apothekersberoep in Vlaanderen, voornamelijk te 

Gent-1983 (nr. 206) 

Chris de Backer schreef meer dan 170 grotere en kleinere artikelen, die verschenen in uitsluitend 
wetenschappelijke tijdschriften zoals het Bulletin van de Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux, het Farmaceutisch Tijdschrift voor België, Revue d'hlstoire de la 
Pharmacie, het Apothekersblad, de Academiae Analecta, Farmaleuven Info, Analecta Cartusiana 
(Salzburg), Gedenkschriften van het Land van Dendermonde, Cahiers de la Biloque, Volkskunde, 
Oost-Vlaamse Zanten (thans Van Mensen en Dingen), Biekorf, Stadsarcheologie, Oud-Zutphen, 
Arnhem de Genoeglijkste, Oost-Brabant. 

Hij werkte ook mee aan verzamelschriften: het Nationaal Biografisch Woordenboek, het 
Mariënlexicon (Regensburg), de reeks middeleeuwse en renaissance tekstuitgaven Scripta 
(Brussel), Verhandelingen Koninklijke Academie voor Geneeskunde België, Archief- en 
Bibliotheekwezen in België, en nog andere. 

Hij leverde bijdragen voor tentoonstellingscatalogi te Gent (5 eeuwen ongeschoeide Carmelieten-
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diskalen), Zutphen (Middeleeuwse boeken), Nijmegen (De Moderne Devotie, Figuren en 
Facetten), en Keulen (Köln und die Kartäuser urn 1500), aan huldeboeken zoals voor de cardioloog 
Jan Deschamps, het 800-jarig bestaan van de stad Roermond, het onlangs verschenen boek over 
de Hospitaalarchitectuur in België. 
Hij was initiatiefnemer en redacteur van de Libri Amicorum voor prof. dr. Leo Vandewiele (RUGent) 
1981, prof. dr. Albert Gruijs (KLJ Nijmegen) 1985, en prof. dr. Willy Braeckman (KLJ Brussel) 1992. 

Twee monografieën over de beoefening van de geschiedenis van de geneeskundige 
wetenschappen te Diest en te Aalst tijdens het Oud-Régime zaten in de eindfase van de redactie. 
Hij bereidde tevens een editie voor van manuscripten familiekookboekjes uit de 19° eeuw tot ca. 
1940voor. 

- Artikels verschenen in het Bulletin van Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux: 

De farmacie als vergelijkingelement in de contrareformatorische literatuur (1975/nr. 50) 
De oudste apothekers te Gent in het archief van de St.-Pietersabdij (1977/nr. 54) 
Een Gentse apothekersrekening uit 1644 (1978/nr. 56) 
De apothekers van Baudeloo te Gent, 1586-1785 (1981/nr. 61); (ook verschenen in het 
"Farmaceutisch Tijdschrift voor België" 72, 3 (1995), onder de titel "Drie rekeningen van de 
Gentse apothecaris Govaerd Jansen voor de abdij van Baudeloo uit 1586-1591) 
Een recept van Dendermonds Karmelietenbier uit ca. 1679 (1981/ nr. 61 )-

(co-auteur J.L. Vandewiele) 
- Bijkomende gegevens over de oudste apothekers te Gent in de rekeningen van de 

Sint-Pietersabdij (14• tot 16° eeuw) (1982/ nr. 62) 
Een eerste peilen naar de sociaaleconomische betekenis van Martin en Jan van Sycleer. 
Apothekarissen van de St.-Baafs- en de St.-Pietersabdij te Gent in de 14° en 15• eeuw 
(1983/ nr. 64) 

- Vroegste ontstaan en ontwikkeling van het apothekersberoep in Vlaanderen, 
voornamelijk te Gent (1984/ nr. 66) 
De apothekers van de Armenkamer van de Gentse Sint-Jacobsparochie in de 17" en 18° 
eeuw (1985/ nr. 68) 
Bronnen voor de geschiedenis van de farmacie te Zutphen (1988/ nr. 7 4) 

- Twee allegorische recepten uit een 17• eeuwse Brugs Rapiarium (1993/ nr. 85) 
Gegevens over de geschiedenis van de Farmacie te Brussel. Eerste onderzoeksresultaten 
uit het archief van het O.C.M.W. (1995/ nr. 89) 
Middelnederlandse medische recepten (1998/ nr. 94) 
De apothekersrekening van Bruggeling Jan Audeians, gecolloqueerd bij de Alexianen te 
Gent (1712) (1999/ nr.96)-(co-auteur J. Verstraete) 
Geneeskundige zorgen en voeding voor de Cisterciënzerinnenabdij Terhagen in 
Axelambacht (Zeeuws-Vlaanderen) tussen 1499 en 1509 (2001/ nr. 100) 
Mobiliteit en migratie van de apotheker in Vlaanderen en Brabant van de 13" tot de 1 s• eeuw 
(2002/ nr. 103) 
Apothekers te Aalst in de 1 s• eeuw (2003/ nr. 104) 
Apothekers, geneesheren en chirurgijns, leden van de schuttersgilde Sint-Joris te Aalst 
tussen 1488 en 157 4 (2003/ nr. 105) 
Een chirurgijn en een geneesheer cumuleren te Assenede in 1669 en 1721 als apothecaris 
(2004/ nr. 106) 
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Medische zorgen voor het Kartuizerklooster te Zelem bij Diest (2005/ nr. 109) 
De medaille "Carmen Francés" (Madrid) (2006/ nr. 110) 
De cliënten van "Adrianus De Vadder'' (2006/ nr. 110) 

- Apothekers te Mechelen (2006/ nr. 111) 
- Apothekers te Oostende (2007 / nr. 112) 

Henric Brant, apothecaris te Arnhem (2007/ nr. 113); (verscheen oorspronkelijk in het 
"Pharmaceutisch Weekblad" 131, 14 (1996) 

- Apothekers te Oudenaarde in de 15ct• en 16de eeuw (2007 / nr. 113) 
Het handboekje van apothecaris Joos Cooman (2008/ nr. 1 15) 

- Vrouwelijke apothekers te Mechelen en Diest in 1525 en 1614 (postuum, 2010/ nr. 119) 

Teksten (zonder nummering of paginering) gebundeld voor de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België: 

- Apothekers te Beernem 
- Apothekers te Beringen 
- Onbekende archivalia in het museum van de Faculteit Farmacie van de Katholieke 

Universiteit te Leuven betreffende Louis Felix De Preter uit Rillaar, apotheker te Brussel van 
1829 tot 1849 
Paulus apothecarius uit 1290, oudste apotheker van Diest 
Reynier van Godtsnoven, chirurgijn en pestmeesterte Diest tussen 1532 en 1568 
Een zalfpotje als reliekhouder in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1583) 
Een infirmerierekening uit 1606 van het klooster Mariendaal te Diest 

- Verklaring van dokter Joannes Minten te Diest voor chirurgijn Jacobus Clerx van Lummen in 
1665 
Een arbitrage te Diest bij een dodelijk ongeval in 1661 

- Het Diestse kramersambacht laat een scheepslading inspecteren (1668) 
Een legaat voor chirurgijn Pelgrin van hamel, Diest, 1667 
Drie 1 ?8 eeuwse remedies uit de Sint-Salvatorsabdij te Ename 

- Twee recepten van de prior der Kartuizers te Gent (1697) 
Dokters en apothekers te Maldegem (ca. 1800-1930) 

- Apothekers te Ronse 
Medische recepten van Surius en Kalckbrenner van Hamont uit de Kartuize te Keulen (16• 
eeuw) 
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het Kartuizerklooster te Leuven 

- Aanvullingen op de biografische index der Nederlandse apothekers 
- Apothekers te Nieuwpoort 
- Apothekers te Poperinge 
- Apothekers te Knokke 

De apothekersfamilie Paternoster te Edingen (Enghien) tussen 1733 en 1878 
- Apothekers te Geel 
- Apothekers te Oudenaarde 
- Apothekers te Duinkerke 
- Antwerpen. Miscellanea 
- Josephus Wissinck apothecaris (1669-1670) 

Een apotheker verbannen in 1541 
- Apotheker Jan Baptist Despontijn (t 1611) 
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Apothecaris Joannes Huebens (ca. 1626) 
Antwerpse leermeesters van Gentse apothecarissen (1672-1678) 
Antwerpen en Emden (Duitsland) 
Brugge. Miscellanea 
Eustachius Wijts en Alardus apothecarissen, Johannes Lamberti, geneesheer te Brugge in 
1390 
Prosopografische bijdrage tot de Brugse apothecarissen uit de 15° tot de 18° eeuw 
Apothekers leveranciers van de Brugse Kartuizerinnen en Capucijnen 
Beoefening van de farmacie circa 1730 
Apothekers cijnsplichtig aan het bisdom eind 18e eeuw 
Brussel. Miscellanea 
Jozef van Dievoort en Augustijn Govaerts, meester speciërs (167 4 en 1676) 
Guilliam De Dorpere, apotheker, vettewariër en groot-graanhandelaar (1678-1701) 
Leveranciers van specerijen en een exemplaar van "Tfundament" 
Gent. Miscellanea 
De apotheker van Jan, Heer van Oudenaarde ( 1377-1378) 
Apotheker Claes de Zadeleere, slachtoffer van Alva's Bloedraad in 1568 
Apothecaris Bouwin vanden Steen (1498-1514) 
Apothekersweduwe Heyndericx in 1486 
Moen kin Voolpot, leerling-apothecaris in 1489 
De ontvoogde Pieter van Wijmeersch eist de apotheek van zijn vader op in 1495 
Apothecarissen Cooman weldoeners der paters Kapucijnen 
De apothecarissen Pieter en Heindric van Breugel (1697-17 44) 
Apotheker Jean-Baptiste Adet (werkzaam 1813-1830) 
Een prosopografische bijdrage voor de Gentse apothecarissen 1631-1787 
Apothekers te Gent in 1833 

- Twee apothekersexamens te Gent in 1676 
Een recept om "tragiën" te maken, Gent, 16° eeuw 
Dokters, chirurgijns te Eeklo van 1616 tot î 791 
Firmin Roegiers, eerste apotheker te Eeklo (1895) 
Apothekers te Tongeren 
Diksmuide. Miscellanea 
François Jumné, apothecaris in 1730 
Apotheker Arnout Verleure verbannen in 1705 
Apotheker Loovoet, Diksmuide, 1777 
Mr. Jacop van Hollandt, medecijn en kapelaan van het Ziekhof (Diksmuide) 
Apothekers te leper 
Pieter Aelbin appoticaire dypres in 1405 
Antoon de Landsheere, apothecaris 
Ordonnantiën leper, 1690 
Chirurgijns en doctors uit de volkstelling uit 1697 in de Kassei rij Veurne 
Apothekers te Hasselt 
Leuven. Miscellanea 
Symon Scat apothecarius (t 1338) 

- Twee specificaties uit 1424 
Koffie en thee alleen op doktersvoorschrift voor de Witte Vrouwen 
Apothekers te Ninove 
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- Apothekers te Kortrijk 
- Apothekers te Willebroek 
- Apothekers te Geeraardsbergen 
- Apothekers te Lessines 
- Apothekers te Veurne 
- Apothekers te Dendermonde 
- Apothekers te Geel 
- Apothekers te Sint-Winksbergen 
- Apothekers te Diest 
- Apothekers te Sint-Niklaas 
- Vijf Mechelse medicinale recepten 
- Apothekers te Halle 
- Tienen. Miscellanea 
- Apothecaris J. Wil mars overleden in 1638 
- Apothecaris Reniervan den Putte uitgeweken naar Vlissingen (einde 16e eeuw) 
- Apothekers afkomstig uit Tienen, naar Antwerpen uitgeweken en gevestigd 
- Tienen, 1883. Geneeskundig korps en bevolking 
- Thee- en koffiegebruik in Tiense kloosters alleen op doktersvoorschrift 

Lijst van de gevonden Tiense apothekers 
- Apothekers te Vilvoorde 

Middelnederlandse "secreten" uit de infirmerie van de Sint-Pietersabdij te Gent 
Een tweede collectie "secrete consten" uit de archieven van de infirmerie der Gentse St.
Pietersabdij 
Een verzameling van "secrete consten" te Gent in 17 en en de 18e eeuw 

- Apothekers te Sint-Truiden 
- Apothekers te Deinze 
- Vreemdechirurgijns in het stadsarchief te Diest. Een prosopografische notitie 

Gepubliceerd in het tijdschrift Farmaleuven Info: 

- Onder de titel: "Nieuwe aanvullende gegevens voor de geschiedenis van de farmacie in 
België": 
1. Aalst, Kortrijk en Oostende (jg.17, 3, 1994) 
Il. Assenede, Dendermonde, Mechelene, Ninove, Sint-Truiden en Tielt (jg.18, 1, 1995) 
lil. Halle, Hasselt, Mechelen, Nijvel (Nivelles) en Tienen (jg. 18, 2, 1995) 
IV. Brussel, Geel, Lessen (Lesinnes) en Tienen {jg. 18, 3, 1995) 
V. Deinze en Diest (jg. 19, 1, 1996) 
Vl. Brugge, Gent, Mechelen en Sin-Gillis-Waas (jg.19, 2, 1996) 
VII. Antwerpen, Halle, leper, Leuven, Turnhout en Vilvoorde (jg.19, 3, 1996) 
VIII. Brugge, Diksmuide, Gent, leper, Lessen, Tongeren en Luik (jg. 20, 2, 1997) 
IX. Aalst, Maaseik, Mechelen, Oostende en Ronse (jg. 20, 3, 1997) 
X. Antwerpen, Brussel, Gent (jg. 22, 3, 1999) 
XI. Geraardsbergen, leper, Luik, Mechelen en Veurne (jg. 23, 1, 2000) 
XII. Antwerpen (en Emdem), Beernem, Eeklo, Knokke en Maldegem (jg.25, 1, 2002) 
Een infirmerierekening uit 1606 van het klooster Mariëndal te Diest (jg. 20, 1, 1997) 
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het Kartuizerklooster te Leuven (jg.21, 1, 
1998) 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 60 Nr î19 2010 9 



- Apothecarissen te Brugge, Diksmuide, Nieuwpoort, Poperinge en Veurne tussen 1408 en 
1784 Ug. 21, 2, 1998) 
De archiefbundel van Felix Louis De Preter uit Rillaar Ug. 21, 3, 1998) 
De apothekersfamilie Paternoster te Edingen (Enghien) tussen 1733 en 1878 Ug.22, 1, 
1999) 
Drie zeventiende eeuwse remedies uit de Sint-Salvatorsabdij te Ename Ug.22, 1, 1999) 
Een zalf- of apothekerspotje als reliekhouder in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (1583) - Ug. 
22, 2, 1999) 

- Apothekers te Oostende in de 17ct•, 18d" en 19ct• eeuw Ug.23, 2, 2000) 
Firmin Roegiers, eerste apotheker te Eeklo (1862-1934) Ug.25, 2, 2002) 

- Bijdragen voor de farmaciegeschiedenis in België: 
1. Aalst en Lokeren ( deel 1 )- Ug. 25, 3, 2002) 
1. Sint-Truiden en Zelem (deel 2)-Ug.26, 1, 2003) 
2. Aalst, Gent, Sint-Truiden en Zelem Ug.26, 2, 2003) 

- Apothekers te Aalst van 1450 tot 1700 ( deel 1) - Ug. 27, 1 , 2004) 
- Apothekers te Aalst van 1450 tot 1700 (deel 2)-Ug.27, 2, 2004) 

Een chirurgijn en een geneesheer cumuleren te Assenede in 1669 en 1721 als apothecaris 
Ug.27, 3, 2004) 
Farmaciebeoefening te Oostende tussen 1634 en 1788, samen met enkele gegevens uit 
de 19ct• eeuw over apothekers in deze Belgische badstad Ug.28, 3, 2005) 

- Apothekers te Oudenaarde in de 15ct• en 16d• eeuw Ug.29, 3, 2006) 
- Vrouwelijke apothekers te Mechelen en Diest in 1525 en 1614 (postuum - jg.33, 1, 2010) 

* Alle titels kunnen aangevraagd worden bij de redacteur van het Bulletin van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Farmacie. 
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VVV'RJAA'RSCVNG'RES IN 13<9VEG'RAVEN (GVUVA)(NL) 
17-18 etpvw2010 

Apr. H. Leupe 

60 jaar KRING 

Het was een aangenaam weerzien in het Tulip-lnn hotel te Bodegraven. 
Om 14u30 verwelkomde de voorzitster Annette Bierman de 40 deelnemers. Zij herinnerde 
er de leden aan dat de Kring dag op dag 60 jaar geleden gesticht werd en dat ons lid apr. L. 
De Causmaecker reeds 50 jaar onafgebroken lid is van de Kring. Zijn aanwezigheid werd 
gevierd met een fles edel vocht. 

Als eerste spreker kreeg dr. apr. F.A.H. Peeters het woord. Hij sprak 
over "de farmacie op Aruba tot 2000". Aruba is een eiland dat deel 
uitmaakt van de Nederlandse Antillen, samen met Bonaire en 
Curaçao. Hij was er 1 O jaar actief als apotheker. In 1935 startte daar 
de eerste volwaardige apotheek. Vandaag zijn er 17 apothekers voor 
110.000 inwoners. 
Daarna vertelde drs. apr. F. Grendel over "Kaas, kaarsen, farmacie 
en het Nationaal Farmaceutisch Museum in Gouda". Hij handelde 
vooral over de apothekers die een belangrijke rol gespeeld hebben 

in Gouda. Met mooie beelden over Gouda en het museum dat we op zondag zouden bezoeken, 
gidste hij ons doorheen zijn geboortestad. Een deel in het museum is een schenking van de familie 
Grendel die vandaag nog steeds een apotheker levert, en zo reeds de zevende generatie heeft! 
Als derde spreker, bracht apr. G. Gilias een voordracht van wijlen prof. C. De Backer: "Vrouwelijke 
apothekers te Mechelen en Diest in 1525 en 1614." Het was een eerbetoon aan een eminent lid dat 
ons verleden jaar ontvallen was. 
De vierde en laatste spreekster was apr. dr. A.J. Bierman met "antimoon, de kleurrijke carrière van 
een gewaardeerd en verguisd geneesmiddel". Zij schetste het gebruik van antimoon vanaf het 
cosmetisch gebruik in Oud -Egypte, over Dioscorides en Paracelsus, tot het gebruik nog in1980 als 
expectorans en nu verbannen uit de apotheek wegens gevaarlijke bijwerkingen. 

Daarna volgde in een stemmige zaal 
een uitgebreid aperitief en een 

verzorgd diner. 
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Op zondag 18 april startten we met de gebruikelijke ledenvergadering waarop twee bijzondere 
punten behandeld werden: een in memoriam van prof. De Backer en de verkiezing van een nieuw 
bestuurslid apr. Wicherink. 

Sjoerd Wicherink (zittend) 
Hugo Van der Meer 
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CONGRES BéJVEG'RAVEN 17 EN 18 APRIL 2010 

FOTOGALERIJ 1 

Nationaal Farmaceutisch Museum "De Moriaan" 
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CVNG'RES 13VVEG'RAVEN 17 EN 18 APRIL 2010 

FOTOGALERIJ 2 

Apotheek Catharinagasthuis Gouda 
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A NTilvl VVN. Vl?/ kl.,e,uyr\f'ke,; ca-vvièv~ va,n; eew 

~CUNVèlee-v~ 0Y\I ver~ 

Dr. Annette 1. Bierman 1 

Antimoon of Stibium, zoals wij het tegenwoordig noemen, is een zilvergrijs metalloïde dat in de 
natuur voorkomt als antimoontrisulfide, ook wel grauw spiesglanserts genoemd. Al duizenden 
jaren voor Christus werd spiesglanserts gebruikt als zwarte wenkbrauw- en oogschmink. Ook zijn 
er in Mesopotamië en China voorwerpen gevonden die hoofdzakelijk uit antimoon bestaan en die 
men dateert ca. 3000 v. Chr. 
Over de therapeutische toepassingen van antimoon lezen we voor het eerst iets in de bekende 
boeken De Materia Medica van Pedianos Dioskorides (1"10 eeuw). In het vijfde boek komt een 
stukje over antimoon voor, en daar vinden we ook de naam die dit element uiteindelijk zou krijgen: 
Stibium. Zoals te zien is in Fig. 1 zijn de door Dioskorides genoemde toepassingen van antimoon in 
hoofdzaak uitwendig: samentrekkende en koelende eigenschappen, goed om de ogen te reinigen, 
goed om zweren te genezen en het stopt de vorming van 'wild vlees'. 

<5pitffgfaff I Stibium. §ap. tmi~ 
~ '.2.fo(Ë:pitj]g(as wirbt@jrit~ifc&t!!tb 0u.fouin Stîmrnitmt,Stibi, obttStibium 
~14rn(mtf. ;tl,1s affcrbcfk ifi gldn~ent / t111b gibt einm gl.mt, »011 fîc~ / wie bic iYCUlt!Cl' 
~\jlicgen / f o bcff ~1ac~ts ltUCQtrt1 / tinb wenn es gebtocf>en wirnt Ml rin1'ccf2tig ifil 
~llt fci11 (trbe vnbc;ünf auberfcit in fîCQ/t111b ifi kiCQtfic~ Ml brrc~cn:6ci11c tugrnnttinnf r..ttft 
ijl~ufammm iu ;ic~m / bic 6c~tt1etli tinbîutftfóCQcqu flopffm / iu fûfcn / bcm autiwan,, 
fenbett ljlcifd? ~u wc~ren/Ne@jefd)wcre ;u ~el)(ttt / tinb bietlttfau&m ~ugrtt êef cf)tt,O' iu, 
tt!)lligm / f?opfft au,~ b11t1 ':ëitut / f o auff bttt J)dudtin/bie bat! J)1rn &cbcd'eu / ~erauff ffrufl: 

2tri1rît lllllf~ ,311 f umm.1 / cti ~,tt alle Zugmtrn t111b j{rafft / wdcf?Ct1011 t,em ge&rrnbtm'.l,lcV cr;c~lt t1nb 
:t,um4g,t1. gmWmtW'Orbnqintit / t1t1b inf onbcr~cit wenn es mit frif d]em 6cQm,1lt, t1crmifCQt1fl / t111b 

attgcflrtcf?m tt1irbt/ fowc~rctte/l>aff aujfbcmQ,ranbtfctn retatern autfa~rm: ~itWM(?e 
tint, mt tt1mig <:elf1;tt,evfi t1enttifd)t / ~el,llt ce Die ~ufe~te @;cfc~oo. 

Figuur 1. Het lemma Stibium uit de Duitse uitgave van De Materia Medica van Dioskorides, 1610. Reprint 1968. 

Paracelsus 
De zegetocht van antimoon als inwendig toegepast geneesmiddel begint bij Paracelsus (1493-
1541 ). Paracelsus deed als eerste een krachtige aanval op het stevige bolwerk van de 
humoraalleer, het sinds de 2de eeuw aangehangen medisch concept waarin ziekte wordt 
toegeschreven aan een verstoring van het evenwicht tussen de 4 lichaamssappen. De 
humoraalleer vindt haar oorsprong in de klassieke Griekse 4 elementenleer die aanneemt dat 
alles op de wereld bestaat uit 4 elementen, aarde, water lucht en vuur. De elementen bezitten elk 2 
van de vier grondkwaliteiten, droog, vochtig, warm en koud. Zo is aarde droog en koud, water 
vochtig en koud, lucht warm en vochtig en vuur warm en droog. Paracelsus introduceerde een 
geheel ander elementenconcept: al het materiële bestaat volgens Paracelsus uit 3 elementen die 
hij 'principia' noemt: zwavel, kwik en zout, en dan staat zwavel voor het brandbare, kwik voor het 
vluchtige en zout voor het vaste element of principe. Deze elementen kunnen stoffelijke 
veranderingen teweeg brengen. Paracelsus was ervan overtuigd dat er een universeel 
geneesmiddel gevonden kan worden langs chemische weg. Paracelsus wordt dan ook als de 
grondlegger van de chemiatrie beschouwd: de therapeutische toepassing van metalen en 
mineralen en daaruit gemaakte verbindingen. Men spreekt ook wel van iatrochemie maar dan heb 
je het over het medisch concept dat het functioneren van het menselijk lichaam in gezondheid en 
ziekte verklaart door uit te gaan van scheikundige principes. De processen in levende wezens zijn 
dus chemisch bepaald en laten zich dus ook chemisch beïnvloeden, met andere woorden je gaat 
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chemische therapeutica toepassen. Het resultaat is dus hetzelfde als van de chemiatrie, alleen is 
de iatrochemie pas in de 17de eeuw uitgegroeid tot een medisch concept terwijl men de chemische 
therapieën van Paracelsus en anderen in de 16de eeuw al tot de chemiatrie rekent. Die vroege 
chemiatrie staat nog heel dicht bij de alchemie, en de gedachten van Paracelsus en zijn opvolgers 
over hoe je zo'n universeel geneesmiddel zou kunnen vinden gaan dan ook uit van alchemistische 
principes. De alchemie tracht de 'steen der wijzen' te vinden, waarmee alle metalen in goud kunnen 
worden veranderd. Antimoon heeft de eigenschap heel makkelijk legeringen te vormen met 
metalen, en ook met de 'koning der metalen' het goud. Antimoon kon dus als het ware 'goud vinden' 
en dat bracht Paracelsus op de analoge gedachte dat wanneer in het lichaam het 'goud der 
gezondheid' is zoek geraakt antimoon dit ook weer tevoorschijn kan brengen. Dit is de 
achtergrondgedachte bij het veelvuldig gebruik van antimoon door Paracelsus en zijn volgelingen, 
de Paracelsisten. 

De antimoonstrijd (Querelle d'antimoine) 1566-16662 

Paracelsus overleed in 1541. Het zou nog bijna 20 jaar duren voor zijn ideeën op grote schaal door 
de geneeskundigen werden aanvaard en toegepast. Maar er waren natuurlijk ook geneeskundigen 
die de humoraalleer trouw bleven. Paracelsisten en anti-Paracelsisten kwamen lijnrecht tegenover 
elkaar te staan, en met name het gebruik van antimoon was onderwerp van heftige discussies. In 
de humoraalleer wordt ziekte -een gevolg van een verstoord evenwicht tussen de 
lichaamssappen- bestreden door te proberen het evenwicht te herstellen door een teveel aan vocht 
kwijt te raken. Aderlaten, braken en laxeren waren veel gebruikte therapieën. De Paracelsisten 
keurden aderlaten weliswaar volstrekt af, maar door het gebruik van antimoon gingen ook hun 
patiënten braken en werden ze gelaxeerd. Hoewel de Paracelsisten dus geheel andere opvattingen 
hadden dan de aanhangers van de humoraalleer was het resultaat van beider therapeutisch 
handelen eigenlijk hetzelfde. Maar antimoonpreparaten zijn heel lastig te doseren en er ging dan 
ook regelmatig iets mis waardoor patiënten overleden. In 1566 verbood de medische faculteit van 
Parijs het gebruik van antimoon aan alle Parijse artsen, naar men zei vanwege het risico voor de 
patiënten. Dit heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij dit besluit, maar het ging hier toch vooral om de 
strijd tegen de Paracelsisten, die de faculteit, waarin de humoraalleer algemeen aanvaard bleef, 
hiermee in eerste instantie gewonnen had. Voor- en tegenstanders van het gebruik van antimoon 
bleven elkaar gedurende een eeuw met hun argumenten bestoken en vele rechtszaken waren 
hiervan het gevolg, maar in de loop der jaren steeg het aantal aanhangers van de antimoontherapie 
binnen de faculteit. In 1638 werd de Codex Parisiensis uitgegeven door de decaan van de faculteit 
Philippe Harduin de Saint-Jacques met daarin opgenomen een voorschrift voorVinum emeticum, 
braakwijn van antimoon. [Fig. 2]. In 1658 boekten de Paracelsisten een geweldig succes, toen de 
toen twintigjarige koning Lodewijk XIV herstelde van een dramatisch verlopende roodvonkinfectie 
na het toedienen van Vinum emeticum. In 1666 gaf de faculteit eindelijk toe door het 
antimoonverbod op te heffen. 
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CODEX 

MEDICAMENTARIVS 
SE V 

PHARMACOPOEA 
l' AR I S I ENS I S. 

EX clfANDATO FACVLT ATJS 
111e11m1..r. 'P:rnjimfis nJ, !stam edit., 

M.PH!LJPPO MARDVINO 

D 1 S. J ;.. c Q..! 1. s D:cm(}, 

LVTLTIA: P.A.Rl:JlORVM, 

Scmpub-u~ Ot lV.AJ.!! DE \'A,J.1:.HN!St 

v1i b:obri, Sob V o.fr :mrco, 

M. DC, XXXV!!!. 
Cum'Priu:leg10 RttU. 

~o CoDEX Ml!D!CAMENTAf<lVS 

Ciiumomi , ( d [ 
Scminis Fa:niculiSana rac 1mam vnam. 

F1ar Eleél:arium mollc ad vfum. 

Vinum Emeticum. 

Rl. Stibij optimi libram vnam. 
' Nirri puri/Iimi rantundem. 
Pulucrcncur fcodim,dcin commifccantur & co

ijcianrur in mortarium :rneum vel fcrrcum,mox in
icél:a ptuna vel ferro candcnce mareria incendatur, 
qu:r cum fragore & fl:rcp1tu cxur~tur, fupcrpofita 
rrium digirorum intcruallo parella fcrrca,doncc !hi
dor cdfauerir. 

Mareria mcrallica infl:ar vicrifofi fofcc tubens fe. 
paretur ab impura crallitic,& à nitro crufl:am albi
cantcm referente,& eer aqua tcpida lauccur. 
Cuius flibij vt iam diél:um dl: pm:parati. 
fy Vnciam vnam. 

0

Infonde in vinialbi libris duabus, per duos rrcf
ve dies, vel plurcs. 

Figuur 2. Titelblad en de pagina met het voorschrift voor Vinum Emeticum uit de Codex 

Parisiensis 1638. Reprint De Backe;, Gent 1976 

Basilius Valentinus 
In 1604 verscheen in Leipzig een boek dat een ware lofzang op het gebruik van antimoon bevatte, 
de 'Triumph Wagen Antimonii". (Fig. 3). Volgens de bewerker zou het vijftiende eeuwse 
manuscripten van de Benedictijner monnik Basilius Valentinus bevatten. De bewerker, Johann 
Thölden, was een overtuigd Paracelsist en mede-eigenaar van een zoutziederij in 
Franckenhausen in Thüringen. Hoewel er al vrij spoedig enige twijfel ontstond aan de beweringen 
van Thölden dat het hier oorspronkelijke manuscripten betrof is pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw onomstotelijk komen vast te staan dat dit boek in de 17de eeuw geschreven moet 
zijn, hoogstwaarschijnlijk doorThölden zelf. Basilius Valentinus heeft waarschijnlijk nooit bestaan3

• 

Daarmee is ook zijn verklaring van het woord antimoon naar het rijk der fabelen verwezen, maar die 
verklaring is zo fraai dat ik hem u niet wil onthouden. 
Toen Basilius Valentinus met zijn experimenten met antimoonerts bezig was gooide hij de 
restanten uit het raam en de rondscharrelende varkens van het klooster aten dit op. De varkens 
werden hierdoor eerst sterk gelaxeerd, maar na een tijdje bleken ze veel dikker te worden dan de 
varkens uit de omgeving. Dit bracht Valentinus op het idee om zijn medebroeders, die sterk 
vermagerd waren door het vele vasten, ook antimoon te geven. Helaas liep dit geheel verkeerd af: 
de monniken stierven aan een overdosis antimoon en vandaar de naam: anti-moine. In Duitsland 
waren overigens nog in het begin van de 20st0 eeuw antimoonbriketten in de handel die men aan 
paarden voerde om de eetlust wekken4

• 

Antimoonverbindingen 
In het voorschrift voor Vinum emeticum uit de Codex Parisiensis wordt antimoonkaliumtartraat 
gevormd, (Stibyli et Kalii tartras, braakwijnsteen). Meestal maakte men dit echter door wijn in een 
beker van antimoon te laten staan. Al sinds de middeleeuwen wist men dat je antimoonerts kunt 
zuiveren door het te smelten. In fig. 4. is te zien hoe het erts in stenen potten wordt gedaan die 
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Figuur 3. Titelblad van een uitgave van Triumph Wagen Antimonii, Currus Triumpha6s Antimonii, ten 

onrechte toegeschreven aan Basilius Valentinus. 
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vervolgens verhit worden. Van dit gezuiverde antimoon werden bekers gemaakt (fig. 5.)5 
Gezuiverd antimoon werd ook wel gebruikt om er kogeltjes van te gieten, de zogenaamde 'altoos 
durende pillen, de Pilu/ae perpetuae'. Deze pillen werden ook als familiebezit gekoesterd. De 
Fransman Nicolaas Lemery (1645-1715) beschrijft hun werking in Het Philosoophsche 
Laboratorium of der Chymisten Stook-Huys aldus: "Een altijd durend pilletje doorgeslokt zynde 
sakt naar omlaag door syn eigen swaarte, en purgeert, 't welk weder afgewassen zynde, weder 
ingegeven werd als te vooren; 't welk altijd geschieden kan"6

• Lemery twijfelt er overigens wel aan of 
de pillen inderdaad hun werking blijven houden, want hij schrijft die werking toe aan de sulfur (het 
brandbare principe van Paracelsus) in het antimoon. Die sulfur verdwijnt volgens Lemery op den 
duur en dan zal het antimoon zijn werking dus niet meer kunnen uitoefenen. Om dezelfde reden 
kun je volgens Lemery antimoonbekers ook maar een beperkte tijd toepassen. 

Chemische nabootsingen van gewaardeerde natuurproducten 
Antimoonverbindingen zijn ook gebruikt om gewaardeerde natuurproducten na te maken. De 
meest bekende is waarschijnlijk het Kermes minerale, de rode, amorfe modificatie van 
antimoontrisulfide, het grauwe spiesglanserts. Een bekend synoniem is Kartuizerpoeder, Pulvis 
Carthusianorum, vanwege het veelvuldig gebruik door de Kartuizer monniken. De natuurlijke 
Kermes is de vrouwelijke variant van een schildluis, Coccus ilicis7

• De vrouwtjes leveren een rode 
kleurstof, die als verfstof voor wol en zijde werd gebruikt en in 1464 door Paus Paulus Il werd 
aangewezen om de rode kleur aan de kardinaalsuitrustingen te geven. Men heeft deze diertjes tot 
in de 1 sd• eeuw voor bessen aangezien, de zogenaamde karmozijnbessen. In farmacopeeën 
komen ze onder de naam Grana kermes, kermeskorrels, voor. Kermes was ook een 
hooggewaardeerd geneesmiddel waaraan hartversterkende eigenschappen werden 
toegeschreven en dat ook gebruikt werd om het bevallingsproces te versnellen. Halverwege de 17d• 
eeuw bracht de Amsterdamse apotheker Johann Rudolph Glauber (1604-1670) Kermes minerale 
als geheimmiddel in de handel. Glauber maakte dit Kermes minerale poeder door 
antimoontrisulfide te koken met een soda oplossing. Hierdoor wordt naast de rode modificatie van 
het trisulfide ook wat antimoontrioxide gevormd, waardoor het Kermes minerale van Glauber een 
wat meer roodbruine kleur heeft. 
Een andere toepassing van antimoon als chemische nabootsing van een hooggewaardeerd 
natuurlijk product is het Bezoardicum minerale. Bezoarstenen, versteningen ter grootte van een 
muskaatnoot in de maag van de bezoargeit, werden gezien als een universeel geneesmiddel dat 
met name bescherming zou bieden tegen vergiftigingen. Men hing de steen in water of wijn en na 
een tijdje was er voldoende geneeskracht in de vloeistof overgegaan en kon men die drinken met 
alle heilzame gevolgen van dien. Bezoardicum minerale werd gemaakt uit antimoonoxide, men 
voegde daar ook nog wel goud, zilver, tin of ijzer aan toe (voor resp. Bezoardicum solare, lunare, 
joviale en martiale). Ook aan deze kunstmatige bezoarstenen werden krachtige giftwerende 
eigenschappen toegeschreven. 

De twintigste eeuw 
Na hun introductie in de 16d• eeuw hebben de antimoonpreparaten zich lang weten te handhaven, 
maar hun aantal nam duidelijk af toen de geneeskunde zich los maakte van de oude concepten 
zoals de humoraalleer en de iatrochemie. De opkomst van de natuurwetenschappen in de 1 gd• 
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eeuw en de daaruit voorvloeiende nieuwe inzichten in de fysiologie en de farmacologie had 
begrijpelijkerwijs een sterke reductie van de historische geneesmiddelenvoorraad tot gevolg. Een 
enkel antimoonproduct heeft zich tot ver in de 20s1

• eeuw weten te handhaven. Hierboven is het 
braakwijnsteen al genoemd, dat werkzaam bleek te zijn bij de behandeling van bepaalde 
bloedparasietziekten. Een andere antimoonverbinding die tot ver in de 20s1

• eeuw is gebruikt is 
antimoonpentasulfide, het bekende rode hoestpoeder. In oudere teksten komt het voor onder de 
naam goudzwavel, Sulfur auratum antimonii. Nog in 1979 meldde het Pharmacotherapeutisch 
Vademecum over deze antimoonverbinding: "Expectorans, bij hoest van jonge kinderen en oude 
lieden nog veel gebruikt. Op den duur stoort het de spijsvertering."0 

Tegenwoordig wordt antimoon eigenlijk alleen nog gebruikt voor niet-medische doeleinden, met 
name in de halfgeleiderindustrie, en als legering met lood en tin, waarvan het de hardheid sterk 
doet toenemen. Antimoonverbindingen als oxiden en sulfaten worden om hun brandwerende 
eigenschappen toegepast in kinderkleding, speelgoed en bekleding van autostoelen. 

Die hrmnmdt FwujliîueA._ Dit llá~{er B. Die nid1tbrt11ntndtFwerfliitt,, in wdclu dü T('pfe 
áng<ftti_t wrrdrn C. Di< Swne IJ. Du Topfrtihm E. Ditoblrrn Top{t F. Di< unt,rm Ti>p(< G. 

Fig. 4. Uitsmelten van antimoon uit het erts. Illustratie uit G. Agricola, De Re 

Metallica Libri XII, Basel 1554. Reprint 1959. 
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Fig. 5. Een antimoonbeker. 

1Lezing gehouden op het congres van de Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux te Bodegraven, 17 

april 2010. 
2Een uitgebreid overzicht van de antimoonstrijd geeft E. Hickel. Hickel E. Die Arzneimittel in der Geschichte. 2008. 
242-249 

3 Romijn H.M. Libavius' mening over Basilius Valentinus. Bulletin Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in 
Benelux 48 (1973) 2-5. 
4Moeller J., Thoms H. eds. Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie. 2d' druk 1904. 
5 Het gebruik van braakwijnsteen heeft zich nog tot ver in de 20"' eeuw weten te handhaven omdat deze 
antimoonverbinding werkzaam bleek bij schistomiasis, een bloedziekte veroorzaakt door in de bloedvaten levende 
trematoden, de schistosomen. 

11 Lemery N. Het Philosoophsche Laboratorium of der Chymisten Stook-Huys. Vertaald naar 't laatste France 
Exemplaar. 4c1e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1725, 200. 
7îegenwoordig gebruikt men meestal de naam Kermes vermilio Pl. 
8 Pinkhof en Van der Wielen Pharmacotherapeutisch Vademecum 13d' druk 1979, 546. 
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Vevru;LCU; va,n;twee,, ciwe:pev~ F v~ v[j~ 
Uil! de,; XVII de,; ee«MJ. * ( met" vw-o-vdw~ ~per~edDef) 

Apotheker Leonard De Causmaecker. 

* Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Bodegraven op 17 en 18 april 2010. 

Wellicht is de vijzel het voornaamste werktuig geweest dat, sinds onheuglijke tijden, de farmacie 
voortreffelijke diensten heeft bewezen bij het verpulveren en mengen van de mate ria medica. 

Het is niet te verwonderen dat ook in de Kring voor de 
geschiedenis van de Pharmacie in Benelux van bij de aanvang 
hiervoor ruime belangstelling werd getoond. Zelfs reeds in 1953 
werd door één van de stichters, de prominente, wijlen dokter D. 
A. Wittop Koning, het boek uitgebracht "Nederlandse Vijzels" dat 
als levenswerk na 36 jaar tot gelijknamig werk zou uitgroeien, en 
nu universeel geraadpleegd wordt. Niettemin dacht de auteur 
aanvankelijk, zich te moeten verontschuldigen om het gemis, 
namelijk onvoldoende aandacht te hebben geschonken aan de 
versieringsmotieven op de vijzels. Dit gaf meteen de aanzet om 
de attentie te vestigen op de details. Veelal blijken die niet 
inhoudsloos te zijn. Mits het beoefenen van geduld en bij gissen 
en raden de verbeelding vrij spel te laten, door bij intercollegiale 
contacten opmerkingen niet in de wind te slaan, konden 
alleszins afdoende resultaten worden bereikt. Met het "quousque 
tandem" hoelang nog erop moeten wachten, hoeft men evenwel 
rekening te houden. In onderhavig geval, eerlijk gezegd, meer 
dan een halve eeuw. 

We stellen U voor twee kleine vijzels met mekaar in confrontatie te brengen en aan de hand van hun 
versieringsmotieven, hun getuigenissen te vergelijken. Van Franse oorsprong komen ze uit het 
departement Haute-Loire in de vulkanische streek Auvergne meer bepaald in de omgeving van Le
Puy-en-Velay. Ze werden er sinds de XVle eeuw ononderbroken tot in de XIXe eeuw gegoten en die 
vijzels behoren tot de mooiste die in Frankrijk werden verwezenlijkt. 

De kleinste vijzel komt eerst aan de beurt. Er komen slechts twee 
terugkerende motieven voor : 8 x de Franse lelie en 4x een 
verpersoonlijkte zon in stralenbundel. Het uiterlijk voorkomen is zeer 
donker raafzwart om zo te zeggen ; dit is te wijten aan de oxydatie van 
onzorgvuldig bronsamalgaam met recuperatiemateriaal. De hoogte 
bedraagt 6,4 cm, de bodemdiameter 7,6 en de diameter bovenaan 10,5 
cm. 

De grotere vijzel is zeer verzorgd van afwerking en munt uit 
door voortreffelijkheid o.m. met het vermijden van de donkere 
patina door het aanbrengen van een dun laagje tin. Hier is de 
ganse wand overdadig versierd met Franse lelies waartussen 
een crucifix prijkt, viermaal een persoonsbuste, en overigens 
als steunberen die gewoonlijk voorkomen, vier 
leeuwenkoppen en vier hermesfiguren, contreforts genoemd. 
Hier bedraagt de hoogte 9,6 cm,de onderste diameter 10,5 
cm, de bovenste diameter 15,2 cm .. 
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Laat ons nu de symbolen in de versieringsmotieven ontsluieren om hun geheimen te ontcijferen en de 
verwante vijzels als een sequentieel tweeluik te kunnen voorstellen 
Op het kleinste vijzeltje treffen we enkel versieringselementen aan van overdreven patriottisme of 
nationalisme. De Franse lelie als een van de drie gouden lelies uit het 
Bourgondisch wapenschild. Het stralend zonnetje verwijst naar de Franse 
koning Lodewijk de XIV (0 1638-1715). Zelf noemde hij zich 'Zonnekoning, 
Ie Roi Soleil" verwijzend naar de Griekse mythologie :Apollo of Phoibos, 
god van het licht en de bliksem. In het kasteel van Versailles was een 
ganse zaal eraan gewijd. Hij aanzag zichzelf als het middelpunt van de 
wereld. Hij beweerde "l'état c'est mor' en bedoelde ermee dat alles rond 
zich moest draaien als de planeten rond de zon. Hij was autocraat, 
alleenheerser en hij was bezeten van uitbreiding van het Franse 
grondgebied met de eraan verbonden annexatie. Het Verdrag van Nijmegen in 1678 waardoor het 
huidige Frans Vlaanderen bij Frankrijk werd ingelijfd aanzag hij als militaire glorie. Als absolute vorst 
kon hij ongehinderd belastingen verhogen en innen. Zelfs moest hij het zilveren bestek van Versailles 
laten smelten om er de enorme oorlogsschulden mee te betalen. Desondanks die blinde 
ingenomenheid, in Frankrijk, voor Lodewijk XIV, bleef het chauvinisme geschraagd. Begrijpelijkerwijze, 
wij, in de "Nederlanden" hebben exact het tegenovergestelde sentiment. 

.. Opvallenderwijs overheerst op de grotere vijzel het heraldisch element de Franse lelie, ten getale van 
117. Het raadselachtige dat eronder schuil gaat wordt bovendien nog bekrachtigd door een vertrouwd 
christelijk symbool. 

Zonder het identificeren van het borstbeeld ware de zoektocht tevergeefs 
geweest. Maar onverhoeds wordt de toegang tot het ontsluiten als de 
klap op de vuurpijl, de apotheose. 

Een muntvormige zilveren 
medaille, jaartal 1623, met de 
beeltenis van koning Lodewijk 
XIII omgeven met de tekst 
:Ludovicus XIII D( eo) G(ratias) 
France Navarre rex, was ons 
daarbij behulpzaam. 
Lodewijk XIII werd volwassen 

verklaard op veertienjarige leeftijd, huwde toen met Anna van Oostenrijk, 
dochter van de Spaanse koning Filips lil. De genegenheid die de Franse 
koning haar toedroeg, was eerder onbeduidend en het uitzicht op een 
opvolger werd stilaan wanhopig. De koningin had in het gunstigste geval een 
belofte gedaan om in Parijs een kerk te bouwen en tot ieders 
verbijstering .... na 23 jaar werd nog een troonopvolger geboren. Deze 
wonderdadige geboorte werd door heel Frankrijk uitbundig gevierd, met 
vreugdeschoten, vuurwerk, vreugdevuren en on ophoudend klokkengelui. Het 
kind kreeg dan ook de naam Dieudonné, godsgeschenk. De koningin bleef 
haar belofte gestand en de kerk Val-de-Gräce, prachtig voorbeeld van 
barokke architectuur, kwam er tot stand. De zevenjarige Lodewijk de 
veertiende legde de eerste steen ! In deze vijzel heeft die uitzinnige vreugde 
hare weerslag gevonden. 
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Uit deze verhandeling mag blijken dat de grotere 
vijzel precies gegoten werd in 1638 en de kleinere 
vijzel wellicht in de eerste helft van de uiterst 
lange, 72 jaar regeerperiode. Beide vijzels met 
mekaar in confrontatie gebracht presteerden als 
dialoog in een historisch diptiek. Beide mogen ZB 

voortaan als loco "gidsfosiel" dienst doen bij het 
repertoriëren van de XVlle-eeuwse "Le-Puy" 
vijzels, voor wat betreft de datering. Beide hebben 
ze het voorrecht een hommage te brengen aan de 
verdienstelijke stichter van onze Beneluxkring, een 
eerbetoon tevens om de weg, lang voordien, te 
hebben uitgestippeld. 

Samenvatting. 

Door het ontcijferen van de versieringsmotieven van 2 Franse "Le-Puy" vijzels, wordt op de Kleinste vijzel de 
Zonnekoning ontwaard. De grotere vijzel roept de festiviteiten op bij de gebeurtenis die 23 
jaar op zich liet wachten toen de troonopvolger Lodewijk XIV geboren werd. 

Résumé. 

Deux mortiers du "Puy" chantant la grandeur de la France au XVllième siècle. En décryptant les , motifs 
décoratifs, Ie petit mortier nous révèle Ie Roi Soleil. Le plus grand, gräce aux bustes de Louis XIII entourés 
d'une opulence de Lys de France, en présence d'un crucifix, nous met sur la piste d'une naissance inopinée 
d'un héritier : Louis XIV. La présence du Crucifix rappelle, Ie cas échéant, la promesse de la reine Anne 
d'Autriche, de bätir une église à Paris, laquelle est devenue: Val de 

Summary. 

lntrigued by the hidden symbolism of motives on two French mortars, a lenghty search led to the answer of a 
sequentia! historica! diptych. The little mortar represents the Sun King Louis XIV. The larger mortar refers to 
the exuberant joy with the birth of the heir Louis XIV, after a quarter century of fruitless and desperate wait. 
With the construction of the magnificent baroque church "Val de Gräce" was the promise made in fulfillment. 

Apr. L. De Causmaecker 
Gasstraat 35A, B-9160 Lokeren 
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Pv~ CCNV'ûGottfvîw13~ (1839-1919) 
G v~ V(ïUI\/ het- F a,vvn.,ace,ut:14Clv c9 vulet-w {j ~ 
CULY\I d0 K~ U vu»erût'eü: Leuvew 

Prof. em. J. Lemli 

Levensloop 

Op 17 februari 1839 zag Carl Gottfried het licht te Freiburg 

(Groothertogdom Baden), als zoon van Julius Bias, geneesheer 

aldaar (0 Lörrach 1811, tFreiburg 1876). 

Na zijn middelbare studies aan het Lyceum heeft hij 

waarschijnlijk gedurende 2 jaar in een apotheek zijn eerste 

opleiding gekregen als helper (Gehilfenzeit) (1 ). 

In 1862 en 1863 werd hij ingeschreven in het matrikel van de 

Albert-Ludwig-Universität van Freiburg voor de studies van 

apotheker. 

Op 8 augustus 1864 verdedigde hij zijn proefschrift "De o/eo aetheris /auri nobilis" 

(promotor prof. Leopold Heinrich Fischer) en werd hem de doctorstitel toegekend. (2) . 

. Daarna heeft hij waarschijnlijk verder gewerkt aan de Ludwigs Universiteit te Giessen, nu Justus 

Liebig Universiteit. (fig. 1) Dit blijkt uit zijn eerste wetenschappelijke publicatie, verschenen in de 

Annalen der Chemie und Pharmazie (1865, vol. 58, p. 1-6). Het is een Duitse uitgave van zijn in het 

Latijn opgesteld doctorsproefschrift: "Uber die Zusammensetzung des ätherischen Oefs der 

Lorbeeren", en wordt voorgesteld onder de rubriek "Mitteilungen aus dem Chemischem 

Laboratorium zu Giessen." 

Zo kunnen we dan ook begrijpen dat prof. Vreven in zijn lofrede voor C. Bias in 1926, uitgesproken in 

de Académie royale de Médecine de Belgique; in een wat overdreven stijl vermeldt dat von Liebig 

de jonge apotheker zou doordrenkt hebben met de mentaliteit van de scheikundige. (3). 

Het is echter zo dat von Liebig niet meer aan de Universiteit Giessen werkzaam was, aangezien hij 

sedert 1852 hoogleraar was aan de Universiteit te München. 

Dat er druk werd gewerkt in het chemisch laboratorium te Giessen blijkt uit een tekening van 1842 

van W. Trautschold (Deutsches Museum, München) 

Laboratorium in het Liebig Instituut te 

Giesse. Tekening van W Trautscho/d, 

1842, München Deutsches Museum. 

Justus van Liebig (1803-1873). 

Fig.1 
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In 1865 werd Mgr. Nicolas-Joseph Laforêt tot rector benoemd te Leuven en werden de Speciale 
Scholen voor ingenieurs opgericht. Voor de cursus analytische chemie diende een lesgever te 
worden benoemd. Het is niet gekend hoe de rector de jonge gepromoveerde Carl Bias heeft 
ontdekt. Volgens Vreven heeft professor von Liebig hem aanbevolen. Het is ook niet onmogelijk dat 
vader Bias, die huisarts was van het Aartsbisschoppelijk Konvict in Freiburg, betrekkingen 
onderhield met de hoge geestelijkheid in België en op deze manier zijn zoon (met de steun van von 
Liebig) heeft voorgesteld aan de rector te Leuven. 

Hoe het ook zij, in 1866 werd Carl Bias, nu Charles Bias, benoemd tot professeur agrégé aan de 

Faculteit Wetenschappen en in 1867 wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar, belast met 

het college "Chimie analytique" voor de studenten apothekers, ingenieurs en doctors in de 

wetenschappen. Hij doceert dit college later onder de benaming "Eléments de chimie analytique 

qualitative et quantitative" tot aan zijn emeritaat in 1912. 

In de opleiding voor apotheker wordt hij ook belast met de volgende vakken: 

Pharmacie practique, dat hij doceert tot 1875, Pharmacie théorique, vanaf 1890 onder de 

benaming Chimie pharmaceutique, dat hij doceert tot 1895, en de praktische oefeningen 

Pharmacie practique, opérations chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques. 

In 1868 werden de eerste diploma's van apotheker uitgereikt aan drie studenten die het nieuwe 

programma hadden gevolgd. Aangezien professor Bias het Frans nog niet voldoende beheerste 

werden de colleges in het Latijn gegeven (5). 

De andere farmaceutische vakken worden gegeven door professor J.B. Vrancken in de Faculteit 

geneeskunde: Histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, les 

doses maxima auxquelles on peut les administrer. 

De practica vonden plaats in de « Laboratoires de Pharmacie et de Chimie analytique » op de 

tweede verdieping in een ruime zaal van het Pauscollege met uitzicht op het Hogeschoolplein, en 

waarvan professor Bias in 1868 tot directeur werd benoemd (6). 

Het is deze benoeming die professor A. Castille doet zeggen in zijn rede bij de inhuldiging van het 

"Pharmaceutisch Instituut'' in 1934: "Bias devient ainsi Ie premier pharmacien professeur de 

pharmacie, et c'est donc à lui que revient incontestablement Ie privilège d'avoir créé l'Ecole de 

Louvain »(7). 

In 1870 wordt Vrancken emeritus en Bias neemt zijn colleges over, echter met gewijzigde 

benamingen : Matière médicale, pharmacologie, histoire des médicaments." 

In 1871 wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar en belast met het college Pharmacologie in de 

Faculteit geneeskunde (8). 

De ontwikkeling van zijn laboratorium en de toenemende belasting met colleges zal Bias er toe 

aanzetten op zoek te gaan naar een assistent. 
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In 1872 studeren drie apothekers af en één daarvan is Gustave Bruylants. Hij wordt door de 

professoren Henry en Bias aangespoord zich verder te bekwamen in de organische scheikunde te 

Bonn in het laboratorium van professor Kekulé. Begin juni 1873 ontvangt hij een brief van Bias die 

hem voorstelt in zijn laboratorium te komen werken als "préparateur''. Deze brief werd bewaard 

door vader apotheker Pierre-Joseph Bruylants aan wie de zoon om raad had gevraagd (9). 

In 1875 werd hij dan ook plaatsvervanger van Bias voor het college Pharmacie practique en in 1878 

benoemd tot professeur agrégé en directeur van het "Laboratoire de Pharmacie". 

Professor Bias blijft directeur van het "Laboratoire de chi mie analytique" op het Hogeschoolplein 

tot 1912, terwijl het Laboratoire de pharmacie in 1884 verhuist naar het Rega Instituut in de 

Minderbroedersstraat n° 27. 

In 1875 huwt hij de 19-jarige Marie Angélique Alexise Lemaître van Charleroi die hem in 1876 zijn 

eerste van de vier dochters schenkt. 

·· Dit jaar wordt ook de nieuwe wet op de academische graden van kracht en wordt de toxicologie een 

verplicht vak dat Bias zal doceren tot 1896. 

Merkwaardig is het feit dat de colleges die hij doceert in de Faculteit geneeskunde "Matière 

médicale, pharmacologie, histoire des médicaments" in 1877 een nieuwe benaming krijgen: 

"Pharmacognosie et les éléments de pharmacie." 

Dit is de eerste maal dat het vak farmacognosie voorkomt in het lesrooster van de Farmacie. 

Na de hervorming van de studies voor apothek~r door de wet van 1 O april 1890 doceert Bias nog de 

toxicologie, de minerale farmaceutische scheikunde en de analytische scheikunde waaraan hij 

titularis blijft tot aan zijn emeritaat in 1912. 

Ook blijft hij directeur van het laboratorium voor analytische scheikunde op het Hogeschoolplein. In 

191 O is Pierre Bruylants, zoon van Gustave Bruylants, er assistent en volgt in 1912 Bias op als 

docent in de analytische scheikunde. 

De 73-jarige emeritus woont in de Tiensestraat nr 88, het tweede huis naast het stadspark 

(middelste op de foto) en heeft een buitenverblijf in Oud-Heverlee. 

Met zijn echtgenote en twee 
schijnlijk nog een rustige oude 
wordt deze droom verstoord door 
en de gebeurtenissen in Leuven 

dochters hoopt hij waar
dag te mogen beleven. Helaas 
de invasie van het Duitse leger 
in augustus 1914. 
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Professor emeritus Godefroid-Charles Bias, die in 1882 door de grote naturalisatie de Belgische 

nationaliteit had verworven wordt met een dramatische gebeurtenis geconfronteerd die hem er toe 

brengt Leuven te verlaten en zich in Oud-Heverlee terug te trekken. 

Zijn laatste levensjaar kon hij echter weer doorbrengen te Leuven waar hij overleed op 9 november 

1919. 

Hij werd begraven op het kerkhof van de Sint Annakerk te Oud-Heverlee. De grafkelder met 

grafsteen is nog altijd bewaard en vermeldt verkeerdelijk dat hij overleed op 11 november. De 

rouwbrief werd gepubliceerd in Farmaleuven-lnfo (10). 

Hij werd vereerd met de volgende onderscheidingen: Commandeur in de Leopoldsorde en de 

Kroonorde, Burgerlijk kruis 1 st
e klasse, Ridder in de Kroonorde van Pruisen. 

Als erkenning van zijn wetenschappelijk werk werd hij eerst buitenlands corresponderend lid van 

de Académie royale de médecine de Belgique en na zijn naturalisatie, binnenlands 

corresponderend lid en in 1886 titelvoerend lid. 

In 1889 werd hij benoemd tot lid van de Hoge gezondheidsraad. 

Wetenschappelijk werk 

De bijdrage van prof. Bias op wetenschappelijk gebied werd door S. Vreven 

(10) en L. Michiels (11) uitvoerig beschreven. Derhalve wordt er hier niet verder 

op in gegaan en wordt slechts zijn onderzoek naar de samenstelling van het 

Leuvens voedingswater in 1836 vermeld, omdat het de aanleiding is geweest 

voor het aanleggen van een modern waterdistributienet te Leuven. 

Het werk werd ook bekroond in 1886 ( 12). 

Dit belangrijk werk van een apotheker die zich bewust was van de invloed van 

de kwaliteit van het voedingswater op de gezondheid van de burger wordt zelfs 

nu nog naar waarde geschat. 

In een licentiaatverhandeling, onlangs verschenen, wordt uitvoerig het werk van Bias besproken. 

(13) 

Boeken 

Dank zij de vrijgevigheid van de oud-studenten beschikt het Museum van de Faculteit 

Farmaceutische Wetenschappen te Leuven over een aantal leerboeken uitgegeven door prof. Bias. 

Ook de Centrale Bibliotheek van de Universiteit bezit een aantal exemplaren. De hierna volgende 

lijst geeft de uitgebreide productie van leerboeken van Bias. 
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Ten einde ze door geïnteresseerden zouden kunnen teruggevonden worden, zijn ze gemerkt met 

het inventarisnummer van de Faculteit (F) of van de Centrale Bibliotheek (UB). 

Précis de Pharmacognosie et éléments de Pharmacie 
(1879) UB 9CA, F 8 
(1884) UB4CA, F9 

Aide-mémoire de Pharmacognosie 
(1881) -
(1884) UB5CA, 13CAIV 

Chi mie pharmaceutique minérale 
(1886) UB 3CAB, F 221 
(1892) -
(1900) met prof. Ranwez 
(1906) Métaux UB 8CA 
(1916) -

Traité élémentaire de chi mie analytique 
! -Analyse qualitative parvoie sèche 
(1885) F 4 
Il -Analyse qualitative parvoie humide 
(1879) UB11CA, F6 
(1886) f 5 

Traité de chi mie analytique 
! -Analyse qualitative par voie sèche 
(1879) -
(1895) UB 1 CAB, F 1 
(1912) UB1CA 
Il-Analyse qualitative parvoie humide 
(1891) F2,3 
(1896) UB1CAB 
(1907) -
111- Analyse quantitative générale 
(1902) UB 7CA, F 7 

Analyse quantitative comprenant la gravimétrie, titrimétrie, électrolyse, gazométrie, 
docimasie, !'analyse élémentaire organique. 
Méthode de !'analyse qualitative minérale par la voie humide avec un appendice relatif à la 
recherché des acides organiques ainsi que les alcaloïdes et des principes immédiats les plus 
importants des plantes, 2ième édition augmentée d'un essai de méthode d'analyse 
électrolytique 

(1882) UB 2CA 

Application de l'électrolyse à !'analyse chimique avec un essai d'une méthode générale 
d'analyse électrolytique 

(1879) UB13CA 
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Analyse électrolytique quantitative. Exposé des méthodes spéciales de A. Classen, 
d'après la 2ième édition allemande 

(1886) UB6CA 

Manuscripten van studenten 

1. Chimie inorganique. Chimie pharmaceutique. Metalloides. Métaux 

Niet gedateerd, van onbekend student. Bewaard in het Museum van de Faculteit: MC 17 

(fig.2) 
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Fig. 3 Fig. 2 

Het gedeelte dat de metalloïdeverbindingen omvat wordt afgesloten met een hoofdstuk 

''Toxicologie des metalloïdes, Toxicologie générale" (fig.3). 

Fig. Ja 
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De student is duidelijk een goede christen want het hoofdstuk begint met "Ad Majorem Dei 

Mariaeque Gloriam"(A.M.D.M.G.) (fig. 3a) en eindigt met "Deo Mariaeque Gratias"(fig.4). 

Fig. 4 

De toxicologische scheikunde werd vanaf 1876 door de wet ingevoerd in de opleiding van 

apotheker, maar Bias voegde reeds de toxicologie toe aan zijn colleges vanaf zijn benoeming in 

1866. 

2. Chi mie pharmaceutique par C. Blaes. 187 4-75. 

Student Henri Mahy. 

Bewaard in het Museum van de Faculteit: MC 19 (fig. 5). 

Het handschrift bestaat uit: 

Chimie inorganique, Pharmacie (2ième année) p.1-249 

Suite des métaux p. 1 -105 

Chi mie organique p. 106-364 

/J:'4 ;·r1 
/ / 

Ook hier vindt men de schrijfwijze Blaes, weliswaar verbeterd later tot Bias. 

Bias moet dus ook bij de studenten vreemd geklonken hebben. 

Flg.5 

De organische scheikunde neemt ook nu reeds (fig. 6) een belangrijke plaats in en de 

toxicologie wordt steeds tussen de algemene tekst gevoegd. 

Er is echter een algemeen hoofdstuk voorzien voor de toxicologie (p. 131 - 144) waarin zelfs 

aangegeven wordt hoe men een medica-legaal rapport dient op te stellen (fig.7, 8). 
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Fig.6 

Fig.8 
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3. Chi mie analytique 187 4-1875 

Student Henri Mahy 

Bewaard in de bibliotheek van Louvain-la-Neuve: UCL Cll 562 

Student P. Liénart 1878: UCL Cl 1207 

4. Pharmacognosie 1883-1884 

Student H. Bodson: UCLCll 538 

Besluit 

Prof. Gustave Bruylants, de opvolger van Bias, sprak de lijkrede uit bij de begrafenis in 1919. 

Hier volgt de voorlaatste paragraaf van deze rede, die de figuur van Bias als mens weergeeft (14 ). 

"Bias se présentait au premier abord sous un aspect froid, une tenue réservée quine tardaient pas 

à disparanre: il se montrait peu à peu ce qu'il était en réalité, un interlocuteur sympathique et un 

causeur agréable aux idées souvent originales, toujours révélatrices de connaissances 

approfondies et variées." 

Bibliografie 

(1) G.-W. Schwarz. Zur Entwicklung des Apothekersberufs und der Ausbildung des Apothekers 

vom Mittelalter bis zurGegenwart.Teil Il, p. 74-75. Frankfurt, 1976. 

Volgens de Apothekerordnung van Baden (28 juli 1806) bedraagt de duur van de Gehilfenzeit 

ten minste 2 jaar. De studies voor apotheker omvatten "mindenstens 2-jährigen 

erfolfgreichen Besuch von Vorlesungen an einer Landesuniversität". 

(2) Archief van de "Albert-Ludwigs-Universität Freiburg". Gedrukte matrikelen (Thomas Adolph 

1991) en Promotions-Examen Bücheren (A 17/2/147) 

(3) Eloge du Professeur Charles Bias (1839-1919) par M. Vreven, Membre titulaire. Mémoires. 

Tome XXI 11 p. 42-51 . ( 1926) 

(4) Stadtarchiv Freiburg in Breisgau: 30 W 022, Julius Bias, Landamtschirurg in Freiburg, auch 

Hausartz im erzbischöflichem Konvikt. 

(5) L. Michiels. Annuaire de l'Université Catholique de Louvain 1920-1926 p. XLV-LI 1 

(6) A. Meulemans. Farmaceutisch onderwijs te Leuven van 1794 tot 1968, p. 77 

(7) A. Castille. Annuaire de l'Université Catholique de Louvain 1934, p. 71 0 

(8) Réunions des Evêques de Belgique 1868-1883. Procès-verbaux. Bijdrage 17 (1961). 
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Vergadering van 31 juli 1871: ,,M. Blaes, professeur de chi mie, est promu à l'ordinariat". 

« Blaes » was waarschijnlijk voor de Bisschoppen een meer bekende naam in België dan 

Bias. Ook student H. Mahy gebruikte« Blaes ». (Zie manuscripten). 

(9) A. Bruylants. Figures de professeurs de pharmacie à l'Université de Louvain. Louvain-la

Neuve, 1985, p. 106 

(10) J. Lemli, G. Gilias. De laatste rustplaats van onze professoren. Farmaleuven-lnfo, p. 19-21 

(2007) 

(11) Zieref.3en5 

(12) Charles Bias. Contribution à l'étude et !'analyse des eaux alimentaires et spécialement des 

eaux de la ville de Louvain et quelques autres localités de la Belgique. 

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, série lil, 17 (1884) 

(13) S. Brandt. De geschiedenis in de negentiende eeuw. Area Lovaniensis, vol. 32, p. 115-224 

(2003) 

(14) G. Bruylants. Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, série 4, vol. 19, p. 

1344 (1919) 
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Pagina uit een fotoalbum dat in 1884 samengesteld werd ter gelegenheid van het vijftigjarig 

bestaan van de Katholieke Universiteit Leuven. 

Deze is de pagina betreffende de Faculteit van de Wetenschappen. 

Onderaan, in het midden zie je de foto van prof. Bias. 
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APOTHEKERS TE LEUVEN 

Christiaan De Backer (t) 

Aanvullende gegevens aan de lijst van namen van Leuvense apothecarissen, opgesomd in: 

Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, "De apotheker te Leuven", Leuven 1993, pag. 9, 11, 13. 

Symon Scat apothecarius (t1338) 

Volgens een oorkonde bewaard in het archief van de abdij Tongerlo, nam Symon Scat 

apothecarius op 17 juli 1333 een huis te Ham onder Leuven in pacht van Gerardus, geheten 

Canneghietere de Colon ia. Scat overleed al vóór of begin november 1338. 

Een tweede oorkonde gepasseerd voor de Leuvense schepenen en gedateerd van 4 november 

1338 houdt in dat Yda, weduwe van Symon Scat apothecarius te Leuven, het vruchtgebruik op 

het hierboven vermelde huis te Ham afstaat aan de priester Renerus, geheten Duvel, en dit ten 

behoeve van de H. Geesttafel der begijnen van het Hof. 

Een derde oorkonde van 14 november 1344 leert ons tenslotte dat de weduwe het vruchtgebruik 

van dit zelfde huis overmaakt aan Johannes, geheten de Rivo, slotenmaker te Vilvoorde. Deze 

was gehuwd met Christina Scat, dochter van Andreas Scat, broer van de apotheker. 

Gezien het overlijdensjaar van Symon Scat is het best mogelijk dat hij als apothecarius al 

werkzaam was in de laatste decade van de 13" eeuw. 

Willem Gans en meester Symoen 

In de Leuvense stadsrekeningen uit 1424 is in februari van dat jaar, ter gelegenheid van het ten 

velde trekken van het Leuvense leger tegen Henegouwen, een lijst van simplicia en composita 

genoteerd die gehaald waren bij Willem Gans en meester Symoen. Een vermelding van hun 

beroep komt hierbij niet voor, maar gezien er onder de leveringen typische 

apothekersbereidingen voorkomen, kunnen wij hen voorlopig als apothecarissen beschouwen, 

alhoewel Van Uytven Willem Gans eerder als een kruidenier beschouwt. Eventueel zou het een 

speciër kunnen zijn, maar beiden leveren samengestelde medicamenten. 

Willem Gans leverde peper, gember, kardamoom, komijn, amandelen, rijst, fenegriek, 

nootmuskaat, kruidnagel, kaneel, wormkruid, saffraan, kandijsuiker, suiker, terpentijn, 

mastikgom, wierook, mostaard, koeken, Rijnse azijn, witte zalf, dragees, poeder de duc, theriak 

en dialthea ( deze laatste kunnen reeds aangemaakt in de handel door Gans gekocht zijn). 

Meester Symoen leverde van zijn kant lithargyrum, loodwit, bolus armenus, drakenbloedpoeder, 

sanguinariapoeder, hars, Spaans groen, koperrood, aluin was, olijven, rozenolie, diachylon en 

populierenzalf. In deze lijst zijn al minder gewone specerijen te vinden. Populierenzalf werd wel 

door allerlei lieden aangemaakt en was een populair geneesmiddel. Diachylon is wel een typisch 

apothekerspreparaat. 
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Nieuwe lijst van de oudste apothekers te Leuven tot 1500 

Door incorporatie van bovenstaande nieuwe gegevens ziet de lijst in "De apotheker te Leuven" (pag 

11 en 13) er als volgt uit: 

1269 Johannes geheten de Lyra 

1307 Nicholaus apothecarius (zoon van vorige) 

1333 Symon Scat apothecarius 

1424 Petrus vander Elst, Willem Gans, Meester Symoen 

1443 Henricus Wytinck de Wesalia inferiori 

14 79 Peeter vander Wim pen 

Ca. 1480, t vóór 1522 Joannes de Rivo 

1484 Judocus van der Beke 

1487 Peeter Metsier 

1494 Jasper van Halle 

1494 Hendrick de Coster, Henrick de Weert geheten Cuggenbosch 

1504 Michiel Scribaens 
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VFFICINA PRVfU}vfV FA'RlvtACEUTICA VI 
S. lvtA'RIA NCJVELLA IN FI'RENZE(1612) 

Apr. Hugo Leupe 

Onlangs ontdekte ik een parfumwinkeltje in Antwerpen, in de Augustijnenstraat nr. 39. Een filiaal 
van de Officina Profumo Farmaceutica di Santa Novella uit Firenze, een apotheek nu gelegen en 
te bezoeken in de Via della Scalla 16, dicht bij het grote centraal station. In het filiaal in Antwerpen 
kreeg ik een nieuw museumstuk ten geschenke voor de collectie van de apothekers-uitvinders in 
de A. V.K, namelijk een fles "aqua di rose" of rozenwater van de paters Dominicanen, een formule 
uit 1612. 

Daarnaast zijn in die winkel nog te vinden: oude bereidingen zoals Melissewater, likeuren, veel 
soorten eau de cologne, triple extracten , essencen, scheerpreparaten, aangezichtsproducten, 
badschuim, zonneproducten, zepen, shampoos, mondverzorging, hand- en voetverzorging, 
babyverzorging, kamerverfrissers, geurige kruidenmengsels (pot-pourri genoemd ) en zelfs 
accessoires zoals wierookverbranders enz. Meer dan 200 soorten. 

Bovendien ontving ik nog een samenvatting van de geschiedenis van deze abdijapotheek. 

Je kan er een foto bewonderen van de oude abdijapotheek in Firenze, in het prachtige 
kijkboek"Alte apotheke" - "Pharmacies Anciennes" van G. Kallinich blz. 193. 
(Dat boek is soms nog te koop langs internet.) 

Firenze 

Reeds in 1221 zouden de Dominicanen op de Piazza di Santa Maria Novella een apotheek gehad 
hebben en zich gespecialiseerd hebben in welriekende kruiden. Waarschijnlijk hadden ze goed 
de bijbel gelezen, vooral dan het hoofdstuk "Hooglied vers 1 /3: uw zalven zijn heerlijk om te ruiken, 
de klank van uw naam is als rijk parfum". 

In 1612 gaf de Granduca di Toscana de toelating aan pater Fra'Angiolo Marchissi haar naam te 
gebruiken om de producten buiten de apotheek te verkopen: Fonderia di sua Altezza Reale. 

In de jaren 1700 tot 1800 werden hun cosmeticaproducten uitgevoerd naar Rusland, India en 
China. In het jaar 1866 werd de abdij door de staat in beslag genomen en werd de verkoop een 
burgerlijke onderneming. De abdijformules werden verder gemaakt door een neef van de paters: 
Cesare Augusto Stefani. 
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Vandaag worden ze verder bereid in de Officino Profumo Pharmaceutica di Santa Maria, via della 
scalla 16 in Firenze met verkooppunten in Rome, Milaan, Forte dei Marmi, Lucca, Rimini, Londen, 
Parijs en .... Antwerpen. 
Op heden gaat de productie verder o.l.v. Eugenio Alphandery die de kruiden aankoopt in de streek 
en ze produceert in de Via Reginaldo Giuliani. 

Gekende bereidingen waren het acqua della regina, oorspronkelijk gemaakt voor Catherina de 
Medecis, koningin van Frankrijk, later nagemaakt in Keulen en beter gekend als Keuls water, eau 
de cologne). Dat was in 1725. Andere toppers waren Liquore Mediceo (naar de naam De Medicis), 
Alkermes, Elisir di China, smelttabletten zoals aceto sette ladri, gemaakt in 1600 tegen het 
flauwvallen, en Acqua di santa maria novella tegen hysterie. Het bevat kalmerende kruiden . 
Later kwamen er dan peelingprodukten (polvere per bianchire Ie carni ), reinigingsmelk, tonica, 
shampoos en conditioners bij. Pasta di mandorle was een uitstekende handcrème. De paters 
waren ook zeer gekend voor hun pot-pourri: dat zijn geurige kruidenmengsels zoals bv. 
kamergeurders. In de strooipoeders zat veel wortelpoeder van de iris, de bloem die in de streek 
rond Florence groeit. 

De oude apotheek is nu een museum en op aanvraag in groepjes te bezoeken. 
De openingsuren zijn te vinden op internet: www.smnovella.com. 
Op aanvraag is er zelfs een bibliotheek met oude boeken te raadplegen. 

Apr. Hugo Leupe 
Holdestraat 2- bus 3/1 
B-8760 Meulebeke 

leupe.hugo@skynet.be 
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1) 

NATIVNAAL FA'RlvtACEUTISCtl lvtUSEUlvt 
"VE lvlV'RIAAN" TE GVUVA 

Guy Gilias 

Tijdens het laatste congres in Bodegraven (17/18 april 2010) kregen we de gelegenheid om het 
nieuwe farmaceutisch museum "De Moriaan" te bezoeken in Gouda. Een uitstap die meer dan de 
moeite waard was. 
Het huis aan de Westhaven, reeds genoemd in 1518, met een voorgevel uit 1617, die "op de vlucht" 
gebouwd is (beetje voorover hangend), kreeg eind 2007 de bestemming als Nationaal 
Farmaceutisch Museum "De Moriaan". 
In de loop van de 18° eeuw werd hier onder meer tabak verkocht, vandaar de naam Moriaan 
(Morianen werden immers verondersteld de hele dag tabak te roken!). 
Bij het binnen komen staat de bezoeker meteen in de oude tabakswinkel (1 ), die nu een 
farmaceutische uitstraling gekregen heeft: gemarmerde houten muren en opstand met een grote 
slang boven de toonbank. 
Verder kan je een prachtige simpliciakast van het Rotterdams chirurgijnsgilde bewonderen. 
Op de eerste verdieping staat het laat 19° eeuwse apothekersinterieur van de Kralingse Apotheek 
uit Rotterdam: een echt pronkstuk! 
Bovendien is hier ook de fraaie apotheekopstand met bijhorende werktafel ingericht, afkomstig uit 
de apotheek Grendel te Gouda (2), met farmaceutisch glas- en aardewerk, apparatuur voor 
bereidingen en analyses, geneesmiddelenverpakkingen etc ... De houtstructuur is op de toonbank 
en op de deuren van de opstand geschilderd. 

Het museum is een "vertelmuseum", waar vrijwilligers de bezoeker, indien gewenst, rondleiden en 
antwoorden op de gestelde vragen. Maar ook in het interieurontwerp is gekozen voor deze 
"vertelfunctie": spiegelwanden tegenover de tentoongestelde objecten fungeren als 
informatiedragers en waar filmpjes de bezoeker een kijkje gunnen in de praktijk van de 
geneesmiddelenbereiding. De inhoud van alle laden van de simpliciakast wordt op de spiegelwand 
tegenover de kast getoond. 

Ook de tuin wordt opnieuw ingericht om de bezoeker kennis te laten maken met het geneeskruid. 

Een prachtige realisatie die een ontspannen en leerzaam bezoek toelaat. 

Westhaven 29, NL-2801 PJ Gouda 
www.museumgouda.nl 
woensdag Vm zondag van 12.00-17 .00 uur. 

P.S. Niet vergeten tevens het interieur van een apotheek uit Zierikzee te bezoeken ( eind 18" eeuw), 
in het Catharinagasthuis, aan de overkant. Trouwens, met hetzelfde toegangskaartje. 

2) 
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ESTLAND: éJUDE APéJTT-lEEK IN TALLINN (ESTLAND) 

Guy Gilias 

In 1422 werd de Stadsapotheek van Tallinn voor het eerst vernoemd, alhoewel ze reeds vroeger 
werd opgericht. Toen stond de gemeente in voor het onderhoud van het gebouw, terwijl de 
apothekers voor eigen rekening werkten, maar onderworpen waren aan het gezag van de 
gemeenteraad. 
In 1583 huurde Johann Burchart Belavary van Sykava (Hongarije) de apotheek en sindsdien bleef 
de apotheek ononderbroken in familiehanden. Johann Buchart IV kocht de apotheek af van de 
stad in 1689. 
Tegenwoordig zijn in deze apotheek oude gebruiksvoorwerpen en historische recepten te 
bezichtigen. 
Een bijzondere specialiteit is een lichtrode kruidenwijn, gemaakt naar een geheim recept. Een 
beproefd middel tegen maagpijn na een al te copieuze maaltijd! 
De stadsapotheek (raeapteek) is gelegen nabij het Raadhuis op de Raekoja plats 11 in Tallinn. 
www.raeapt.ee 
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ESTLAND: ANATéJMISCtl TT-lEAITR IN TARTU 

Guy Gilias 

Als je dan toch Tallinn bezoekt, loont het de moeite om door te reizen 
naar de universiteitsstad Tartu, 180 km ten zuidoosten van Tallinn. Een 
lijnbus brengt je vanuit Tallinn ter plaatse binnen de twee uur. 

Op de zuidelijke helling even buiten het centrum van de stad, waar eens 
de machtige Dame Cathedra! stond (nu ruïnes), werd de eerste 
universiteitssite van Tartu gebouwd. 
In 1805 werd er begonnen met de bouw van het faculteitsgebouw voor 
geneeskunde. De oorspronkelijke classicistische rotonde werd later 
aangevuld met twee boogvormige vleugels in 1825-1827. De laatste 
grote uitbreidingen gebeurden in 1856-1860. 

In dit slecht onderhouden gebouw is een museum van geneeskunde en 
een anatomisch theater te bewonderen: de gids vertrouwt ons toe dat 
hier tien jaar geleden (1999!) de laatste dissectielessen gegeven 
werden voor de studenten. 
De oeroude, krakende, ronde "snijzaal", met krakkemikkige witte 
houten banken en de onappetijtelijke ovale snijtafel, herinneren me aan het aantrekkelijke ovaal in 
Leiden. De koude, witgekalkte kale muren en zoldering, het vale buitenlicht doorheen de matte 
ruiten, ontlokken ongewild een doodsgevoel. 

Ik snak naar adem en met een zucht van ongeloof beland ik 
in een aanpalend lokaaltje zonder ziel, dat ooit een 
collegezaaltje was. Ook deze ruimte, waar de witte 
afgesleten banken nog stevig op hun plaats staan, was tot 
voor enkele jaren nog in gebruik. Onvoorstelbaar in welke 
primitieve omstandigheden studenten geneeskunde 
(chemie, farmacie) er recent nog onderwezen werden in 
onze, zó gevorderde moderne geneeskunde en 
scheikunde. 
De witte laboratoriumzaal waar de studenten 

practicalessen volgden spreekt al evenzeer tot de verbeelding. Ongelooflijk banaal in zijn eenvoud, 
zonder enige aanpassing in de loop der jaren. 
Men kan de Russen wel danken voor het behoud van dit patrimonium, maar hen verwijten een 
geneeskunde te doceren in een toestand uit vorige eeuwen. 

Eind 1999 werd begonnen aan de bouw van een nieuw anatomisch theater en collegezalen. 

Het bezoek aan het Historisch Museum van de Universiteit van Tartu kan ik u meer dan aanbevelen. 
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lv1EVEVELINGEN 

ERRATUM 

BULLETIN 118 - APRIL 2010 

PAG. 8 : DE APOTHEKER EN DE HOMEOPATHIE: historische, wetenschappelijke en 
ethische aspecten. 

Wegens onverklaarbare reden werd dit artikel toegeschreven aan een verkeerde auteur. 

Prof. dr. Hans Nelis (en niet prof. Nijs) verzorgde deze lezing tijdens het 
Voorjaarscongres in Gent 2009 en leverde een inspanning om dit artikel te kunnen 
publiceren. 

Gelieve in uw Bulletin de naam van de auteur te wijzigen in 
prof. dr. H. NELIS. 

De redaêtie<biedt hierbij haar verontschuldiging aan voor deze kapitale vergissing. 

40'" International Congress for the H istory of Pharmacy 

40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie 

40"M Congrès International d'Histoire de la Pharmacie 

Berlin, September 14 - 17, 2011 

Pharmacy and Books - Pharmazie und Buch - Pharmacie et les livres 

Berlin-Brandenburg Academy of 
Sdences and Humanities, 
Gendarmen markt 

Berlîn-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften 
am Gendarmenmarkt 

A 
V 

Preliminary Program 

Wed, Sept., 14 Aft~rnoon: General ;assembly 
Ev~nin.g: Boat tour on river Spree 

Tue, Sept., 15 

Fri, Sept., 16 

S•t. Sept, 17 

Sun, Sept 18 

Morning: Opening ceremony followed by oral presentations 
Evening: Academy meeting, Franz... Dom, Gendarmenmarkt 

Morning and afternoon: Oral presentations 
Evenin.g: Gala•Dlnner, Kaisersaal, Potsdamer Platz 

Morning: Oral presentations 
13.30: Closing ceremony 

Post congress tour 

Genera! information, preliminary registration 

Rotraud Mörschner 
Niedstr- 35 
0-12159 Berlin 

TeL 0049- (0) 30 851 2507 
Fa,, 0049- (0) 30 851 2507 

Web: www.40ichp.org 
http/ /ver.instaltungszentrum.bbaw.de/ 

Email: igphmr@staff.uni-marburg.de 

Scientific information 

Prof_ Or. Chri-stoph Friedrich 
lnstitut für Geschichte der Ph.onmaûe 
Philipps-Universitlt Marburg 
Roter Gr;;iben 10 
0-35032 Marburg 

T,L 0049- (0) 642128221!29 
Fa,. 0049 - (DJ 6421 282 2878 

Email: ch.friedrKh@Staffuni--m.irburg.~ 
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lv1EVEVELINGEN 

TE KOOP AANGEBODEN 

Apotheekopstanden en/of apothekerspotten te Herentals (8). 
Bellen naar Carlo Van Tichelen: 0032 (0)475/29 05 33 

e-mail: carlo@phobos.be 
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13cJEK13ESPREKING 

Guy Gilias 

IJllra- Prof. Maria del Carmen Francés Causapé 
"Las Concordias de Ja Ciudad de Zaragoza" 

In dit boekje, 26 bladzijden dik, verklaart de auteur het 
belang van deze "overeenkomsten" tussen de apothekers in 
Aragon in de 16" eeuw. Ze beschrijft het drukken en de 
verspreiding van de formularia, geeft de inhoud weer en 
beklemtoont het historisch patrimonium ervan in de 
renaissance. 
Er worden enkele formules afgedrukt, de frontpagina van de 
Concordia 1546 en de fraaie versiering van sommige 
hoofdletters. 

I.S.B.N. 978-84-693)3626-7 (2010) 
Drukkerij: Realigraf, S.A., Pedro Tezano, 26, E-28039 Madrid 

Las Concordias 
de la Ciudad de Z"Pragoz:a 

1\-i-- del Carmen Franeés Causapé 

r - - -----, 

,J:a Z>iaóeles, 
Prof. Maria del Carmen Francés Causapé 
"La Diabetes-Anuncio del Vino Uranado Pesqui" 

Dit handige boekje vertelt in 24 bladzijden het verhaal van de 
behandeling van diabetes met het radioactieve (en niet 
ongevaarlijke) uranium in de vorm van nitraatzout. Vooral de wijn van 
de firma Pesqui in het begin van de 20• eeuw, wordt uitgebreid onder 
de loep genomer:i . 

. ~~~' 
Simi/(lzlica-r J1es;11i ~---,.~ .. -•··· 

'JJe{;rCltlose.fbsçui~:~...=-:.~~.:.::~t~' 
, 0/co/Jol o'elçe11h fisr11i:::.:~-:::::;=:: • . ' 

Anuncio del Vmo Uranado Pesqui, 
aparcddo en h1 rr-vîsta Laboracoi-io 

B.:ucd-ona, VI, 61; entre las p.tg:in:15 1562-1561 
dd mes de julio de- 1922_ 

De auteur sluit af met een facsimile van richtlijnen van de laboratoria 
Pesqui (1939), waarin die de behandeling van diabetes met insuline 
en met uraniumwijn beschrijft. 

I.S.B.N. 978-84-693-0992-6 (2010) 
Drukkerij: Realigraf, S.A., PedroTezano, 26, E-28039 Madrid 

11!11!=- Prof. Maria del Carmén Causapé 
"Ubro de Oro del Có/era" 

Facsimile (24 blz.) van tekst van een onbekend auteur, gepubliceerd in Murcia in 1854, die 
voorzorgsmaatregelen, hygiënemaatregelen en behandelingen beschrijft bij cholera epidemie. 
De auteur verwijst eerst naar een plantenpoeder (Polvos de las Viboreras, slangenpoeder), 
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...._ Antonio Pau Pedrón, Maria del Carmen Francés Causapé 
"Las Colecciones: Historia, Arte, Ciencia y Derecho" 

De volgende onderwerpen komen aan bod: kabinetten van 
curiositeiten, de Koninklijke Academie van Schone Kunsten 
van San Fernando en haar museum, verzamelingen in 
Natuurhistorische musea in Spanje, Farmaciemusea, het 
Spaanse wettelijk kader voor verzamelingen. 
Verlucht met fraaie prenten, ook in meerkleurendruk. 

186 blz., stijve band, degelijk geglaceerd papier. 
I.S.B.N. 978-84-92901-01-2 (201 0) 
Drukkerij: Realigraf, S.A., Pedro Tezano, 26, E-28039 Madrid 

Libro de Oro del Cólera 
Edición Faf'-'limil .!t'l originW de autor anónimtl, publîeado m Murt'ÎH 

en 185-l l:'U la ÎmprtlnUl de Pabln Noguée 

......_ Maria del Carmen Francés Causapé & Fernando Piedra Sánchez 

Miffa ~ taimen Francés ~ 
F.........,PiHraSáru:!w 

....,._ Erwin J.O. Kompanje 
"De penisverkorter" 

« Enfermedades Raras y Midicamentos Huérfanos » - lmpacto 
polftico, cientffico y socia/ en la Union Europa. 

De politieke, wetenschappelijke en sociale impact van zeldzame 
ziekten en geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap . 

Ethicus in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, Erwin Kompanje, beschrijft smeuïge, wonderlijke 
verhalen uit de 17" eeuwse geneeskunde op een amusante en vaak leerrijke manier. Sensationele 
ziektegeschiedenissen, anatomische afwijkingen en ongelooflijke fenomenen weet hij te 
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beschrijven zonder dat het sensatieverhalen worden. Wat 
overheerst is verbijstering, verwondering en verontrusting, maar 
ook geruststelling omdat we tegenwoordig voor deze kwalen een 
uitleg en een remedie hebben. 
Het boek is een heerlijke inleiding op de wonderlijke werkelijkheid, 
ver voorbij de wildste verzinsels. 

Atlas, 175 blz. 
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104 HET LEERZAAM 

DE MORTIER. 

Het is noodzaakelyk. 

En te Jim ~lve~ àage ~Kft gy zeggen , l!c daHke x ;· -
HEER E, dat gy to(f1'1Jig up my gcweeft zyt: [maar] 
ttwm toorn is ajgdurt , en gy trouft my. Jeiaias XII: 
1·ers 1. 

Op 

38. Jan Luiken (1641-1712). 
Het leerzaam Huisraad in vijftig konstige Figuren met godlijke spreuken en stichtelijke verzen. Amster
dam, 1711, 1761. 
Afm. 8 x 7 cm, gravure. Dr. E. Grendel-Haastrecht. 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

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

2. Onder de titel komen de beginletters van de voornamen, gevolgd door de namen van de auteur(s). 
Verzocht wordt de bijdrage aan het eind te voorzien van een korte samenvatting in het Frans, 
Nederlands of Engels en opgave van naam en adres van de auteur. 

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

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

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

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

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

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

NOTES POUR LES AUTEURS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

a.livres: 

b.revues: 

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

Pour obtenir de bonnes reproductions, il importe d'envoyer les photographies d'un largeur de max. 
format A4, si possible sur papier mat; les graphiques et dessins seront à l'encre noire sur papier blanc 
ou imprimés par encrage ou laser. 
Chaque illustration sera numérotée séparément et munie de légende Au dos de chacune sera indiqué 
Ie nom de !'auteur et Ie titre de l'article abrégé 
La rédaction se réserve Ie droit de raccourcir les textes. Les articles pourront être publiés ailleurs sous 
la même forme. 
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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